
Voor diegene die het concept 
Wereldwinkel niet kent: Wereld-
winkel is een progressief geïn-
spireerde commerciële en ideële 
instelling, die zich inzet voor de 
handel in producten uit ontwik-
kelingslanden. De producten 
worden, door gecertificeerde 
importeurs, voor eerlijke prijzen 
ingekocht. Zo ook bij Wereld-
winkel Nistelrode; ook al is deze 
nu zelfstandig. Anja Fleischeuer 
legt uit: “Wij mogen ons Wereld-
winkel blijven noemen mits we 
een bepaald percentage gecon-
troleerde producten verkopen. 
Ook mogen we duurzame- of 
streekproducten verkopen mits 
de producenten daarvan een ge-
deelte van de winst investeren in 
de Derde Wereld.”

Hip
Alhoewel er de laatste tijd veel 
Wereldwinkels in de regio hun 
deuren hebben moeten sluiten, is 
Wereldwinkel Nistelrode een ge-
zonde onderneming die nog vele 
jaren vooruit kan. “Dat zijn we 
nu dus vorm aan het geven met 
onder andere een totale restyling 
van de winkel, een nieuw logo en 
een nieuwe website. We willen 
de winkel hipper en aanspreken-

der maken en we willen graag 
ook die mensen trekken die het 
concept Wereldwinkel nog niet 
kennen”, legt Anja uit. Mien-
tje beaamt dit en vervolgt: “Als 
je nog nooit in een Wereldwin-
kel bent geweest ken je het ook 
niet, en dat is jammer want elk 
product is uniek en heeft een ver-
haal. Oorspronkelijk kwamen de 
meeste producten uit Zuid-Ame-
rika, daarna kwamen producten 
uit Afrika en Azië erbij. Vroeger 
dachten mensen trouwens zelfs 
dat wij tweedehands spullen ver-
kochten!”

Eerlijke handel
Wat ook anders is ten opzichte 
van vroeger is dat nu de lokale 
ondernemers uit Derde Wereld-
landen producten voor ons, men-
sen uit het Westen, als het ware 
op bestelling maken. “Zij krijgen 

te horen wat voor soort artikelen 
en welke kleuren bij ons ‘in’ zijn 
en die maken zij vervolgens. Het 
is dus niet zo dat de Wereldwin-
kels maar moeten afwachten wat 
er geproduceerd wordt en wat er 
uiteindelijk in de schappen komt 
te liggen, het is juist net anders-
om”, weet Anke van Rijswijk en 
vervolgt: “Artikelen die wij inko-
pen zijn gemaakt onder werkom-
standigheden naar maatstaven 
van daar en die wij proberen te 
verbeteren, waarbij onder andere 
de producenten een eerlijk loon 
krijgen en er geen sprake is van 
kinderarbeid en uitbuiting.”

Feestelijke opening
Op 31 januari om 11.00 uur gaat 
Wereldwinkel Nistelrode weer 
open na een tijdje dicht te zijn 
geweest en dat wordt op ge-
noemd tijdstip feestelijk gevierd 

met genodigden. Een uurtje later 
is vervolgens iedereen van har-
te welkom om een bezoekje te 
brengen aan dé fairtrade shop 
van Bernheze en omgeving om 
onder andere het nieuwe interi-
eur, dat deels door Wereldwinkel 
Heesch geschonken is, te komen 
bewonderen. Ook kan er geno-
ten worden van de mooie klan-
ken van het Afrika-Enga koor dat 
op deze bijzondere dag natuurlijk 
niet mag ontbreken. 
En lijkt het je leuk om je als vrij-
williger aan te sluiten bij het team 
van Wereldwinkel Nistelrode? 
Vrijwilligers zijn meer dan wel-
kom! 
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Mientje Koenen, Anke van Rijswijk en Anja Fleischeuer Tekst: Milène Putters Foto: Marcel van der Steen

‘Elk product heeft een verhaal’
Wereldwinkel Nistelrode zelfstandig en springlevend!

NISTELRODE – Als Mientje Koenen in 1987 niet op het idee was gekomen om bij de toenmalige ge-
meente Nistelrode en de parochie langs te gaan om een opstartkapitaaltje te vragen voor de realisatie 
van een Wereldwinkel, zou deze in 1991 ook niet het levenslicht hebben gezien laat staan, dik 28 later, 
als geheel zelfstandig en totaal gerestyled de deuren voor het publiek te heropenen. Maar daarop moet 
nog even gewacht worden…

Bij deze een grote dank aan 
Stephan van de Wijngaard 

uit Volkel die voor het 
timmerwerk tekende, Brigitte 
Koenen die de inrichting van 
de winkel op haar schouders 

neemt en aan Toon 
schilderwerken die garant 

staat voor het schilderwerk in 
de winkel. En natuurlijk ook 
aan al onze vrijwilligers die 
de handen uit de mouwen 

steken om er wat moois van 
te maken.

Wist je dat bedrijven bij Wereldwinkel Nistelrode, dè fairshop 
van Bernheze, ook fairtrade koffie en thee kunnen bestellen? 

Je kunt er sowieso veel bestellen dus als iets niet in de 
winkel voorradig is geen nood; vraag het de vrijwilligers van 

Wereldwinkel Nistelrode en dan zien zij wat ze voor je kunnen 
doen! Ook ben je bij Wereldwinkel Nistelrode op het juiste 
adres voor het laten samenstellen voor mooie pakketten,

groot en klein.

Kom eens langs en laat je informeren over de mogelijkheden.

Extra
zakcentje

bijverdienen?

Word 
bezorger van 
deze krant!

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

Zie pagina 25
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WINNAARS
van het boek van 

José v.d. Helm

ETEN, DRINKEN EN UITGAAN

Een paar goede tips
WORKSHOP GEZOND KOOLHYDRAATARM ETEN

Tĳ dens deze kookworkshop 
leer je wat koolhydraten zĳ n, 
welke je wel en welke je niet 
nodig hebt en hoe je dit naar 
je eigen voeding kunt 
vertalen. Je gaat aan de slag 

met lekkere koolhydraatarme recepten.
Maandag 20 januari  | 19.00 tot 22.00 uur | 1 les | € 35,-. 
EDELSMEDEN

In zes lessen leer je de 
grondbeginselen van het 
edelsmeden: het zagen, 
klinken, boren, vĳ len, 
schuren en polĳ sten van 
metaal. Je maakt je eigen 
unieke sieraad!

Maandag 20 januari | 
19.30 tot 22.00 uur | 6 lessen | € 155,-. 
TWEE AVONDEN INDONESISCH KOKEN

Onze docente wil graag haar 
passie voor de Indische 
keuken op je overbrengen. 
Wat dacht je van Opor ajam, 
sajor boontjes of tempeh 
kereng. Na het volgen van 

deze twee avonden ben je in staat een ware rĳ sttafel te 
maken.
Donderdag 30 januari en 20 februari |  
19.00 tot 22.00 uur | 2 lessen | € 70,-. 
GLAS-IN-LOOD TECHNIEK

Je leert het hele proces van 
glas in lood. Je maakt je 
eigen ontwerp, kiest zelf de 
glassoort en de kleuren 
daarvan. Vervolgens ga je 
aan de slag met glas snĳ den, 
glas in lood zetten en 
solderen.

Maandag 3 februari |  19.30 tot 22.00 uur |  12 lessen | 
€ 225,- plus € 25,- materiaalkosten. 
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Aan de inhoud van DeMooiBernheze-
Krant 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.

Deze formule bleek een schot in 
de roos en de derde zaterdag van 
januari werd een vaste Pubnight-
avond, omdat we de leegte wil-
den vullen tussen Kerst, Oud en 
Nieuw en carnaval. Tevens wer-

den er Pubnight outdoor edities 
gehouden op de kermis/braderie 
in de Hoofdstraat voor het cafe. 
Ondanks dat deze outdoor edi-
ties succesvol waren, bleek on-
der mee het weer een te onzeke-
re factor. De laatste kermiseditie 

van Pubnight in 2019 werd dan 
ook op kermisvrijdag in de avond 
in de zaal gehouden.
Inmiddels staat de teller van 
Pubnight alweer op tien, staat de 
formule nog steil overeind en zal 
deze editie op 18 januari vanaf 
21.00 uur niet afwijken van waar 
we jaren geleden mee begonnen 
onder het motto: ’Muziek speule 
is speule met muziek’.
We hebben nog wat oude affi-
ches gevonden, die we jullie niet 
willen onthouden.
Graag tot zaterdag 18 januari 
vanaf 21.00 uur in cafe In d’n 
Ollie. Gratis entree. Kom op tijd 
want vol is vol!

Pubnight 10

HEESWIJK-DINTHER - De eerste editie van Pubnight (toen nog Pub-
fest) vond zaterdag 4 mei 2013 plaats in cafe In d’n Ollie. De insteek 
van organiserende band Hou’t Simpel was een sfeervolle interactie-
ve avond te organiseren met veel live muziek, verschillende soorten 
bier en publiek dat uitgenodigd werd om middels volop aanwezige 
muziekinstrumenten (onder andere kazoo’s, tamboerijnen en was-
bordjes) mee te doen aan een grote muzikale sessie.

Oude affi ches van Pubnight

Zondagse Muziek

NISTELRODE - Tijdens Zondag-
se Muziek op zondag 26 januari 
kun je genieten van optredens 
van The Old Swing Band en 
koor Koraal. 

De Old Swing band is een vijf-
tienmans swingorkest uit het 
oostelijk deel van Brabant, opge-
richt in 1984. De muzikanten ko-
men uit Schijndel, Sint-Oeden-
rode, Nistelrode, Veghel, Uden, 
Boekel en Beek en Donk. Zoals 
de naam al aangeeft, heeft dit 
orkest een voorkeur voor swing-
jazz uit de periode 1930-1960.

Zondag 26 januari worden de 
aanwezigen getrakteerd op lek-
kere dansnummers, onder an-
dere Rock, Jive, Boogiewoogie, 
Mambo en Chacha, maar ook 
nummers uit de Nederlandse 
swingtraditie behoren tot het 
repertoire. Natuurlijk mogen 
ook de typische bigband num-
mers niet ontbreken: van soms 
oudere snit, maar wel eigentijds 
gearrangeerd. Puike bigband-ar-
rangementen van mannen als 
Michael Sweeney, Paul Laven-
der, Roger Holmes en Sammy 

Nestico zijn een uitdaging om 
te spelen en vaak verrassend om 
naar te luisteren. Kortom: er is 
keus genoeg voor een middag 
lekkere swingmuziek.

Koor Koraal viert koralen
jubileum
Koraal is een koor uit Heesch on-
der leiding van Peter van Raak. 
Het koor is in 1985 gestart met 
vijf leden, waarvan er nog steeds 

twee lid zijn. Het koor telt inmid-
dels 35 leden en een live combo. 
Men zingt meerstemmige pop-
liederen uit de periode van 1970 
tot nu. 35 jaar is een koralen 
jubileum; iets wat het koor na-
tuurlijk niet zomaar voorbij kan 
laten gaan. De aftrap van het 
koralen jubileumjaar is tijdens 
Zondagse muziek.
Loop op 26 januari gezellig bin-
nen tussen 15.00 en 17.00 uur. 
De toegang is gratis!

Koraal Old Swing band

‘Lekkere dansnummers 
en aftrap van het 

koralen jubileumjaar

‘Muziek speule is 
speule met muziek’

Aan het begin van de avond 
staat de heel heldere Venus 
laag in het westen. Zij gaat rond 
20.30 uur onder. Door de tele-
scoop is goed te zien dat Venus, 
net als de maan, een schijnge-
stalte vertoont.

Ook kun je sterrenbeelden, hel-
dere sterren en kosmische nevels 
leren kennen, zoals Orion, Ori-
onnevel, Stier, Sirius, Betelgeuze, 
de Plejaden, Grote- en Kleine 
Beer en Poolster. Het moet wel 
onbewolkt zijn om Venus en de 
sterren te kunnen waarnemen.

In het auditorium en het planeta-
rium verzorgen Halleyleden pre-
sentaties over de sterrenhemel 
en ons zonnestelsel. De entree 
op de publieksavond bedraagt 
€ 6,- voor volwassenen, kinderen 
tot en met 12 jaar betalen € 4,-.

Sterrenwacht Halley
Halleyweg 1, Heesch/Vinkel
0412-454999 
www.sterrenwachthalley.nl

Publieksavond bij
Sterrenwacht Halley
HEESCH - Sterrenwacht Halley is vrijdag 17 januari voor publiek ge-
opend. Het programma begint om 20.00 uur en duurt tot ongeveer 
22.00 uur. Het is leuk en interessant voor alle leeftijden. Kom op 
tijd, want het kan druk worden!

Venus en sterren 
waarnemen

In zes lessen leer je de 
grondbeginselen van het 
edelsmeden: het zagen, 
klinken, boren, vĳ len, 
schuren en polĳ sten van 
metaal. Je maakt je eigen 

Je leert het hele proces van 
glas in lood. Je maakt je 
eigen ontwerp, kiest zelf de 
glassoort en de kleuren 
daarvan. Vervolgens ga je 
aan de slag met glas snĳ den, 
glas in lood zetten en 
solderen.

Tĳ dens deze kookworkshop 
leer je wat koolhydraten zĳ n, 
welke je wel en welke je niet 
nodig hebt en hoe je dit naar 
je eigen voeding kunt 
vertalen. Je gaat aan de slag 

Onze docente wil graag haar 
passie voor de Indische 
keuken op je overbrengen. 
Wat dacht je van Opor ajam, 
sajor boontjes of tempeh 
kereng. Na het volgen van 

Ineke van der Ende
en Thea Nelissen
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Jumbo Nistelrode - Femke Verkuijlen
Jumbo Wiegmans Heesch - Fien van Es
Coop Heeswijk-Dinter - Eli Megens

Edmundus van Dintherstraat 2D - 5473 GD Heeswijk-Dinther
info@eethuislekkeranders.nl -     EethuisLekkerAnders

0413-
786511

Kom eens lekker lunchen!

Actie:
Broodje
en soep 
naar
keuze

€ 7,95

Wij zijn open van 
dinsdag tot en met 
zondag van 11.00
tot 22.00 uur

Column D’n Blieker 
Tim Wijnen beschrijft zijn unieke kijk 

op dagelijkse herkenbare belevenissen.

blieker@bernhezemedia.com

Loempidel
Ik ben van mening dat het antwoord op de vraag ‘Wat bestel je 
meestal in de snackbar?’ veel over je persoonlijkheid zegt. Als je 
bijvoorbeeld bijna standaard een gehaktbal bestelt als je aan het 
wachten bent op je hoofdbestelling, kun je rustig stellen dat je 
nogal ongeduldig van aard bent met een grote natuurlijke honger 
die zo snel mogelijk gestild moet worden. Je ergert je dan over 
het algemeen mateloos aan wachten en zou het liefst in de rij 
van de supermarkt ook al de pak koekjes verorberen die je in je 
winkelmandje hebt liggen.

Ik ken ook mensen die antwoorden dat ze nooit in de snackbar 
komen, omdat het veel te vet is en die het liefst zo gezond mogelijk 
leven. Ik verdenk deze groep er van dat ze ook de uitvinder zijn 
van de kaassoufflé. Dat lijkt ook gezond, maar is in feite nog 
slechter voor je dan een kroket. Als je dan toch je gehemelte wilt 
verbranden en je wilt iets echt lekkers en min of meer gezonds tot 
je nemen, kun je beter een kroket nemen denk ik dan.

Mijn standaard bestelling zegt alles over mijn aard. Frietje satésaus, 
frikandel speciaal en een viandel of kipcorn. Het zijn allemaal 
veilige keuzes die alles zeggen over mijn weinig avontuurlijke 
inslag. Het is niet helemaal ‘wat een boer niet kent, vreet ie niet’, 
maar het is ook niet zo dat de tweede snack een probeersel is wat ik 
nog nooit heb gegeten. Het zegt ook dat ik vrij gulzig van aard ben. 
Die tweede snack kan ik in veel gevallen niet op, maar ik weiger om 
mijn standaard bestelling daarom te wijzigen.

Pas hoorde ik een bekende zeggen dat hij een 
loempidel had besteld, een kruising tussen 
een loempia en een frikandel. Ik heb niet eens 
gevraagd of het überhaupt te eten was, maar ik 
vond het wel illustratief voor zijn persoonlijkheid. 
Hij was ook ooit op wereldreis geweest, terwijl 
ik amper buiten Europa ben gekomen. Hij is 
veel meer een loempidel, terwijl ik tot volle 
tevredenheid een frikandel speciaal zal blijven.

Pas hoorde ik een bekende zeggen dat hij een 
loempidel had besteld, een kruising tussen 
een loempia en een frikandel. Ik heb niet eens 
gevraagd of het überhaupt te eten was, maar ik 
vond het wel illustratief voor zijn persoonlijkheid. 
Hij was ook ooit op wereldreis geweest, terwijl 
ik amper buiten Europa ben gekomen. Hij is 
veel meer een loempidel, terwijl ik tot volle 
tevredenheid een frikandel speciaal zal blijven.

Schoonstraat 2A-01 - 5384 AN Heesch (naast de Hema)

Even naar Primera Heesch voor:

stomerijservice, Post.nl 
pakketservice, pasfotoservice, 
cadeau artikelen, staatsloten, 

krasloten, wenskaarten,
telecomartikelen, 

kantoorartikelen, etc.

‘Ut klène bruurke’ winnaar
editie negen Nisseroise Kwis

Zaterdag 11 januari kregen de 
deelnemers antwoord op alle 
vragen, ook de belangrijkste 
vraag: ‘Wie wint de Kwis?!’ Dit 
jaar deden er 34 teams mee aan 
de Nisseroise Kwis en nam ‘Ut 
klène bruurke’ de wisseltrofee 
mee naar huis!

De winnaars
In een volle zaal van ’t Tramsta-
tion werden een aantal vragen 
toegelicht en verschillende win-
naars bekendgemaakt. Zo had 
team A2 ‘Kwisexx’ de Finse 

sporten het beste uitgevoerd, 
team C24 ‘Kan er ff niet opko-
men….’ het leukst een couplet 
van het liedje van Ad de Laat ge-
zongen, team B20 ‘BLN’ bege-
leidde ons het beste naar Zweef-
vliegveld Nisseroi en had team 
B17 ‘Trammelanten’ het mooiste 
muziekinstrument geknutseld. 
De spanning in de zaal was dui-
delijk te snijden toen de organi-

satie de top 3 bekendmaakte. 
Niet een geheel nieuwe top 3, 
maar wel weer een verrassen-
de uitslag vergeleken met vorig 
jaar, waarbij team B12 ‘Ut klène 
bruurke’ er met de wisseltrofee 
vandoor ging. 

1ste plaats met 1000,5 punten: 
B12 ‘Ut klène bruurke’
2de plaats met 977 punten: 
A3 ‘Een ei hoort erbij!’
3de plaats met 948 punten: 
C22 ‘Elk joar un bietje slimmer’.

NISTELRODE - Met de stewards en stewardessen van Nisseroi stapten we dit jaar aan boord van vlucht 
NK2019. Nisseroi stuurde van ieder team het grootste blok aan het been of degene die er geen kijk op 
had naar de geheime opdracht. Het dorpslied ‘Nisseroi’ van Ad de Laat werd luidkeels meegezongen. 
De dag na de Nisseroise Kwis was in iedere straat nog wel een plaats delict te vinden. Dit waren de 
kenmerken van de Nisseroise Kwis 2019.

Team ‘Ut klène bruurke’

Coop Heeswijk-DintherJumbo Wiegmans Heesch
Jumbo Nistelrode

Jumbo Heeswijk Dinther

Jumbo Wiegmans HeeschJumbo NistelrodeJumbo Wiegmans Heesch
Jumbo Nistelrode

Jumbo Heeswijk Dinther

‘Mijn standaard bestelling zegt alles over mijn aard’

WINNAARS
kruiswoordpuzzels

Zij winnen allen
een levensmiddelenpakket

 ter waarde van € 50,-

De spanning in de zaal 
was duidelijk te snijden
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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.

Welkom bij BENU Apotheek Heesch
en BENU Apotheek Gildestraat

Ook in 2020 staan wij weer met veel plezier voor u klaar en helpen 
u graag verder. U kunt bij ons terecht voor al uw vragen en advies 
over uw medicijngebruik. 

Uw medicatie
Wij maken uw medicijnen klaar en controleren of deze medicijnen 
passen bij uw persoonlijke gezondheidssituatie. Medicijnen 
gebruiken kan best ingewikkeld zijn. Daarom nemen wij de tijd 
om alles goed uit te leggen. Zo zorgen wij ervoor dat u precies 
weet hoeveel medicijnen u moet nemen, op welke manier en op 
welk moment. Hoe duidelijker dit is, hoe beter u de medicijnen 
gebruikt. Dit komt uw gezondheid ten goede. Twijfelt u later toch 
over de juiste toepassing? Is iets onduidelijk of krijgt u last van 
bijwerkingen? Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag 
verder. 

Zorgverzekeraars contracten
BENU apotheken hebben met alle zorgverzekeraars een contract 
afgesloten voor 2020. 

Voordelen van de BENU Afhaalautomaat
Allebei de locaties beschikken over een 24 uurs afhaalautomaat.

- 24/7 uw medicijnen afhalen wanneer het u uitkomt
- Geen wachttijd in de apotheek
- Gebruik maken van de afhaalautomaat is gratis.

BENU apotheek Heesch aan de Hoogstraat is onlangs grondig 
verbouwd. Beide apotheken hebben een frisse en moderne 
uitstraling. Ontdek alle services van BENU Apotheek op 
www.benuapotheek.nl/services.

Column

Suzanne en Alexandra

Wanneer kunt u uw recepten ophalen?
  

 

  maandag              dinsdag 

  dinsdag              woensdag

  woensdag              donderdag

  donderdag              vrijdag

  vrijdag              maandag

  weekend              dinsdag

We hopen u op deze manier nog beter van dienst te kunnen zijn!

BENU Apotheek Heesch
Hoogstraat 53
5384 BJ Heesch

 
Naast onze gebruikelijke balie hebben we nu ook in BENU Apotheek 
Heesch een snelbalie! Wat zijn uw voordelen? U wordt bij de snelbalie 
sneller geholpen en hoeft geen nummer meer te trekken! De snelbalie is 
geopend van maandag t/m vrijdag van 14:00 tot 17:00 uur. 

De snelbalie is echter alleen voor het afhalen van herhaalrecepten en 
baxterrollen. Indien u vragen heeft, een zelfzorgproduct of advies wil, 
dan helpen wij u graag bij een van onze andere balies.
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A P O T H E E K

SNELBALIE BIJ BENU 
APOTHEEK HEESCH

Ophalen bij de snelbalie 
na 14.00 uur:

Besteld bij de huisarts
voor 12.00 uur op: 

Hoogstraat 53, 5384 BJ Heesch
0412 45 19 71
heesch@benuapotheek.nl

Gildestraat 1a, 5384 JC Heesch
0412 25 31 58
gildestraat@benuapotheek.nl

Nieuw in Heesch - Huidtherapie 
Gevestigd in het nieuwe Gezondheidscentrum

aan de Gildestraat.
• Ook voor het aanmeten van steunkousen
• Tevens werkzaam in Gezondheidscentrum Nistelrode: 
 De Beekgraaf 58a, 5388 CV, Nistelrode 
• Mogelijk vergoed door uw zorgverkeraar
• Gratis intake op beide locaties

073-7113193
info@huidgericht.nl
www.huidgericht.nl

Specialist
in acne, 

laseren en
oedeem

Medewerkers apotheek Hoogstraat Medewerkers apotheek Gildestraat

Informatieavond over 
menstruatie en hevig
menstrueel bloedverlies

Tijdens de informatieavond van 
Karmenta informeren de gynae-
cologen je over alle aspecten van 
de menstruatie, en ook natuurlijk 
over de behandelmogelijkheden 
om jouw leven toch zo aange-
naam mogelijk te houden.

Maar liefst 1 op de 5 vrouwen 
tussen de 35 en 55 jaar heeft last 
van hevig menstrueel bloedver-
lies (HMB). In Nederland zijn dit 
ongeveer 500.000 vrouwen. Té 
veel vrouwen lopen door met 
ernstige menstruatieproblemen 
en ongeveer 75 procent van de 
vrouwen weet niet eens dat het 
om een medische aandoening 
gaat. Om gezondheidsrisico’s uit 
te sluiten, is het wél belangrijk 
onderzoek te laten doen.

HMB blijft een onderschat me-
disch probleem en daarom is 
het belangrijk dat vrouwen hun 
verhaal delen. Een verhaal dat je 
zelden hoort. HMB heeft nog-
al wat impact op het leven; li-
chamelijk, psychisch en sociaal. 
Vrouwen met hevig menstrueel 
bloedverlies hebben daarom een 
bloedserieus verhaal.

De gynaecologen van Karmen-
ta zijn gespecialiseerd in de be-
handeling van hevig menstrueel 
bloedverlies en leggen de moge-
lijkheden van een behandeling 
graag aan je uit tijdens deze in-
formatieavond.

Donderdagavond 30 januari, 
vanaf 19.00 uur, ben je van har-

te welkom. Om 19.30 uur wordt 
de opening gedaan door gynae-
coloog dr. Liesanne Bouwma, 
initiatiefneemster van Karmenta. 
Dr. Bouwma en dr. Haitsma, de 
andere gynaecoloog van Kar-
menta, presenteren alle aspecten 
van menstruatie en (hevig) men-
strueel bloedverlies. Ook de in-
vloed van voedingsstoffen komt 
aan bod. En je kunt natuurlijk 

vragen stellen aan de medisch 
specialisten. Partners waar Kar-
menta mee samenwerkt pre-
senteren oplossingen voor hevig 
menstrueel bloedverlies.

Locatie: Medisch Centrum 
Schijndel, Steeg 6 in Schijndel. 
Deelname is gratis. Voor meer 
informatie én aanmelden ga 
naar www.karmenta.nl/
informatieavond. 

Karmenta, Specialistische praktijk 
voor de vrouw, is een vrouwen-
kliniek waarbij tijd en aandacht 
voor de vrouw voorop staat. 

En bij de gynaecologen van Kar-
menta kun je veel sneller terecht 
dan in een ziekenhuis.

SCHIJNDEL - Ongesteld zijn, menstruatie, is een onderdeel van het 
leven van een vrouw, maar de ellendige buikpijn, de stemmingswis-
selingen, het ongemak kan ook ongelofelijk vervelend zijn. Wanneer 
zijn de perikelen rondom de menstruatie nog ‘normaal’ en wanneer 
wordt het dusdanig onprettig dat je ervoor naar de huisarts gaat of 
het met een gynaecoloog wilt bespreken? 

Hevig menstrueel bloedverlies heeft 
nogal wat impact op het leven; 
lichamelijk, psychisch en sociaal
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Ook is er in de drie dorpen ge-
noeg gebeurd om een leuke cre-
atie te maken. Dus alle inwoners 
van Heeswijk-Dinther en Loos-
broek: zet je beste beentje voor 
en verras ons. 
Tevens vragen wij vriendelijk aan 
alle bewoners die langs de rou-
te wonen om de auto of andere 
obstakels minimaal een uur voor 
aanvang van de optocht van de 

straat te halen, zodat de optocht 
een vrije doorgang heeft en er 
met jouw eigendom niets ge-
beurt. Dus Snevelbokken, -Gei-
ten en Zandkruiers: schrijf je in 
en laat heel HDL genieten van 
jouw creaties.

De jeugdoptocht start op zater-
dag 22 februari om 13.11 uur. 
De beste drie van elke categorie 

(groot en klein) van de jeugdop-
tocht mogen zondag meedoen 
met de grote optocht die zon-
dag 23 februari om 13.30 uur 
start. Schrijf je zo vlug mogelijk 
in, want vrijdag 14 februari om 
17.00 uur sluit de inschrijving.

De inschrijfformulieren kun je 
downloaden van 
www.snevelbokkenland.nl of je 

kunt deze afhalen bij van Lies-
hout Dier & Tuin aan de Meer-
straat 32. Deze formulieren 
graag inleveren bij van Lieshout 
Dier & Tuin, waar je na betaling 
van € 5,- een startnummer mee 
naar huis krijgt. 

Als je binnen twee weken na de 
carnaval het nummer weer inle-
vert, krijg je die € 5,- weer terug.

Carnavalsoptocht(en) 
HDL
SNEVELBOKKENLAND - Hierbij een oproep aan alle bouwers, knut-
selaars, schilders, ontwerpers, lassers, naaisters en allen die aan de 
optocht mee willen doen. Het is bijna carnaval 2020 en het motto 
‘Skôn vur mekare!’ is weer een mooie inspiratiebron om eens crea-
tief bezig te zijn en aan de optocht mee te doen. 

Jeugdprins Dorus, jeugdprinses Liz
en jeugdadjudant Mathijs onthuld

Zaterdagavond 11 januari was 
het vervolgens zover; de onthul-
ling van de jeugdprins, -prinses 
en -adjudant. Jong Nederland 
had dit jaar de eer om in MFA 
De Stuik, de nieuwe jeugdprins, 
-prinses en -adjudant aan alle 
Piereslikkers bekend te maken. 

Dorus van Lankveld mag dit jaar 
de scepter overnemen als jeugd-
prins en met de scepter regeren 
over alle kinderen in het Piererijk. 
Liz Geenen staat als jeugdprinses 
aan zijn zijde en jeugdadjudant 
Mathijs van Kessel zal het geheel 
begeleiden. 
Dit jeugdtrio wordt zoals altijd 
ondersteund door een enthou-
siaste Raad van Elf. Deze wordt 
gevormd door Enzo van den El-
zen, Kai van de Laar, Sean Purdy, 

Yannick Maartens, Ize Timmer-
mans, Wes Geenen, Stijn van 
Driel, Tobias Smorenburg, Jari 
van Zoggel, Sem van Tilburg en 
Bram van Zoggel. De sfeerma-
kende Raad van Toezicht bestaat 
uit Evelien Grob, Giel van As-
seldonk, Kris Janssen, Lynn Tim-
mermans, Jet Verhofstad, Neel 

v.d. Velden, Jade Rijkers, Demi 
van Rosmalen, Tim van den Til-
lart, Fay Rijkers, Sien van der 
Wijst, Stef van Schijndel, Yaseen 
Abbara, Livia van dooren, Ise Rij-
kers, Silvan Vogels en Joep van 
Driel. Het motto van groep 7 is 
aankomend carnavalsjaar: ‘Hier 
is dat feestje met groep 7!’

PIERERIJK - Afgelopen weekend was het weer zover. In het Vorstenbossche Piererijk stond het kiezen 
en het onthullen van de jeugdprins, -prinses en -adjudant centraal. Op vrijdagmiddag hebben alle kin-
deren uit groep 7 van basisschool Op Weg gestemd op degene die zij graag als jeugdprins, -prinses en 
-adjudant voor 2020 willen zien.

Dit jeugdtrio voert de carnaval in het Piererijk aan

‘Hier is dat feestje
met groep 7’

Jubileumeditie 44ste Weverszitting 

De Weverszittingen zijn een vol-
ledige avond uit. Met eerst een 
rustige opbouw van dans, zang, 
sketches en tonproaterij, waarna 
de avond opbouwt naar gezellige 
meezingmuziek en een knalfeest 
tijdens de afterparty. Daarbij zien 
we vele Nisseroise talenten en 

mensen die hun roots in Nisseroi 
hebben liggen. Beide Wevers-
zittingen beginnen met Prins 
Carnaval en zijn Adjudant die 
zichzelf voorstellen. Tijdens de 
eerste zitting presenteren ze voor 
het derde jaar de ‘Wever van het 
Jaar’. Een Nisseroise organisatie, 

man of vrouw die opgevallen is 
als vrijwilliger of door een initi-
atief, die de carnavalsstichting 
graag hiervoor in het zonnetje 
wil zetten. 
Natuurlijk worden de optredens 
afgewisseld met bijvoorbeeld het 
huldigen van een aantal jubilaris-

sen binnen de stichting.
Het belooft weer een gezellige 
avond te worden. Nadat je naar 
je plek gebracht bent aan de 
sfeervolle tafels, krijg je een kop-
je koffie of thee. Hierna kan de 
avond beginnen, vol lokale ar-
tiesten en met een gezellig feest 
als afsluiting.

Heb jij je kaartjes nog niet bin-
nen en je agenda blijkt zomaar 
nog vrij te zijn? Bestel dan je en-
treekaartje voor € 17,- via 
www.de-wevers.com.

WEVERSRIJK – De 44ste Weverszittingen staan voor de deur, komende week wordt sporthal De Over-
beek omgetoverd tot Weverstempel. De zittingen worden gehouden op de zaterdagen 25 januari en 
1 februari en Carnavalsstichting De Wevers pakt deze jubileumeditie groots aan. Met vele Nisseroise 
talenten op het podium en op de eerste afterparty wordt uitgepakt met de 9-koppige Osse formatie Get 
the Groove en de tweede zitting wordt afgesloten met DJ Menno (voormalig Prins van Krullendonk) en 
het Nisseroise DJ-duo Flabbergasted (Luuk Dobbelsteen & Tom Baltussen).

‘Skôn vur mekare!’ is weer een mooie 
inspiratiebron om eens creatief bezig te zijn
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Veilig omgaan 
met opvallend 
landbouwverkeer 

BERNHEZE - VVN afdeling Maas-
land verzorgt twee keer per jaar 
opfriscursussen voor senioren. 
Dit jaar wordt er gestart met een 
nieuw project ‘Veilig Omgaan 
Met Opvallend Landbouwver-
keer’, kortweg VOMOL. Dit 
wordt gedaan in samenwerking 
met Cumela, de brancheorgani-
satie voor loonwerkers. 

Het project wordt uitgevoerd op 
twee locaties in onze regio. Op 
deze locaties staat een aantal 
verschillende landbouwvoertui-
gen opgesteld en je kunt, met 
hulp van deskundige vrijwilligers, 
ervaren hoe gevaarlijk deze voer-
tuigen zijn én hoe je veilig met 
die voertuigen kunt omgaan. 

Omdat senioren vaak fietsen op 
plaatsen waar landbouwverkeer 
rijdt, wil VVN afdeling Maasland 

ook KBO afdelingen uitnodigen 
om aan dit project deel te nemen.
Deelnemen kan bij Gebroeders 
van Erp Grondverzet aan de Lan-
gendonkweg 15 in Oss op 27 en 
28 januari vanaf 14.30 uur en op 
29 januari vanaf 12.30 uur. 

Bij Langenhuizen Agrarisch 
Loon- en Grondverzetbedrijf aan 
de Loosbroekseweg 56 in Nistel-
rode kun je deelnemen op 4 en 5 
februari vanaf 14.15 uur en op 6 
februari vanaf 12.30 uur. De uit-
leg duurt ongeveer één uur en er 

zijn geen kosten aan verbonden.

KBO afdelingen kunnen zich tot 
20 januari aanmelden. 
Stuur daarvoor een mail aan 
jhuijbers@vvn-maasland.nl met 
vermelding van de afdelings-
naam, het aantal deelnemers en 
de dag(en) waarop je aanwezig 
kunt zijn. 

Als VVN afdeling proberen we 
met onze educatieve projecten 
een veiligere omgeving te creë-
ren voor alle verkeersdeelnemers.

KBO Bernheze

KBO BERNHEZE
Veiliger fietsen BERNHEZE ACTUEEL!

Voorkom als oudere dat 
je huurtoeslag misloopt
Veel mensen weten niet dat ze recht hebben op huurtoeslag. Van-
af 1 januari zijn de voorwaarden voor het recht op huurtoeslag 
verruimd. Meer ouderen dan voorheen kunnen nu in aanmerking 
komen voor huurtoeslag. Maar daar informeert de Belastingdienst 
mensen niet persoonlijk over. Daarom helpen ouderenadviseurs en 
andere vrijwilligers van ouderenorganisaties ouderen die menen 
hierop recht te hebben om te checken of ze in aanmerking komen 
voor huurtoeslag. En hoe ze die kunnen aanvragen.

Veel ouderen zijn er de afgelopen jaren qua inkomen op achteruit 
gegaan. Hun pensioen werd niet geïndexeerd terwijl de dagelijk-
se boodschappen en de kosten voor huur, zorg en energie wel 
hard zijn gestegen. Met de verruiming van de voorwaarden heb-
ben meer mensen, waaronder ouderen, recht op huurtoeslag. Dat 
kan oplopen tot enkele honderden euro’s per maand. Het gaat om 
huishoudens die vorig jaar nog geen aanspraak konden maken 
op huurtoeslag. De harde inkomensgrens voor huurtoeslag vanaf 
1 januari is verdwenen. Tot voor kort had iemand bij overschrij-
ding van de maximale inkomensgrens met € 1,- geen recht op 
huurtoeslag. Als iemand nu over de huidige inkomensgrens heen 
gaat, verliest deze niet meteen het recht op huurtoeslag. De grens 
verschuift met ongeveer € 5.000,-.

Wil je weten of je recht hebt op huurtoeslag in 2020? Dan kun je 
zelf een proefberekening maken via de rekenhulp van de Belas-
tingdienst op www.toeslagen.nl. De ouderenadviseur of vrijwilli-
ger van ouderenorganisaties zoals ANBO, KBO en FASV of ONS 
welzijn kan jou daarbij helpen. Kijk ook op www.anbo.nl/huurtoe-
slag.

Informatie kun je ook verkrijgen bij ANBO ouderenadviseur Henk 
Verschuur via henvers@gmail.com.

BERNHEZE - Als een naaste de-
mentie heeft, verandert de rela-
tie ingrijpend. Dat vraagt nogal 
wat incasserings- en aanpas-
singsvermogen. 

Iedereen is anders en zal hiermee 
anders omgaan. De verbonden-
heid blijft bestaan en soms ervaar 
je momenten waarin je je naas-
te weer even herkent. Meest-
al geeft dementie je de tijd om 
stapje voor stapje te wennen aan 
de nieuwe situatie. Als je naaste 
dementie heeft, verdwijnen de 
vanzelfsprekendheden die je in 
het dagelijks leven houvast ge-
ven. Dat wat je gewend was te 
doen, verandert. Mantelzorgers 
vertellen wat het voor hen bete-
kent en hoe zij hiermee omgaan. 

Het Alzheimercafé is een maan-

delijkse bijeenkomst voor men-
sen met dementie, hun naasten 
en belangstellenden. Onder 
leiding van een geschoolde ge-
spreksleider kunnen bezoekers 
in alle openheid met elkaar pra-
ten over het leven met demen-

tie. Het Alzheimercafé Uden-
Meierijstad wordt met ingang 
van 2020 om en om in Uden en 
Veghel gehouden. Op 21 janu-
ari ben je van harte welkom in 
Het Klooster aan de Deken van 
Miertstraat 8 in Veghel. Het café 
vindt plaats van 19.30 tot 21.30 
uur, de zaal is om 19.00 uur 
open. De toegang is gratis en ie-
dere geïnteresseerde is van harte 
welkom.

Alzheimercafé: 
Wat betekent dementie 
voor de mantelzorger?

Ondersteuning thuis aan mensen 
met geheugenproblematiek
en mantelzorgers

De vrijwilliger kan, afhankelijk 
van de behoeften en mogelijk-
heden van de persoon met de-
mentie, samen activiteiten doen. 
Denk hierbij aan samen wan-
delen, fietsen, muziek luisteren, 
in de tuin werken, eten klaar-
maken, knutselen en spelletjes 
doen. Maar ook er gewoon zijn 
en een praatje maken is natuur-
lijk al prima. De vrijwilligers wor-
den opgeleid en geschoold op 
het gebied van geheugenpro-
blematiek. Zij kunnen inspelen 
op de behoefte van de persoon 
met dementie en zij kunnen de 
mantelzorger ontlasten, zodat 
deze een dagdeel voor zichzelf 
heeft, zonder de zorg voor part-
ner of ouder. Voel je je aange-
sproken om dit mooie werk te 
doen in een team met andere 
enthousiaste vrijwilligers? Neem 

dan contact met ons op. Samen 
Sterk werkt hierin samen met 
ONS welzijn. ONS welzijn zorgt 
voor de scholing van de vrijwilli-
gers en biedt ondersteuning bij 
vragen of problemen.

Contact via
info@samensterkhdl.nl. 
Contactpersoon is Annie van 
der Ven, 06-10325361 of 0413-
291574.

HEESWIJK-DINTHER/LOOSBROEK - Een vrijwilliger met kennis van geheugenproblematiek/dementie 
kan op een vast tijdstip in de week thuis bij de persoon met dementie komen, zodat de mantelzorger 
iets voor zichzelf kan gaan doen. Er wordt zorgvuldig gekeken naar een goede match. 

ondersteuning thuis aan mensen met geheugenproblematiek 
(dementie, Parkinson, CVA, NAH enz.) en mantelzorgers in 
Loosbroek en Heeswijk-Dinther, alle leeftijden

Een vrijwilliger met kennis van geheugenproblematiek/dementie kan op een vast tijdstip in de 
week thuiskomen bij de persoon met dementie, zodat de mantelzorger iets voor zichzelf kan 
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Denk hierbij aan samen wandelen, fietsen, muziek luisteren, in de tuin werken, samen eten 
klaar maken, knutselen, spelletjes enz. Maar ook gewoon er zijn en een praatje maken is pri-
ma.

De vrijwilligers worden opgeleid en geschoold op het gebied van geheugenproblematiek. Zij 
kunnen inspelen op de behoefte van de persoon met dementie en zij kunnen de mantelzorger 
ontlasten, zodat hij/zij een dagdeel voor zichzelf heeft, zonder de zorg voor partner of ouder.

Voel je je aangesproken om dit mooie werk te doen in een team met andere enthousiaste vrij-
willigers, neem dan contact met ons op.

Samen Sterk werkt hierin samen met ONS welzijn. ONS welzijn zorgt voor de scholing van de 
vrijwilligers en biedt ondersteuning bij vragen of problemen. Contact: info@samensterkhdl.nl.

Contactpersoon: Annie van der Ven, telefoon (06) 10 32 53 61 of (0413) 29 15 74
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De PGO (persoonlijke gezond-
heidsomgeving) Natuurlijk Sa-
men is een digitaal gezondheids-
dossier waarin Bernhoven en 
de huisartsen van de regionale 
zorggroep Synchroon samen-
werken.

In dit onlangs gelanceerde dos-
sier kunnen patiënten onder 

meer digitaal hun eigen ge-
zondheidsgegevens inzien en 
bijhouden, communiceren met 
hun behandelaars en uitslagen 
en brieven inzien. De PGO Na-
tuurlijk Samen is een dossier in 
ontwikkeling. Dat betekent dat 
steeds meer toepassingen in het 
dossier in de toekomst beschik-
baar komen voor de gebruiker. 

Wat heb je nu als patiënt aan 
zo’n digitaal dossier? Waarom 
zou ik hier überhaupt gebruik 
van maken? Wat kan wel en wat 
kan niet? En hoe werkt dat dan? 
Namens Bernhoven neemt pro-
grammamanager Sanne Rongen 
je mee in de wereld van het digi-
tale gezondheidsdossier. 
Namens de huisartsen vertelt 
Frank van Summeren hoe jij van-
uit het perspectief van de huis-
arts meedoet met de PGO en 
wat dit allemaal voor je betekent.

Taalnetwerk
Namens de samenwerkende 
bibliotheken in de regio vertelt 
Yvonne de Groot, bibliotheca-

ris van de bibliotheek in Uden 
hoe mensen vanuit zogenoem-
de Taalnetwerken ondersteund 
kunnen worden in hun zoek-
tocht in de digitale wereld. De 
bibliotheek kent diverse (leer-)

programma’s die mensen (digi-)
taalvaardiger kunnen maken. 
Bernhoven werkt in het kader 
van het Taalakkoord samen in 
het regionale Taalnetwerk. 

Aanmelden is verplicht
Dokter op Dinsdag @Bernhoven 
begint om 19.30 uur in het res-
taurant van Bernhoven. Je dient 
je vooraf aan te melden. Dat kan 
via het aanmeldformulier op de 
website van Bernhoven of bel 
naar 0413-402900.

Dokter op dinsdag: PGO Natuurlijk Samen 
UDEN - Na een jaar retraite trapt Dokter op Dinsdag @Bernhoven op 
28 januari de nieuwe reeks voorlichtingsbijeenkomsten af met een 
avond over de PGO Natuurlijk Samen. 

Zoektocht in de digitale wereld

Stapje voor stapje
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Zie de advertentie op pagina 21
VOLOP  PARKEERGELEGENHEID

Aanbiedingen geldig van
16 t/m 22 januari

Aan Laar / Tramstraat - Nistelrode

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

Vorstenbosch
0413-363645

Nistelrode
0412-611282

Groent� e� frui� 
d�’� d� klo� 

ron� geniete�

RunderrookvleesRunderrookvleesRookworstRookworst
100 gr.100 gr. € 1,25 100 gr.100 gr. € 2,60

BOSPEEN per bos € 1.25
MANGO per stuk € 1.25
AARDAPPELWEDGES
500 gram € 1.25

Gehakt- of stroganoff Gehakt- of stroganoff 
schijfschijf

100 gr.100 gr. € 0,99

BIOLOGISCH GROENTE/FRUITPAKKET
INCLUSIEF RECEPTEN (OP BESTELLING)

Van Mook
De Echte Bakker
Laar 66 - 5388 HK Nistelrode - 0412-611277
Molenweg 3 - 5351 ES Berghem - 0412-745380
www.vanmook.echtebakker.nl

Weekendknaller
Boerencake

Weekendknaller

Muesli-
bollen

4 + 2 GRATIS

Nu

Alleen geldig op
vrijdag en zaterdag

4,10

Nu

Rekening Courant in de BV
De Belastingdienst heeft aangekondigd dat dit jaar bij de behandeling van de 
aangiften 2019 extra aandacht zal worden besteed aan de zakelijkheid van de 
rekening-courant bij de eigen BV. 

Daarbij worden uw aangiften voor de inkomstenbelasting en die van uw BV 
voor de vennootschapsbelasting in onderlinge samenhang beoordeeld. De reke-
ning-courantverhouding met uw BV kan als onzakelijk worden aangemerkt als 
niet aannemelijk is dat u de schuld aan uw BV ooit aflost. Er heeft dan een defini-
tieve vermogensverschuiving plaatsgehad van de BV naar u, waarvan u en uw BV 

zich bewust waren. De rekening-courant vormt dan een verkapte winstuitdeling waarover u box-2-belas-
ting verschuldigd bent. Laat uw rekening-courant dus niet te hoog oplopen.

Waar blijft het wetsvoorstel?
Eind vorig jaar zou er een wetsvoorstel worden ingediend, die het bui-
tensporig lenen bij de eigen BV gaat beperken. Daarbij wordt in begin-
sel het lenen bij de eigen BV boven een bedrag van € 500.000 vanaf 
2022 belast als inkomen uit aanmerkelijk belang. Minister Hoekstra 
van Financiën heeft inmiddels bekendgemaakt dat het wetsvoorstel 
pas in maart 2020 wordt ingediend bij de Tweede Kamer.
 
VOOR EEN PERSOONLIJK ADVIES OP MAAT

Anita Fransen

Fransen ACCOUNTANCY 
& ADVIES

Kerkveld 69
5388 RH Nistelrode

Benedictuslaan 8 - 5343 NB Oss
06-28636086

info@faara.nl - www.faara.nl

Nieuwe route gratis 
Hop-On Hop-Off bus Heesch 

Meer locaties
Vertrok de bus eerder pas om 
10.00 uur, inmiddels is dat een 
uur vervroegd naar 9.00 uur. 
Om 17.00 uur wordt de laatste 
ronde beëindigd. Tijdens ieder 
uur, met vertrek vanaf de Cere-
slaan, worden drie lussen gere-
den. Dit betekent dat in het uur 
meerdere locaties ook meerdere 
keren bezocht worden. Zo wor-
den de Misse, Heelwijk, Ge-
zondheidscentrum Gildestraat 
en Gezondheidscentrum Ceres 
enkele keren per uur aangedaan. 
Deze laatstgenoemde zal vanaf 
februari aanstaande haar deuren 
openen, want dan wordt fase 1 
opgeleverd. Bovendien wordt 
voortaan ieder uur het populaire 
Bomenpark bezocht. 

Nooit meer wachten
Dankzij de diverse aanpassingen 

in de route en door al vanaf 9.00 
uur te starten verwacht Stichting 
Aangenaam Heesch dat nóg 
meer inwoners en bezoekers van 
Heesch van de bus gebruik gaan 
maken. Dagelijks maken al ge-
middeld elf mensen gebruik van 

het initiatief, en de stichting ziet 
dat aantal graag toenemen. 

Door verfijning van de route, de 
naderende opening van Ceres 
én meer communicatie over de 
bijzonderheden, verwacht zij dat 
sowieso het gebruik verder toe 
zal nemen. Zij heeft echter nog 
een extra initiatief in petto, want 
binnenkort kan iedereen online 

in ‘real time’ zien waar de bus 
zich bevindt.

Momenteel worden voorberei-
dingen getroffen zodat iedereen 
op www.aangenaamheesch.nl 
waar kan nemen of de bus al bij-

na is aangekomen op de locatie 
waar men zich bevindt. Zo kun-
nen reizigers het perfecte mo-
ment kiezen om in te stappen. 

Wachten behoort dan tot de 
verleden tijd. Ervaar zelf eens het 
gemak van de gratis bus, en stap 
gerust in.

HEESCH - Na de introductieperiode van vijf maanden is onlangs de route van de gratis Hop-On Hop-Off 
bus in Heesch aangepast. Dankzij de nieuwe route wordt de reistijd verkort en worden meer locaties 
bezocht. Ieder uur maakt de bus zijn vaste ronde binnen de dorpsgrenzen, van maandag tot en met za-
terdag. Iedereen mag in- en uitstappen langs het parcours. Men hoeft alleen maar de hand op te steken, 
en de chauffeur stopt op de eerste de beste veilige plek. Er zijn dus geen vaste haltes.

De herkenbare busjes van Hop-On Hop-Off route

‘Binnenkort kan iedereen online in ‘real 
time’ zien waar de bus zich bevindt’
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Dag van het Jodendom over
‘Bevrijding en Vrijheid’
HEESCH/NISTELRODE/VOR-
STENBOSCH - Dit jaar herdenkt 
Nederland dat het 75 jaar gele-
den werd bevrijd van de bezet-
ting door de nazi’s. 

Een goede gelegenheid dus om 
ook op de Dag van het Joden-
dom stil te staan bij wat bevrij-
ding en vrijheid eigenlijk beteke-
nen. In de joodse en christelijke 
traditie is ‘bevrijding’ immers een 
kernbegrip. Dat begint al in de 
Hebreeuwse Bijbel, de Tenach, 

met het vrijheidsverhaal van het 
joodse volk. Dit verhaal van de 
uittocht is door de eeuwen heen 
doorverteld, gevierd en gezon-
gen. Voor joden en christenen is 
het uittochtverhaal hét verhaal 
bij uitstek over bevrijding. 

Graag stellen we vanuit de pa-
rochie De Goede Herder onze 
band met het jodendom aan de 
orde en brengen we het grote 
goed van vrijheid onder jouw 
aandacht. Daarom nodigen wij 

je van harte uit voor een lezin-
genmiddag op zondag 19 janu-
ari van 14.00 tot 16.00 uur met 
als thema ‘Psalmen; liederen 
over pijn en verdriet, vreugde en 
hoop, belicht vanuit joodse en 
christelijke traditie’. 
In verband met de praktische or-
ganisatie vragen wij je vriendelijk 
je vóór 17 januari hiervoor aan 
te melden bij de pastoraal werk-
ster Annemie Bergsma via 0412-
451215 of 
a.bergsma@parochiedgh.nl.

Dankbetuiging

Bedankt voor alle mooie jaren.
 

Ontzettend bedankt voor de overweldigende belangstelling
in welke vorm dan ook na het overlijden van mijn man, 

ons pap en opa 

Cor van Boekel
 

Uw medeleven heeft ons goed gedaan.
 

Tonny
Dorita en Hans, Tobias en Femmie, Marije en Ken
Mariëlle en Gert-Jan, Joost en Maartje, Stef, Lars en Minou

 Nistelrode

Dankbetuiging

Wij bedanken iedereen voor het medeleven na het overlijden
van ons mam, onze schoonmoeder, oma en overgrootmoeder

Mien van de Ven-van de Kamp
Uw aanwezigheid, medeleven, kaartjes en bloemen

hebben ons goed gedaan.
Een bijzonder woord van dank voor het verzorgend en medisch 

personeel van de Heegt en voor huisartsenpraktijk Geffen.

Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen.

Communicanten stellen zich voor
NISTELRODE - 21 Kinderen ontvangen zondag 5 april de Eerste Heilige Communie in de St. Lambertus-
kerk. De kinderen bereiden zich voor met het project ‘Samen komen in de kerk’. Op zaterdag 1 februari 
om 16.00 uur stellen de communicanten zich voor in de kerk. Jij bent daarbij van harte welkom!

Steun en toeverlaat

Tom van den Berg Uitvaartzorg

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

In samenwerking met Yarden

Eikenhoek 45, 5473 GW Heeswijk-Dinther, www.tomvandenberguitvaartzorg.nl

Kan ik u helpen? Bel 0413-749004

Oecumenische avond
HEESWIJK-DINTHER/LOOS-
BROEK - De Parochie Heilige 
Augustinus houdt op woensdag 
22 januari een Oecumenische 
avond. 

Het is dan de derde oecume-
nische avond in de reeks van 
vier avonden. Thema van deze 
avond is ‘christen worden’. Hoe 
word je lid van de kerk? In de 
kerkelijke traditie komt er meer 
bij kijken dan het invullen van 

een formuliertje. Welke momen-
ten zijn daarin van belang en 
hoe geven we daar vorm en in-
houd aan met elkaar? Hoewel er 
in beide tradities wordt gedoopt 
en we zelfs elkaars doop erken-
nen, zijn er wel verschillen aan 
te duiden. Zeker als het gaat om 
de jaren die daarna volgen. We 
leren en ontdekken met elkaar 
wat ons onderscheidt en wat ons 
samenbindt. Deze avond wordt 
geleid door ds. Dirk-Jan Bieren-

broodspot en pastor Isabel van 
Baal.

Je bent welkom van 19.30 tot 
21.30 uur in parochiecentrum 
De Rots, Kerkwijk 44a in Berli-
cum. 

Bos bloemen 
t.w.v. € 15,-

1. In welk kledingstuk mag je naar de bibliotheek? 

2. Hoe heet de sfeervolle nieuwe eetgelegenheid in Nistelrode aan ‘t Laar? 

3. Waar zijn TRV Bernheze en Roefeldag naar op zoek? 

4. De hoeveelste editie van Nothing Else Matters zal op 7 maart plaatsvinden? 

5. Wat heeft Ton Lunenberg geregisseerd? 

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 20 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.

Winnaar vorige week: 
Mark Jacobs

Het antwoord was:
WINTER

6. Wat is de wereldwinkel in Nistelrode naast springlevend? Weijen 7 - Nistelrode
0412-611397 - nistelrode@ari-jenne.nl
‘t Dorp 13 - Heesch
0412-451848 - heesch@ari-jenne.nl
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Je bedrijf hoeft niet per sé in HD 
te zitten, maar je moet er dan 
wel wonen. Je bent welkom om 

je te laten inspireren door een 
prachtig voorbeeld van storytel-
ling en hoe je dat aanpakt voor 
je eigen bedrijf. We sluiten fees-
telijk af met een hapje en een 
drankje. Je mag met twee perso-
nen komen, maar je moet je wel 
even opgeven. 
Dus zet een kruis in je agenda 
van 19.00 tot 23.00 uur en meld 
je aan via http://bit.ly/
nieuwjaarsborrel-16januari.

Nieuwjaarsborrel voor alle onder-
nemers in Heeswijk-Dinther
HEESWIJK-DINTHER - Er wordt een toost uitgebracht op het nieuwe jaar op donderdagavond 16  
januari. Stichting Dorpsnieuws (uitgever van D’n Hadeejer en www.hadeejer.nl) organiseert samen met 
Ondernemersbelang HD deze speciale avond in Bernrode, dit omdat het steeds belangrijker wordt om 
het verhaal van je bedrijf goed te vertellen. En wie kan dat mooier vertellen dan Tony Chocolonely? Ben 
jij ook ondernemer en woon je in Heeswijk-Dinther? Dan is deze bijeenkomst ook leuk voor jou.

Tony Chocolonely

Inspiratie voor
je eigen bedrijf

Myrthe Manders en Mari van Berloo onderscheiden 
als Aktieve HaDeejers door burgemeester Moorman

De zeer actieve vrijwilligers Mari 
van Berloo en Myrthe Manders 
waren totaal verrast toen bur-
gemeester Moorman de namen 
bekend maakte voor de onder-
scheiding. 

Myrthe krijgt de onderscheiding 
voor haar inzet op het gebied van  
Alzheimer. Deze jonge Hadeejer 
kreeg in familiekring te maken 
met haar oma die aan Alzheimer 
lijdt en werd daardoor een jonge 
mantelzorger. Deze ervaringen 
worden door haar gedeeld in het 
Alzheimer Café en ze geeft hier-
over voorlichting aan MBO-leer-
lingen. Ze treedt hiermee op als 
verbinder van jong en oud via 
mantelzorg. 

Bij Mari van Berloo is ook een 
hele reeks aan vrijwillige activitei-
ten op te sommen. Hij is op vele 
terreinen actief in de gemeen-
schap van Heeswijk-Dinther, 
onder meer in het vluchtelin-
genwerk, bij Voetbalvereniging 
Heeswijk, bij het Willibrordcen-
trum, bij Lichtpunt, hij zorgt dat 
het kerkkoor ouderen blijft voort-
bestaan, hij organiseert darten 
voor de jeugd, is organisator van 
jeugdbiljart en helpt bij het NK- 
en WK biljarten.

Vanzelf doen beide vrijwilligers 
dat werk samen met vele ande-
ren maar het zijn voorbeelden en 
ambassadeurs die zich inzetten 
voor de gemeenschap.

HEESWIJK- DINTHER - Elk jaar wordt door Stichting Actief Burger- 
schap een onderscheiding uitgereikt aan een zeer actief persoon 
in Heeswijk-Dinther, de ‘Aktieve Hadeejer’, en voor een zeer ac-
tief jong persoon, de ‘Jonge Aktieve Hadeejer’. In het bomvolle  
CC Servaes werd Mari van Berloo verkozen tot de Aktieve Hadeejer 
2019 en Myrthe Manders tot Jonge Aktieve Hadeejer. Burgemeester 
Marieke Moorman reikte de onderscheiding uit op 9 januari. 

V.l.n.r.: Mari, burgemeester Moorman en Myrthe Foto: Peter Kriele

Lezing ‘Mondriaan,
zijn tijd in Uden en 
beeld van zijn leven 
voor en na die tijd’
HEESWIJK-DINTHER - In de 
Heemkamer van Heemkunde-
kring De Wojstap zal zaterdag 23 
januari om 20.00 uur door Harrie 
van Schijndel een lezing worden 
gehouden over Mondriaan die 
begin vorige eeuw in Uden en 
omgeving heeft gewerkt. Wat 
bracht Mondriaan naar Uden en 
wat liet hij na?

Van januari 1904 tot februari 
1905 woonde Piet Mondriaan 
in Uden en heeft hij in Uden en 
omgeving zo’n 25 schilderijen 
gemaakt, variërend van land-
schappen tot boerderijen en van 
interieurs tot molens en koei-
en. Ook heeft hij de molen van 
Heeswijk geschilderd. Gratis voor 
leden; niet-leden betalen € 2,-. De molen van Heeswijk
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Kom in je pyjama naar
de bibliotheek!
Help je mee om Moppereend op te vrolijken?

Tien dagen voorleesfeest
Tijdens de Nationale Voorleesda-
gen staat voorlezen tien dagen 
centraal. Voorlezen is elke dag 
een feest. 
Gezellig samen een prentenboek 
bekijken of voorlezen voor het 
slapengaan; voorlezen kan altijd. 
Behalve dat voorlezen heel ge-
zellig en leuk is, is het ontzettend 
goed voor de taalontwikkeling 
en de woordenschat van kinde-
ren. 

Prentenboek van het Jaar
Elk jaar wordt er een boek uit-
geroepen tot Prentenboek van 
het Jaar. In 2020 is dat ‘Mop-
pereend’ van illustrator en pren-
tenboekmaker Petr Horáček. We 
lezen dit boek voor tijdens de 
Pyjamaparty en gaan samen met 
de kinderen de moppereend uit 
het boek opvrolijken.

Kom je ook in je pyjama en met 
je knuffelbeer naar de Pyja-

maparty? De toegang is gratis en 
aanmelden is niet nodig.
Woensdag 22 januari, aanvang 

18.15 tot 19.00 uur, bibliotheek 
Heesch, Heeswijk-Dinther en 
Nistelrode.

BERNHEZE - De Nationale Voorleesdagen starten woensdag 22 januari en dat wordt in de bibliotheek 
met een Pyjamaparty gevierd. Daarom mogen alle peuters en kleuters woensdagavond 22 januari in 
hun mooiste pyjama of ‘onesie’ naar de bibliotheek komen. 

www.bibliotheekbernheze.nl 

MONSTER
VAN LOCH
NESS
GEZIEN!
Monsters bestaan 

toch niet? Of toch...

VR. 24 JANUARI - VAN 15.30-17.00 UUR - DEELNAME IS GRATIS 
HEESWIJK-DINTHER, DE BIBLIOTHEEK

Kindercollege over monsters, mysteries in de zee, op land en in de 
ruimte. Kom meer te weten over bijzondere plaatsen, dieren, heksen,
geesten en buitenaards leven. Geschikt voor 8 t/m 12 jaar.  

Aanmelden via vav@nobb.nl of via de balie van de Bibliotheek

HEESWIJK-DINTHER - Voor de 
tweede keer ging een aantal af-
gevaardigden van IVN Bernheze 
naar de Mgr. van Oorschotstraat. 

Het was ongeveer 4 graden in 
de vroege ochtend van zaterdag 
11 januari en er kon genoten 
worden van een mooie zonsop-
komst met een prachtige lucht 
aan de einder, maar in de loop 
van de morgen betrok de lucht 
helaas weer. Er waren die zater-
dag twaalf mensen die meehiel-
pen. Er moesten ook enkele oude 
wilgen onder handen genomen 
worden. Dit is een tijdrovend 
werkje dus volgende week wordt 
er nog een keer gewerkt aan de 
Mgr. van Oorschotstraat.

Knotwilgen Mgr. van
Oorschotstraat (2)

Tekst en foto: Peter Kriele

Heilige Mis en gezelligheid op teerdag
VORSTENBOSCH - Afgelopen 
zondag was er in het teken van 
de traditionele teerdag een Hei-
lige Mis in de Lambertuskerk. 

Op een droge ochtend ging 
de gildestoet in optocht van 
het clubhuis naar de kerk. Tij-
dens deze Heilige Mis werden 
de overleden leden herdacht. 
Na afloop van de mis was er op 
’t Gildebergske voor iedereen die 
in de kerk aanwezig was een kop-
je koffie met cake erbij. Volgende 
week is de teeravond van het 
gilde in eigen clubhuis en wordt 
jubilaris Gerrit Somers, die 60 jaar 
lid is, in het zonnetje gezet.

COLUMN

VOOR- EN ACHTERNAAM: WILBERT JANSSEN
WOONPLAATS: NISTELRODE
FUNCTIE BIJ VLUCHTELINGENWERK: TAALCOACH

Hoe lang werk je al bij Vluchtelingenwerk? 
Ongeveer anderhalf jaar.

Waarom ben je bij Vluchtelingenwerk begonnen? 
Ik wilde mijn didactische ervaring ook op een andere manier 
inschakelen en hiermee vluchtelingen helpen.

Kun je in enkele zinnen zeggen wat je werk globaal inhoudt? 
Het op verschillende manieren en situaties de vluchteling in 
contact laten komen met de Nederlandse taal, veel in gesprek 
gaan met de vluchteling en soms helpen met oefeningen/pro-
blemen waar de persoon mee kampt. En ook oefenen we soms 
op speelse wijze met uitspraak.

Wat vind je leuk aan het werk?
Vluchtelingen buiten de taal ook te informeren over de cultuur/ 
maatschappij die wij hebben. Ook luisteren en je verdiepen in 
andermans cultuur is een leuk aspect.

Wat vind je minder leuk aan het werk? 
Het rekening houden met de voorkeuren/voorwaarden/nukken 
van de vluchteling.

Hoeveel tijd per week/maand ben je hiermee bezig? 
Ongeveer twee uur per week.

Kun je iets vertellen over iets bijzonders dat je hebt meege-
maakt? 
Na enkele maanden zijn mijn vrouw en ik uitgenodigd door 
een vluchteling om te komen eten. Hij had een lekker Caribisch 
kipgerecht gemaakt en gezorgd voor een mooie entourage en 
sfeervolle muziek. Hierbij hebben we recepten uitgewisseld en 
nieuwe kruiden leren kennen.

Geef een motivatie waarom anderen eens meer informatie 
zouden moeten opvragen om te kijken of vrijwilligerswerk bij 
vluchtelingenwerk iets voor hen is.
Je krijgt door andere mensen uit andere gebieden te helpen een 
positief gevoel en positieve energie en leert anders kijken naar 
de vluchtelingenproblematiek.

Vluchtelingenwerk is altijd op zoek naar vrijwilligers. 
Wil jij ook een steentje bijdragen? Neem dan contact op 

met Anita Meijer of Marianka Finke.

De Misse 4a - 5384 BZ Heesch - 0412-456909
bernheze@vluchtelingenwerk.nl

Wilbert Janssen

Vrijwilligers Vluchtelingenwerk 
Bernheze stellen zich voor

50 jaar buurtvereniging
Achterstraat in Nistelrode

Het jubileumjaar 2020 startte 
met een vrolijke jaarvergadering 
bij Nori en André van Heumen. 
Een aangename samenkomst 
zonder klaroengeschal, guirlan-
des of vlagvertoon.

De aanwezigen werden begroet 
met koffie/thee en een gebak-
je waarop de cijfers 50 lagen. 
Gedurende de hele avond werd 
men ruim voorzien van een natje 
en een droogje.

In de gezellige vergadering wer-
den voor dit memorabele jaar 
diverse extra activiteiten afge-

sproken. Zo is besloten om in de 
zomer een feest te houden voor 
alle buurtbewoners, lid of geen 
lid. Ook worden oud-bewoners 
uitgenodigd. Tijdens deze fees-
telijke bijeenkomst zal een boek 
vol foto’s en korte verhaaltjes 
over de buurt worden gepresen-
teerd. Het boek wordt voor de 
kostprijs aangeboden, ook aan 
oud bewoners en andere be-
langstellenden. 

Ter herinnering aan deze gouden 
mijlpaal wordt door de buurt op 
de T-splitsing Achterstraat - 
Achter de Berg - Piet Geersdijk 

een VRIENDSCHAPSBANK ge-
plaatst. Buurtgenoten en pas-
santen zijn uitgenodigd er plaats 
te nemen om te mijmeren en te 
genieten van de mooie natuurrij-
ke omgeving.

NISTELRODE - In de beginjaren beperkte de vereniging zich tot de Brandsestraat en het achterste deel 
van de Achterstraat. Vrij snel vond uitbreiding plaats naar de hele Achterstraat - zo’n 40 huishoudens -
en zijn de activiteiten uitgebreid. 
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Verbruggen Oss is dé specialist
op het gebied van wonen

Profiteer nu van de uitverkoop en andere aantrekkelijke acties!

Verbruggen is met haar 35 jaar 
ervaring op keuken-, woon- en 
slaapkamergebied met recht een 
specialist te noemen. Klanten 
kunnen er terecht voor een ruim 
assortiment met een uitsteken-
de prijs-/kwaliteitsverhouding 

én deskundig en eerlijk advies 
op maat! Bij Verbruggen kun je 
terecht voor diverse bekende 
merken, zoals Profijt Meubel en 
Superkeukens en ook de topmer-
ken Riverdale, Rivièra Maison en 
binnenkort het nieuwe concept 

Linolux heeft zij in haar assorti-
ment opgenomen. Broer en zus 
Albertine en Martijn Verbruggen 
namen het bedrijf over van hun 
ouders. Helaas overleed vader 
Mari in september 2018, die al-
tijd op de achtergrond meekeek. 

En ook al was vader ‘Verbrug-
gen’, Martijn en Albertine kun-
nen trots zijn op hoe ze het be-
drijf voortzetten.

Aantrekkelijke acties
Bij Verbruggen vindt nu met 
name een grote uitverkoop op de 
afdeling woonaccessoires plaats 
waarbij klanten kunnen rekenen 
op mooie acties. Maar ook gaan 
er nu bijvoorbeeld showroom-
modellen voor een zachte prijs 
van de hand en omdat er in de 
winkel ruimte gemaakt moet 
worden voor de nieuwe collectie 
voor 2020, valt er op alle afde-
lingen te profiteren van aantrek-
kelijke kortingen. En ook intro-
duceert Verbruggen een nieuw 
topconcept: Linolux.

Linolux
“Wij zijn trots dat wij binnenkort 
Linolux bij de klanten mogen in-
troduceren; Linolux krijgt zelfs 
een zogenaamde ‘store in store’ 
in onze winkel! Bij Linolux ben je 
aan het juiste adres op het gebied 
van bed-, bad- en keukentextiel, 
iets wat naar onze mening niet 
veel aangeboden wordt in Oss en 
omgeving. Naast bekende mer-
ken als Vandyck, Beddinghouse, 
Essenza en Silvana Support, biedt 
Linolux ook een uitgebreide huis-
collectie onder de merknamen 
Dreamstar en Livello. Deze huis-

collectie staat garant voor super 
kwaliteit tegen een aantrekkelijke 
prijs; iets waar wij ons helemaal 
in kunnen vinden. Wij hopen met 
de introductie van Linolux onze 
klanten nog meer aan te kun-
nen bieden en hen nog meer van 
dienst te kunnen zijn”, zegt Al-
bertine enthousiast.

Openingstijden
Verbruggen is geopend op dins-
dag, woensdag en vrijdag van 
10.00 tot 18.00 uur, donderdag 
van 10.00 tot 21.00 uur, zater-
dag van 10.00 tot 17.00 uur en 
zondag van 12.00 tot 17.00 uur. 
Parkeren op de Woonboulevard 
is gratis en de koffie en thee die 
in de gezellige koffiecorner te 
verkrijgen is natuurlijk ook!

Kom snel eens langs bij Verbrug-
gen. Albertine, Martijn en mede-
werkers staan graag voor je klaar 
met een eerlijk en deskundig ad-
vies.OSS – Velen weten de weg naar Verbruggen inmiddels moeiteloos te vinden. Logisch eigenlijk, want als 

je op zoek bent naar een nieuwe keuken, slaapkamer, trendy meubels of leuke accessoires hoef je niet 
verder te kijken dan die mooie winkel op de Meubelboulevard in Oss, waar je alles op zo’n 5.000 m2 
onder één dak kunt vinden.

Woonboulevard Oss
Frankenweg 25-27, 5349 AP Oss
0412-623698
info@verbruggenoss.nl
www.verbruggenoss.nl

Martijn en Albertine Verbruggen
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Foto’s Nistelrode: @DMBK
Foto’s Vorstenbosch:
Guus van der Valk

Meer foto’s op:
www.mooibernheze.nl/albums

Kerstboom
verbranding
Nistelrode & 
Vorstenbosch

Nistelrode

Vorstenbosch



Woensdag 15 januari 2020 13
  

‘In een leuke en ontspannen sfeer zorg 
bieden aan iedereen’

Tandartspraktijk van Pinxteren is klaar voor de toekomst

Enkele jaren geleden is het team 
gestart met het volgen van een 
reanimatiecursus die ieder jaar 
herhaald wordt. Het is belangrijk 
dat patiënten op alle gebieden 
zorg moeten kunnen krijgen en 
daarom is er afgelopen jaar een 
AED aangeschaft zodat er, indien 
nodig, accuraat gehandeld kan 
worden. “We zijn steeds bezig 

om de praktijk naar een hoger 
plan te tillen”, zegt Corrie van 
Pinxteren. Jo en Emese vullen 
aan: “Wij vinden het erg belang-
rijk om als één team te werken, 
op één lijn te zitten en één ma-
nier van werken aan te houden. 
Zoals wij ook open en eerlijk 
naar onze patiënten toe zijn, zijn 
wij dat ook naar elkaar. Wij zijn 

ervan overtuigd dat we net zo 
goed voor ons team zorgen als 
voor onze patiënten.” 

Groeien binnen de praktijk 
Momenteel is het team van tand-
artspraktijk van Pinxteren bezig 
met protocollen te herzien, denk 
hierbij bijvoorbeeld aan het be-
geleiden van angstige patiënten. 

Corrie: “Deze protocollen zorgen 
ervoor dat iedere assistente de 
handelingen op dezelfde manier 
uitvoert. Ook de communicatie 
naar patiënten is vastgelegd op 
deze manier. Het is belangrijk dat 
wij allemaal hetzelfde uitdragen 
naar onze patiënten.” 

Maar ook is het team, dat bestaat 
uit mensen van uiteenlopende 
leeftijden, altijd bezig om elkaar 
up to date te houden. “Wij hech-
ten veel belang aan iedereen een 
kans geven om binnen de prak-
tijk te groeien, zo ook onze stagi-
aires. Het is belangrijk dat zij zich 
in ons team thuisvoelen, zodat 
ze zich makkelijker kunnen ont-
wikkelen. Wij leggen de nadruk 
op alle facetten die nodig zijn om 
straks als volleerd tandartsassis-
tente aan de slag te gaan.”

Fijne samenwerking
Het team van tandartspraktijk 
van Pinxteren komt iedere zes 
weken samen voor de teambe-
spreking. Op zich natuurlijk niet 
zo opmerkelijk, maar wat zo 
uniek is aan deze teambespre-
kingen is dat de inbreng van de 
assistentes tijdens deze overleg-
gen erg groot is. Corrie: “Als je 
als team goed wilt functioneren 
is het luisteren naar elkaar van 
groot belang. Alle opmerkingen, 
ideeën en suggesties worden met 

elkaar besproken, waarbij geke-
ken wordt hoe deze in de prak-
tijk toegepast kunnen worden.”  
Jo: “Wij willen echt als voltallig 
team overleggen, ieders inbreng 
is namelijk even belangrijk.” 
En daar zijn Emese, die vanaf ja-
nuari vijf dagen in de week werk-
zaam is in de praktijk, en Corrie 
het roerend mee eens. “Een fij-
ne samenwerking en een goede 
sfeer in het team zijn ontzettend 
belangrijk; dat straalt ook door 
naar de zorg voor onze patiën-
ten. Dat maakt het werk er echt 
leuker op. Wij zijn trots op ons 
mooie team en we zijn klaar voor 
de toekomst.”

NISTELRODE – Tandartspraktijk van Pinxteren zit nu drie jaar in het mooie pand aan Laar 53a en in die 
drie jaar is er veel gebeurd. Het team is maar liefst verdubbeld met twee assistentes, een tandarts - 
dochter Emese - en een praktijkondersteuner die helpt om de praktijk tip en top te houden. In 2019 werd 
bovendien het 25-jarig en 12,5-jarig jubileum van twee assistentes gevierd.

Tandartspraktijk van 
Pinxteren in Nistelrode is 

5 dagen per week op 
afspraak geopend, de 

vestiging in Oss is twee 
dagen in de week open; 
ook op afspraak. Nieuwe 

patiënten zijn altijd welkom!

Laar 53a, 5388 HC Nistelrode
0412-612757
info@pinxterentandarts.nl
www.pinxterentandarts.nl

Het team van tandartspraktijk van Pinxteren Tekst: Milène Putters Foto: Jolan Donkers Fotografie



  
Woensdag 15 januari 202014

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

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

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

Groendepots
Fa. Van Schaijk, Berghemseweg 13 
Nistelrode
Fa. Dijkhoff, Lariestraat 25 
Heeswijk-Dinther
woensdag: 13.00-18.00 uur
zaterdag: 8.30-14.00 uur

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

AGENDA

Subsidieregeling voor vergroening buitengebied Bernheze

Mooier landschap, meer bijen, 
meer uilen, meer…
Woont u in het buitengebied? 
Wilt u graag bijdragen aan een 
mooier landschap? Uw erf, ak-
ker of weide aankleden met bij-
voorbeeld heggen, houtsingels 
en kruidenrijke randen of een 
uilenkast plaatsen op het erf? 

Er bestaan verschillende moge-
lijkheden om u hierbij te helpen. 
Provincie en gemeente dragen 
hier fi nancieel aan bij en het 
Coördinatiepunt Landschaps-
beheer van het Brabants Land-
schap coördineert de uitvoering 
en zorgt voor deskundig advies. 
Kijk daarom voor een overzicht 
van de mogelijkheden op 

www.brabantslandschap.nl/
ons-werk/advies-en-subsidie

ErvenPlus
In het project ‘ErvenPlus’   in-
vesteren de gemeente Bernhe-
ze en de provincie Noord-Bra-
bant, met natuurwerkgroepen, 
ZLTO-afdelingen, Brabants Land-
schap en projectbureau Orbis in 
meer biodiversiteit op Brabant-
se erven. Erven zijn belangrijke 
leefgebieden voor veel dieren. 
Woont u in de gemeente Bern-
heze en heeft u een erf buiten 
de bebouwde kom en interesse 
om maatregelen te nemen voor 
dier- en plantensoort die op er-
ven voorkomen? Dan bieden we 
u het volgende gratis aan:
- advies over biodiversiteit op 

het erf
- advies over  de maatregelen 

die u kunt nemen
- een erfplan op maat
- materiaal en (streekeigen) 

beplanting om soorten te 

helpen
- beheeradvies voor bestaande 

erfbeplanting
Bent u geïnteresseerd, stuur dan 
een e-mail naar 
erfvogelsbrabant@gmail.com.
Meer informatie: 
www.brabantslandschap.nl/
erfvogels

Wijst
Percelen langs de breuk, waar 
sprake is van wijst, zijn over het 
algemeen te nat voor gangbare 
agrarische productie. Met subsi-
die kunnen de percelen worden 
afgewaardeerd en krijgen ze een 
natuurbestemming, waardoor 
de juiste omstandigheden voor 
wijst kunnen worden hersteld. 
De gronden krijgen daarmee ook 
een natuurfunctie. De subsidie is 
voor afwaardering van de gron-
den (85% van de getaxeerde 
waarde en voor inrichting en hy-
drologische maatregelen (50% 
van de kosten). Voorwaarde is 

dat de percelen grenzen aan het 
NatuurNetwerk Brabant (NNB) 
of aan een Ecologische Verbin-
dingszone (EVZ). Daarnaast 
dient het project voor 1 januari 
2021 te zijn uitgevoerd.
De Peelrandbreuk en het wijst-
verschijnsel, en de invloed op 
het landschap zijn nog niet bij 
een breed publiek bekend. Om-
dat het echter een bijzonder en 
uniek deel van Brabant is, wil 
de provincie dit stimuleren. U 
kunt hierbij denken aan speci-
ale voorzieningen die de breuk 
of het wijstverschijnsel zicht-
baar, toegankelijk en beleefbaar 
maken, educatieve activiteiten, 
het ontwikkelen van wandel- 
of fi etsroutes over de breuk of 
kosten voor onderzoek naar 
alternatieve teelten. Dus ook 
hiervoor is subsidie beschikbaar.

Voor informatie kunt u terecht 
bij de provincie Noord-Brabant, 
www.brabant.nl.

OFFICIËLE BEKENDMAKINGEN

Voornemen ambtshalve
wijziging adresgegevens

Uit onderzoek is gebleken dat 
de volgende personen niet meer 
wonen op het adres in de ge-
meente Bernheze waar zij vol-
gens de Wet basisregistratie 
personen staan ingeschreven. 
Het onderzoek van de afdeling 
Burgerzaken leverde geen resul-
taat op. Het college van burge-
meester en wethouders van de 
gemeente Bernheze is van plan 
het bijhouden van hun persoons-
gegevens ambtshalve te beëindi-
gen. 

Dit kan voor hen grote persoon-
lijke en/of fi nanciële gevolgen 
hebben. Het formele besluit tot 
uitschrijving wordt gepubliceerd 
op de gemeentepagina’s in deze 
krant.
- Mihaiu, Iulian, 
 geboren 19-07-1981
- Hriţcu, Mircea Ionuţ, 
 geboren 11-12-1986
- Danciu, Filip, 
 geboren 24-04-1994
- Danciu, Silviu Ionuţ, 
 geboren 10-09-1989
- Wit de, Arnoldus Johannes 
 Gerardus Maria, 
 geboren 15-04-1970.

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. 

Erven zijn belangrijke 
leefgebieden voor

veel dieren

GEMEENTEBERICHTEN

Gemeente Bernheze

De gemeente op social media

Maak altijd een afspraak

Naar de gemeente?
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PROCEDURES
Openingstijden zie colofon

Inzage
Procedure 1a
U kunt de stukken gedurende zes we-
ken tijdens openingstijden op afspraak 
inzien in het gemeentehuis in Heesch.

Procedure 1b
U kunt de stukken gedurende zes we-
ken 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 schriftelij-
ke inspraakreactie aan het college van 
burgemeester en wethouders van Bern-
heze reageren op de stukken. Neem 

voor het indienen van een mondelinge 
inspraakreactie contact op met de be-
treffende 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 pu-
blicatiedatum een schriftelijke zienswij-
ze indien bij het college van burgemees-
ter en wethouders van Bernheze. Neem 
voor het indienen van een mondelinge 
zienswijze contact op met de betreffen-
de afdeling.

Bezwaar
Procedure 4a
Belanghebbenden kunnen binnen zes 
weken na verzenddatum van dit besluit 
bezwaar indienen bij het college van 
burgemeester en wethouders van Bern-
heze. Het bezwaar heeft geen schorsen-
de werking.

Procedure 4b
Belanghebbenden kunnen binnen zes 
weken na publicatiedatum van dit be-
sluit 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 be-
sluit 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 be-
sluit beroep indienen bij de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van 
State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gra-
venhage. Het beroep heeft geen schor-
sende werking. Er zijn griffierechten 
verschuldigd.

Bezwaar-/beroepsmogelijkheid
Procedure 6
Er zijn geen bezwaar-/beroepsmogelijk-
heden.

Voorlopige voorziening
Procedure 7a

Belanghebbenden kunnen, gelijktijdig 
met een ingediend bezwaar- of beroep-
schrift, de voorzieningenrechter van de 
rechtbank verzoeken om een voorlopi-
ge voorziening te treffen. Er zijn griffie-
rechten verschuldigd.

Procedure 7b
Belanghebbenden kunnen, aanvullend op 
een ingediend beroepschrift bij de Afde-
ling bestuursrechtspraak van de Raad van 
State, de voorzitter van de afdeling ver-
zoeken 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.

Heeft u informatie over de ver-
blijfplaats van deze personen 
of heeft u vragen, neem dan 
contact op met het de afdeling 
Burgerzaken van de gemeente 
Bernheze via 0412 458888 of 
gemeente@bernheze.org. 

Algemene Plaatselijke
Verordening (APV)
Evenementenvergunningen 
Het college van burgemeester en 
wethouders heeft een vergun-
ning/ontheffing verleend aan:
- Stichting Jeugdcarnaval HDL 

voor het organiseren van het 
Jeugdcarnaval van 21 t/m 25 
februari 2020 van 13.30 uur 
tot 00.30 uur in sporthal De 
Zaert, Heilige Stokstraat 1. Er 
wordt eenrichtingsverkeer in-
gesteld in het gedeelte van de 
Heilige Stokstraat (tussen de 
Torenstraat en de Raadhuis-
straat) in Heeswijk-Dinther. De 
beschikkingen zijn verzonden 
op 14 januari 2020.

- LEF Festival BV voor het orga-
niseren van Party Rush/Klom-
penrock van 24 januari, 19.00 
uur tot en met 26 januari 2020, 
12.00 uur. Op 24 januari vanaf 
18.00 uur tot 26 januari 2020, 
14.00 uur is het Kantje (vanaf 
Maxend tot Loosbroekseweg) 
in Nistelrode afgesloten voor 
alle motorvoertuigen. De be-
schikkingen zijn verzonden op 
15 januari 2020.

Procedures 1a, 4a en 7a zijn van 
toepassing.

Melding maken uitweg
Er is melding gemaakt op grond 
van artikel 2:12 lid 1 onder a van 
de APV Bernheze 2018, voor: 
- het maken van een uitweg naar 

de Heelwijkstraat 27, Heesch;
- het maken van een uitweg naar 

de Runstraat, ten behoeve van 
perceel Bosschebaan 62, Heesch.

De meldingen zijn op 9 januari 
2020 geaccepteerd. Verzendda-
tum: 9 januari 2020.
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van 
toepassing.

Wet ruimtelijke ordening 

Kennisgeving overeenkomst 
grondexploitatie
Het college van burgemeester en 
wethouders van Bernheze maakt 
op grond van artikel 6.24 lid 3 
van de Wet ruimtelijke ordening 
bekend dat zij op 8 januari 2020 
een overeenkomst heeft geslo-
ten waarin een onderdeel over 
grondexploitatie is opgenomen. 
Dit in het kader van de ontwik-
keling van bestemmingsplan 
‘Laar - Achterstraat, fase 2’. De 
overeenkomst heeft betrekking 
op de percelen kadastraal be-
kend gemeente Nistelrode, sec-
tie B, nummers 1774 ged., 2535 
en 2543 ged. plaatselijk bekend 
Laar - Achterstraat in Nistelrode. 
Inzage: De zakelijke beschrijving 
van deze overeenkomst ligt op 
grond van het bepaalde in artikel 
6.2.12 van het Besluit ruimtelijke 
ordening gedurende 6 weken, 
vanaf donderdag na de publi-
catie, op afspraak, ter inzage in 
het gemeentehuis, De Misse 6 in 
Heesch. 
Domein: Leefomgeving / Uit-
voeren Beleid

Vastgesteld bestemmingsplan 
ruimte-voor-ruimte Hoog Beugt 
10, Heeswijk-Dinther
Het college van burgemeester 
en wethouders maakt bekend 
dat de gemeenteraad in de ver-
gadering van 12 december 2019 
het bestemmingsplan ‘ruim-
te-voor-ruimte Hoog Beugt 10, 
Heeswijk-Dinther’ gewijzigd 
heeft vastgesteld. Het plan is te 
raadplegen op 
www.ruimteljikeplannen.nl 
onder code NL.IMRO.1721.BPR-
vRHoogbeugt10HD-vg01. 
Inhoud: Het bestemmingsplan 
maakt het mogelijk dat het agra-
risch bedrijf wordt gesaneerd, 
de bedrijfswoning wordt omge-
zet in burgerwoning en gesplitst 
en er twee ruimte-voor-ruim-
tewoningen worden toege-
voegd aan Hoog Beugt 10 in  

Heeswijk-Dinther.
Hogere grenswaarden geluid: 
Voor het oprichten van de wo-
ningen heeft het college van 
burgemeester en wethouders 
ontheffing verleend voor het 
overschrijden van de voorkeurs-
grenswaarde (artikel 83 van de 
Wet geluidhinder.)
Inwerkingtreding: Het vaststel-
lingsbesluit en daarmee het be-
stemmingsplan treedt de dag na 
afloop van de beroepstermijn in 
werking, tenzij binnen de be-
roepstermijn een verzoek om 
voorlopige voorziening wordt in-
gediend. In dat geval treedt het 
bestemmingsplan niet in werking 
voordat op dit verzoek is beslist.
Procedures 1b, 5b en 7b zijn van 
toepassing

Wet milieubeheer 

Algemene maatregel van 
bestuur
De volgende meldingen als be-
doeld in artikel 8.40 van de Wet 
milieubeheer (melding Activitei-
tenbesluit) zijn ingekomen:
Heesch
- Heideweg 1a
 Veranderen conferentiecen-

trum annex groepsaccommo-
datie annex agrarisch bedrijf 
met productie en verkoop lo-
kale producten

Nistelrode
- Menzel 31
 Veranderen van een akker-

bouwbedrijf
- Zevenbergen 7
 Veranderen van een akker-en/

of tuinbouwbedrijf
Heeswijk-Dinther
- Jan van den Boomstraat 2
 Veranderen van een rundvee-

houderij
Procedures 1a en 6 zijn van toe-
passing.

Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht 

Reguliere procedure 

Ontvangen aanvragen voor een 
omgevingsvergunning 
Heeswijk-Dinther
- De Bleken 1
 Verbouw woning
 Datum ontvangst: 03-01-2020 
- De Morgenstond 35
 Uitbreiden bedrijfsgebouw
 Datum ontvangst: 04-01-2020
- Meerstraat 42a
 Oprichten multifunctioneel ge-

bouw
 Datum ontvangst: 04-01-2020
Nistelrode
- Plan Zwarte Molen kavel K02 

sectie F 2219
 Oprichten woning
 Datum ontvangst: 02-01-2020
Heesch
- Bergstraat 24
 Handelen in strijd met regels 

ruimtelijke ordening ivm ge-
bruik perceel voor woondoel-
einden

 Datum ontvangst: 06-01-2020
- Zoggelsestraat 86
 Tijdelijke mantelzorgwoning
 Datum ontvangst: 07-01-2020
Vorstenbosch
- Kampweg 17
 Bouw loods
 Datum ontvangst: 07-01-2020
- Rietdijk 17a
 Bouw woning met bijgebouw 

tbv mantelzorg
 Datum ontvangst: 07-01-2020
Procedure 1a en 6 zijn van toe-
passing.

Besluiten 
Onderstaande omgevingsver-
gunningen zijn verleend. Deze 
besluiten treden daags na ver-
zending van het besluit in wer-
king.
Nistelrode
- Wilhelminastraat ong.sectie F 

nr.2070
 Oprichten woning
 Verzenddatum: 07-01-2020

- Plan Zwarte Molen
 Oprichten 20 woningen
 Verzenddatum: 07-01-2020
Heesch
- Hoefstraat 19
 Plaatsen carport en handelen 

in strijd met regels ruimtelijke 
ordening

 Verzenddatum: 08-01-2020
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van 
toepassing.

Uitgebreide procedure 

De wetgever heeft bepaald dat 
ingekomen aanvragen voor een 
omgevingsvergunning, die wor-
den voorbereid met de uitge-
breide procedure, niet worden 
gepubliceerd. De bekendmaking 
van deze aanvragen vindt plaats 
via publicatie van een ontwerp-
besluit.

Ontwerpbesluit 
Het college van burgemeester 
en wethouders wil toestemming 
verlenen voor:
Heeswijk-Dinther
- Meerstraat 47
 Intrekken omgevingsvergun-

ning van 16 april 2002 (revisie-
vergunning)

 Verzenddatum: 09-01-2020
Procedures 1a en 3b zijn van 
toepassing. 

Besluiten
Voor onderstaande omgevings-
vergunningen is de beslistermijn 
verlengd met 6 weken. Dit be-
sluit zal daags na verzending in 
werking treden.
Heesch
- Runstraat ong.
 Oprichten bedrijfshal
 Verzenddatum: 07-01-2020
- Bosschebaan 27
 Milieuneutraal veranderen en 

realiseren wintergarten
 Verzenddatum: 07-01-2020
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van 
toepassing

GEMEENTEBERICHTEN
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De IOW-uitkering is voor oudere 
werklozen van levensbelang. De 
ellende dat je aan het einde van 
je werkzame leven je huis moet 
opeten blijft je zo bespaard. 
Als 50-plusser ben ik natuurlijk 
blij met de verlenging van vier 
jaar. Maar niet met de verhoging 
van de leeftijdsgrens.

Vanwege een slechte arbeids-
marktpositie met vaak verhulde 
leeftijdsdiscriminatie word je aan 
je lot overgelaten. 

Je zult maar net als je 55 jaar 
bent in een WW-uitkering vast-
lopen en je huis op moeten eten! 
Ronduit sociaal onrechtvaardig 

om na 35-40 jaar werken te ein-
digen met het gevoel dat je opzij 
gezet wordt. 

Het wordt dus hoog tijd dat ge-
meenten aan de bel trekken en 
druk op de minister uitoefenen 
om alsnog een eind te maken 
aan deze schrijnende situatie.

Vastlopen in een WW-uitkering 
en je huis op moeten eten!

De regering verhoogt de leeftijd om in aanmerking te komen voor de IOW-re-
geling met vier maanden, naar 60 jaar en 4 maanden. Recent haalde het 
voorstel van kamerlid Corrie van Brenk van 50PLUS om de ingangsleeftijd 
te verlagen naar 55 jaar het niet. GroenLinks stelde voor de leeftijdsgrens 
op 60 jaar te houden. Beide moties kregen geen meerderheidsteun. Minister 
Koolmees houdt vast aan de leeftijdsgrens van 60 jaar en vier maanden met 
het argument dat het geld kost terwijl het begrotingsoverschot maar blijft 
toenemen. Van 11,3 miljard in 2018 naar ruim 14 miljard in 2019. 

Hans Bongers, 50Plus Bernheze i.o.
Een nieuw jaar met minder haar
van zorgen van vorig jaar
Hè hè ik heb het overleefd
applaus voor mezelf, applaus voor jou
Nou, brengt deze maand nog kou?
Of hoe zit dat nou?

‘Kzal nu wel even een bakske vatten
in plaats van al die kratten. 
Ik moet helemaal bijkomen,
kan ik dan beginnen met dromen
over hoe mooi
het dit jaar moet zijn?

Maar mijn hoofd doet nog pijn,
teveel gefeest is echt niet fijn
Toch door dit heen
Een mooi 2020 iedereen!

Column Rebecca Latupeirissa 
gemeentedichter

Vorige week maandag is er een 
sessie gehouden met verschil-
lende raadsleden om een terug-
koppeling te geven en samen te 
kijken hoe we de hoofdlijnen van 
het beleid kunnen vormgeven. 
De commissie heeft in de afgelo-
pen periode met omwonenden, 
werkgevers, verhuurders en mi-
granten gesproken om zo een in-
tegraal beeld te kunnen vormen 
vanuit verschillende belangheb-
benden. Een aantal thema’s is op 
deze avond in twee interactieve 
groepen besproken. Denk hierbij 
aan vraagstukken zoals waar te 
huisvesten, hoeveel migranten 
per locatie, kwaliteitseisen, toe-
zicht en handhaving, gemeen-
telijk loket voor vragen/begelei-
ding en andere zaken die ter tafel 
kwamen.

Algemene conclusie was dat er 
drie vormen van huisvesting be-
staan die wenselijk blijven in ons 
nieuwe beleid. De eerste groep is 
een grote en stabiele groep waar-
bij de migrant woont op het be-
drijf waar hij werkzaam is. Denk 
hierbij aan seizoenarbeiders op 
een agrarisch bedrijf waarbij de 
werkgever ook de verhuurder is 
en de lijnen kort zijn. 

De tweede groep heeft behoef-
te aan kleine locaties binnen de 
dorpskern, het zijn vooral gezin-
nen die zich hier vestigen voor 
een langere tijd. De laatste groep 
bestaat uit meerdere migranten 
die we graag willen huisvesten in 
het buitengebied of leegstaande 
panden waarbij het SNF keur-
merk van toepassing is. 

Huisvesting
arbeidsmigranten

Steeds meer migranten zijn aan het werk 
en hiermee lopen we tegen huisvesting-
problematiek aan. De gemeente zal in de 
komende tijd het beleid verder aanpassen 
om voldoende huisvesting te creëren, die 
veilig en humaan is en aansluit op de be-
hoefte en verblijfsduur van deze arbeids-
migranten.

Sander Schaareman, Namens lokaal

Heemkundekring: dagexcursie Tiel

Dagprogramma:
12.15 tot 12.30 uur: verzamelen 
bij De Heemschuur.
12.30 tot 13.30 uur: autorit naar 
Tiel. Parkeren op parkeerterrein 
Waalkade in Tiel.
13.45 tot 15.30 uur: bezoek aan 
Flipje en Streekmuseum Tiel.
15.30 tot 16.30 uur: koffie/thee 
en apéritief.
16.30 tot 17.30 uur: thuisreis. 

Kosten
De entreekosten van het museum 
bedragen € 5,- per persoon. Hou-

ders van een museumjaarkaart 
hebben gratis toegang. Reis-
kosten, parkeerkosten, koffie/
thee en drankjes zijn niet inbe-
grepen. 

Aanmelden
Wie graag wil deelnemen kan 
zich aanmelden bij Hans Pen-
nings of Riky de Jong in verband 
met het vervoer. Hans Pennings, 
hanspennings.oss@gmail.com of 
06-10463762 of Riky de Jong, 
rikydjong@home.nl of 0412-
646380.

Meer informatie over de heem-
kundekring lees je op 
www.de-elf-rotten.nl of krijg je 
door een mailtje te sturen naar 
secretariaat@de-elf-rotten.nl.

HEESCH - Heemkundekring De Elf Rotten organiseert zaterdag 18 januari een dagexcursie naar Tiel, een 
van de oudste steden van Nederland. De deelnemers brengen een bezoek aan het Flipje en Streekmu-
seum Tiel. Het bezoek aan Tiel begint om 13.30 uur en duurt tot 16.30 uur. De deelnemers worden om 
12.15 uur verwacht in De Heemschuur aan de Schoonstraat 35. Om 12.30 uur vertrekt het gezelschap 
met auto’s naar Tiel. 

i.o.

De Stichting Taurus, die verant-
woordelijk is voor de begrazing 
van de Maashorst, gelooft er na 
een aantal ernstige incidenten 
nog steeds in dat de grote grazers 
en recreanten samen vrij kunnen 
bewegen in het natuurgebied. 
Waarschijnlijk heeft deze stich-
ting andere (ook financiële) be-
langen dan de meneer die is aan-
gevallen en waarvan wij hopen 
dat hij snel en volledig opknapt. 
Er lijkt een soort drammen tegen 
beter weten in te zijn ontstaan: 

“Wij willen dat die beesten daar 
lopen en dus zullen ze er lopen.” 
Alsof de natuur maakbaar is. 

In de media worden de 57 inci-
denten verzacht naar twee ern-
stige incidenten. Is iets alleen 
ernstig als mensen in het zieken-
huis belanden? De mens moet 
maar 50 meter afstand houden, 
maar hoe doe je dat als de bees-
ten over en langs de paden lo-
pen. Voor mindervaliden, met of 
zonder aangepast vervoermiddel, 

is het niet mogelijk om de grote 
grazers te ontwijken of er met 
een boog omheen te gaan. Om-
keren is dan enige optie. Hoezo 
“vrij bewegen”? 
De VVD Bernheze pleit ervoor 
om per direct te stoppen met dit 
project of deze beesten achter 
draden of hekken te plaatsen. Er 
mag nooit meer iemand worden 
aangevallen door zo’n dier; weg-
kijken is geen optie meer. 

Reageren info@vvdbernheze.nl 

Grote grazers

Afgelopen week was het weer raak, een meneer werd aangevallen door een 
Tauros stier. Volgens het rapport van dorpsraad Nistelrode is dit inmiddels 
het 57ste incident met de grote grazers op de Maashorst. Het volledige rap-
port is te vinden op www.dorpsraadnistelrode.nl. 

Arianne van de Gein, burgerlid Commissie Maatschappelijke Zaken VVD-Bernheze

Maasland
’t Dorp 142 - 5384 ME Heesch

FNV spreekuur op afspraak:
Maandag- en woensdagavond: 19.00-20.00 uur.
1e woensdagochtend van de maand: 
11.00-12.00 uur.

Belastingservice: 1e en 3e dinsdagavond van de 
maand: 19.00-20.00 uur. 

Bel of mail voor een afspraak: 088-3680368,  
spreekuurheesch@vereniging.fnv.nl

Spreekuur Locatie Heesch:
Individuele Belangen 
Behartiging
’t Dorp 142, 
5384 ME Heesch
0412-763700 

Inloopspreekuur:
Maandag- en 
woensdagavond:         
19.00-20.00 uur
1e woensdagochtend van 
de maand: 11.00-12.00 uur.
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Zorgen om jeugdzorg
Vanaf 2015 is ook Bernheze ge-
confronteerd met de decentrali-
satie van de jeugdzorg. Met daar-
bij een forse bezuiniging voor de 
organisaties die de jeugdzorg uit-
voeren. De korting op specialisti-
sche jeugdzorg was in 2015 15,4 
procent en in 2016 10,6 procent. 
Als gevolg van deze kortingen 
zijn in de regio veel voorzienin-
gen voor specialistische jeugd-
zorg afgebouwd en verdwenen. 

De voorziening in de Bachlaan in 
Heesch is de laatste in die rij van 
sluitingen. Maar zijn er dan min-
der problemen met jeugdigen? 
Neen, in tegendeel! Uit onder-
zoek blijkt dat 1 op de 8 jongeren 
enige vorm van zorg/hulp nodig 
heeft. Voor ouders en jongeren 
moet de zorg goed geregeld zijn, 
zodat zij hulp en begeleiding 
kunnen krijgen bij problemen in 
de thuissituatie. Daarnaast is het 
van groot belang dat er voorzie-

ningen in stand blijven. Dit voor 
de opvang van jongeren met 
acute problemen en die tijdelijk 
dringende hulp nodig hebben.
 
Maar als plekken noodgedwon-
gen verdwijnen terwijl de vraag 
toeneemt, dan loopt het spaak. 
De gevolgen van tekort aan ca-
paciteit worden door deze slui-
ting nog meer en pijnlijk duide-
lijk. Het falende beleid uit Den 
Haag treft onze jeugd in het hart.

Verontrusting over sluiting
Oosterpoort Heesch

Onlangs hoorde de SP Bernheze over de sluiting van acht residentiële plaat-
sen (bedden) bij jeugdzorginstelling Oosterpoort in Heesch. De verontrusting 
hierover is groot. De noodzakelijke zorg en hulp aan onze jeugd staat ernstig 
onder druk. Dat kan verstrekkende gevolgen hebben. Jongeren die nergens 
meer terechtkunnen en een zwervend bestaan gaan leiden. In de grote steden 
al de dagelijkse werkelijkheid. Straks ook in deze regio?

Jan Prinsen, SP Maatschappelijke Zaken

Een fris en veilig centrum

Natuurlijk is het CDA Bernhe-
ze blij dat onze plannen wor-
den uitgevoerd, maar helemaal 
tevreden zijn we nog niet. Wij 
hebben regelmatig verzocht om 
in Nistelrode de zebrapaden dui-
delijker aan te geven, om het 
‘wild’ parkeren in het nieuw in-
gerichte centrum aan te pakken 
en de kruisingen overzichtelijker 
te maken. Alles met oog op de 
veiligheid. Nu, maanden verder, 
is verbetering wat ons betreft 
nog onvoldoende.

En dan die fietsstraat, ruim baan 
voor... fietsers natuurlijk! Maar 
voor auto’s ook wel erg uitno-

digend om eens stevig door te 
rijden. Forse drempels direct 
naast de fietsstraat zijn wellicht 
een veilige oplossing, echter is 
het achterlaten van je bumper bij 
op- en afrijden van de fietsstraat 
ook niet bepaald wenselijk.

Te hoog, te laag, te veel of te 
weinig drempels? Wanneer is het 
voldoende voor de veiligheid? 
Het blijkt vaak weer een lastige, 
soms oneindige discussie.

Wij zien graag een modern en 
fris straatbeeld in Bernheze, 
maar de veiligheid staat bij ons 
op nummer 1! Daar zetten wij 
ons actief voor in!

Het college is er in onze dorpen druk mee aan de slag gegaan: een 
fris en veilig centrum. In Heeswijk-Dinther zijn de voorbereidingen 
van de Traverse in volle gang. Voor Vorstenbosch hebben we geld 
gereserveerd om in 2021 de Kerkstraat en Heuvel te moderniseren 
en in Nistelrode nadert de afronding van het centrum en krijgt de 
fietsstraat vorm.

Gertjan Hermes, burgerlid Ruimtelijke Zaken & Mart Smits, fractievoorzitter CDA Bernheze

CDA Bernheze: altijd in de Buurt!

Veiligheid op nummer 1

Daarnaast probeert iedere soort 
zichzelf in stand te houden door 
zich voort te planten. En als je 
nakomelingen hebt, bescherm 
je die met je leven. Dat hoef je 
geen enkele ouder uit te leggen. 
Tot zover de biologieles. Nu de 
praktijk. In de Maashorst over-
leven alleen de sterkste soorten 
planten en dieren. Om een gro-
tere variatie in leven mogelijk te 
maken, pas je de omstandighe-
den aan. Meer en minder water, 
minder meststoffen en diverse 
grazers. Klinkt als een goed plan, 
toch? 
Het leek een goed plan de mens 
erin te passen. Dat blijkt niet zo 
te werken. Mensen zijn niet de 
sterksten, de grote grazers zijn 
dat. Veel bezoekers vergeten dat 

grazers wilde dieren zijn. Boeren 
weten beter. Koeien kunnen ge-
mene trappen uitdelen en met 
stieren moet je zeker oppassen.
We dachten dat het kon in de 
Maashorst. Mensen tussen wilde 
dieren. Dieren die alles doen om 
hun nageslacht te beschermen. 
Maar mensen denken er soms 
niet bij na. 

Progressief Bernheze wil de gra-
zers behouden om de Maashorst 
gevarieerd te houden. Maar dan 
wel in voor de mens afgesloten 
begrazingsgebieden. Dus wisen-
ten, pony’s en taurossen veilig 
achter een hek in een flink be-
grazingsgebied. Met daarom-
heen natuurlijk een prachtig en 
groot gebied om te ontspannen.

Blijf van mijn
kinderen af!

Op de basisschool leer je dat er in de na-
tuur maar één regel geldt: het recht van de 
sterkste. Eenvoudig maar snoeihard! Dat 
geldt voor alle planten en dieren, op één 
na. De mens heeft zich zo ontwikkeld, dat 
de regel niet meer klopt.

Bellinda van den Helm, commissielid
namens Progressief Bernheze 

Grote grazers
Natuurgebied De Maashorst 
was vorige week volop in het 
nieuws. Niet alleen over de 
beoogde naam van de fusiege-
meente, maar ook vanwege het 
voorval met een taurosstier die 
een man ernstig verwondde. 

Dit opende opnieuw de discus-
sie of grote grazers thuishoren 
in openbare natuurgebieden. 
Voorstanders vinden van wel en 
pleiten voor de voordelen die 
begrazing oplevert voor de groei 
van het natuurgebied. Daarnaast 
stellen zij dat deze grazers bijdra-
gen aan de belevingswaarde van 
natuurgebieden. En daar zit een 
discussiepunt. 

Uit het belevingsonderzoek over 
de Maashorst onder 238 res-
pondenten blijkt dat 56 procent 
zich bedreigd of onveilig voelt en 
16,4 procent geeft zelfs aan niet 
meer in het gebied te komen. 
Dat staat haaks op de doelstel-

ling beschreven op de website 
van de Maashorst: ‘struinen door 
het natuurgebied als ultieme vrij-
heid’. Die vrijheid, dat struinen, 
moet blijven zonder angst om 
een oplawaai te krijgen van een 
taurosstier of wisent. Hoogste 
tijd om de discussie aan te gaan. 
Zijn er mogelijkheden om het 
risico op een onfortuinlijke ont-
moeting tussen publiek en gra-

zers te minimaliseren zonder de 
natuurontwikkeling en toegan-
kelijkheid van de Maashorst te 
kort te doen? Of moeten we op 
zoek naar alternatieven?

Jeanine van der Giessen, 
commissielid maatschappelijke 
zaken D’66 Bernheze

bernheze.d66.nl

Banken zijn terughoudend in het 
verstrekken van hypotheken. 
Gevolg is dat de starterswonin-
gen in de praktijk voor veel star-
ters toch niet betaalbaar blijken. 
Dankzij Politieke partij Blanco 
krijgen deze starters nu een (fi-
nancieel) steuntje in de rug. 

Toen in 2015 de starterslening 
werd afgeschaft zou er een al-
ternatief voor in de plaats ko-
men. Het is namelijk belangrijk 
dat jongeren in hun eigen dorp 
kunnen blijven wonen, zij zorgen 
immers voor nieuwe gezinnen 
waardoor scholen en verenigin-
gen kunnen blijven bestaan. Po-
litieke Partij Blanco heeft daarna 
verschillende keren aan het colle-
ge van burgemeester en wethou-
ders gevraagd wanneer er een 
alternatief kwam. Vanuit CDA, 

Lokaal en SP, die samen de coa-
litie en het college vormen, bleef 
het echter stil. In 2018 hebben 
wij daarom een nieuw voorstel 
ingediend om de starterslening 
weer terug in te voeren. 

Ons voorstel kreeg brede steun, 
maar uiteindelijk heeft het toch 
nog meer dan een jaar geduurd 
voor het college ons voorstel 
heeft uitgewerkt. Maar nu gaat 
het dan toch gebeuren. Jongeren 
tot en met 35 jaar die voor het 
eerst een woning kopen kunnen 
bij de gemeente een startersle-
ning af gaan sluiten. Hopelijk 
kunnen we hiermee voorkomen 
dat jongeren noodgedwongen 
onze dorpen verlaten.

Reageren? info@ppblanco.nl of 
06-11311713.

Klaar voor
de start(er)

Jongeren hebben grote moeite om een be-
taalbare woning te kopen. Los van het feit 
dat er te weinig betaalbare woningen ge-
bouwd worden in onze gemeente, is ook 
de financiering vaak een groot struikelblok. 

Marko Konings, fractievoorzitter Politieke 
Partij Blanco

www.mooibernheze.nl
INFORMEERT, BOEIT EN INTERESSEERT
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Tekst?

WIE HOUDT ‘T DROOG IN JANUARI? Zie oplossing pagina 26

WIL JE EEN ZOEKERTJE PLAATSEN?
Tot 20 woorden € 5,-. Elke 10 woorden extra € 2,50 meer. Geboorteadvertentie € 10,-.

info@demooibernhezekrant.nl of 0412-795170.

WIL JE EEN ZOEKERTJE PLAATSEN?
Tot 20 woorden € 5,-. Elke 10 woorden extra € 2,50 meer. Geboorteadvertentie € 10,-.

info@demooibernhezekrant.nl of 0412-795170.

MOOIBERNHEZERTJES
TE KOOP

PRINTPAPIER

A4 printpapier 80 grams. Per pak 
500 vel € 4,99. Hele jaar door 
5 pakken € 19,99. 
’t Mediahuys, Laar 28, Nistelrode.

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.

Wegens verhuizing 
SIDE BY SIDE KOEL-
VRIESCOMBINATIE
Inclusief ijsblokjesmachine en 
wateraansluiting. 
H1.75 cm x B90 cm x D75 cm. 
€ 250,- . 0413-294142. 
Moet afgehaald worden.

DE ALLERLEKKERSTE KIP 
BIJ KIPSALON BERNHEZE
Voor al uw kip- en grillproduc-
ten. Woensdag van 14.00-18.00 
uur. 06-12033685. 
Jan van de Boomstraat 5
Heeswijk-Dinther.
Pinnen mogelijk.

TE HUUR

BEDRIJFSRUIMTE
Van 50, 100, 150, 170 en 255 m2, 
voorzien van overhead en loop-
deur. Meer informatie: neem ge-
rust 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.

ZEER RUIME EN
NETTE WONING
In buitengebied 
Heeswijk-Dinther/Loosbroek.
Informatie: 06-12674977.

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.

ROMMELMARKT

ZONDAG 19 JANUARI 
MFC de Dreef, Duivenakker 76, 
Aarle-Rixtel.
Van 9.00 tot 15.00 uur. Voor 
inlichtingen 06-20888818.

GEVRAAGD

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 strandjeudeboules-
toernooi 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.

ANSICHTKAARTEN VAN 
HEESWIJK-DINTHER EN 
LOOSBROEK
Dick van de Leest 06-55325484.

BIDPRENTJES
H. Leeijen, John F. 
Kennedystraat 90 Heesch.
0412-451357. 
geha.leeijen@hetnet.nl.
Ik haal ze graag bij u thuis op.

WIL JE EEN ZOEKERTJE PLAATSEN?
Tot 20 woorden € 5,-. Elke 10 woorden extra € 2,50 meer. Geboorteadvertentie € 10,-.

info@demooibernhezekrant.nl of 0412-795170.

wie
is deze Bernhezenaar?

Werknemers van Bernheze 
Media worden uitgesloten van 
deelname.

OOGcontact

Oplossing
vorige week:
Joyce Broeren
uit Nistelrode

Winnaar:
Evie van Heeswijk
kan de staatsloten 

ophalen bij Kantoor-
boekhandel CeelenCijfers

Naam ______________________  Datum _____________________

Kun jij alle verborgen woorden vinden in deze woordzoeker?

C E T A C H T I G P S M
V U A X J B P U R J Y L
Y G I T N E G E N N S R
F L A A W T U K O O U R
D V L Z E V E N T I G X
Q E E N E G E N T I E N
D B R E S O G V Z C E M
N S H T R E X I Y W I X
W B X T I T Z L T T J S
D R G P E E I R U S Y P
Q D B H S T N G R K E L
B N N E I T N E V E Z Z

DERTIEN NEGENTIEN NEGENTIG
TACHTIG TWAALF VEERTIG
ZES ZESTIG ZEVENTIEN
ZEVENTIG

Deze woordzoeker is uitgeprint op WoordzoekerMaken.nl

Zoek: DERTIEN, NEGENTIEN, NEGENTIG, TACHTIG, TWAALF, VEERTIG, ZES, 
ZESTIG, ZEVENTIEN, ZEVENTIG

WOORDZOEKER: 

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

Nu ook pasfoto’s

Sint Servatiusstraat 52a, 5473GB Heeswijk-Dinther, 0413 293851

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

Tegen inlevering van 
deze kortingscoupon

Bij aankoop van kilo 
sinaasappels een
kilo Elstar gratis!

In te leveren tot en met 25 januari 2020

Dorpsstraat 47 - Loosbroek
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En waar haal ik mijn wijsheid 
vandaan? Van FrankWat-
ching. Dé plek voor iedereen 
die zich bezighoudt met of 
interesse heeft in marketing, 
communicatie, social media 
en tech. Daar zijn adviezen, 
demo’s, actuele zaken en tips 
& trics te vinden. Wil je het 
dichterbij huis houden? Dan 
zijn er verschillende specia-
listen in social media en onli-
ne marketing die we aan kun-
nen bevelen. 

LinkedIn
LinkedIn is vooral zakelijk so-
ciaal en omdat iedereen an-
ders is in zijn sociale omgang 
is het gebruik van LinkedIn 
ook voor iedere persoon an-
ders. Er is maar één regel: 
‘Laat het echt zijn’. Deel wat 
je echt interessant vindt, 
waar je in gelooft. Laat je me-
dewerkers ook eens rondneu-
zen, zo kunnen ze hun eigen 
stijl zoeken, ‘wat past bij mij’ 
en wat niet.
Een groot voordeel van delen 
van berichten uit jouw bran-
che is dat je, door je zoek-
tocht, meteen meekrijgt wat 
er allemaal te doen is. Wat 
er speelt op het gebied van 
trends et cetera. Dit is voor de 
medewerkers ook belangrijk, 
om te zorgen dat ze weten 
waar ze het over hebben.

Een goede profielfoto
Deze wordt namelijk als eer-
ste gezien door gebruikers 
van LinkedIn. En een eerste 
indruk kan slechts eenmaal 
gemaakt worden, bij voor-
keur dus een foto met een 
glimlach!
Gebruik een inhoudelij-
ke headline: De headline is 
naast de profielfoto één van 
de eerste onderdelen die ge-
zien wordt. Deze headline is 
als het ware je pitch van wat 
je doet.

Zorg voor een goede omslag-
foto: een omslagfoto waarin 
meteen duidelijk is wat je 
bedrijf doet, waar het voor 
staat. Dit kan met een logo, 
maar ook met enkele illustra-
ties. Houd het verder rustig.

Actueel
Verder zorg je dat alle infor-
matie actueel is en dat je een 
paar mooie aanbevelingen 
krijgt. Aanbevelingen maken 
je geloofwaardig en kunnen 
doorslaggevend zijn. Maak 
het profiel openbaar toegan-
kelijk. Een open deur mis-
schien, maar wel erg belang-
rijk. Like berichten uit jouw 
branche, zo zien anderen dat 
je actief bent op LinkedIn en 
op de hoogte van wat speelt. 

Laat de werknemers iede-
re week een keer kijken op 
je LinkedIn bedrijfspagina 
en de nieuwe berichten de-
len op hun profiel. Zo krijg je 
weer meer bereik en kans dat 
mensen je gaan volgen. Dat 
werkt ook zo als je interactie 
opzoekt met je netwerk. 
Plaats updates en neem deel 
aan discussies in groepen die 
voor jouw vakgebied relevant 
zijn, blijf altijd positief en be-
leefd. Reageer op vragen van 
mensen die relevant zijn voor 
je branche.

Natuurlijk zetten we deze in-
formatie ook op onze website 
en mocht je benieuwd zijn 
wat we nog meer delen op 
LinkedIn? Ga dan eens kijken 
op linkedin.com/company/
bernheze-media. 

Column Ondernemend Bernheze
Rian van Schijndel

LinkedIn linken
BERNHEZE - We ontvingen laatst een mail: ‘Hebben jullie 
ook informatie of tips voor hoe we onze medewerkers hun 
LinkedIn profiel kunnen laten updaten, zodat deze eendui-
dig is over ons bedrijf?’ Informatie delen is communicatie en 
LinkedIn is een mooie manier om zakelijk informatie te de-
len. Wij gebruiken LinkedIn ook en hieronder deel ik graag 
wat interessante tips. 

‘Laat het echt zijn’

Ton regisseert een flashmob

Bij Shot’71 zijn mensen actief be-
zig met hun hobby. De uitdaging 
is om met mooie video-opna-
mes, een goede montage, pas-
sende muziek of een voice-over 
een film te maken die blijft boei-
en en het publiek aanspreekt. 
Leuke portretjes van mensen die 
hun hobby of werk uitoefenen 
of korte documentaires, maar er 
zijn ook ontroerende verhalen 
over alledaagse gebeurtenissen 
uit het leven, anno nu of van 75 
jaar geleden. 

Flashmob 
Daarnaast is er een verrassen-
de flashmob opgenomen door 
leden van Shot ’71. Ton Lunen-
burg uit Heeswijk-Dinther was 
de bedenker en de regisseur van 
de opnames in Veghel op de 
Noordkade bij de foodmarkt van 
Jumbo. Hij behaalde hiermee 

de eerste prijs in een onderlinge 
wedstrijd. Nu probeert hij door 
te stoten naar de Brabantse Film 
Manifestatie. 

Naast de prijzen van de jury zal 
er daarom wederom een pu-
blieksprijs worden gekozen.

Uitnodiging
Zaterdag 25 januari om 13.00 uur 
D’n Durpsherd aan de Kerkwijk 
61 in Berlicum. Loop vrijblijvend 
binnen tussen 13.00 en 17.00 
uur, de entree is gratis. Voor het 
programma en de volgorde van 
de films zie: www.shot71.nl.

BERLICUM/HEESWIJK-DINTHER - De videogroep van Shot ’71 is nog steeds groeiende, zowel op het 
gebied van het aantal leden als het niveau. Landelijk scoren ze hoge ogen met hun films en halen vele 
prijzen binnen. Op zaterdag 25 januari worden hun nieuwe films weer gepresenteerd in D’n Durpsherd 
in Berlicum; in totaal veertien 14 verschillende films met diverse onderwerpen.

Geslaagde Winterwandeling
HEESCH - Een mooie opkomst, 
best nog geluk met het weer en 
mooie routes. De Club van 50 
van HVCH kan weer terugkijken 
op een geslaagde winterwande-
ling.

Buienradar gaf voornamelijk 
droog weer aan, maar de meeste 
wandelaars kregen helaas toch 
wel een zacht buitje te verduren. 
Zij waren toen echter al onder-
weg en aan het genieten van de 
mooie routes die waren uitgezet. 
De pauze was na enkele jaren 

weer bij familie Van de Wijgert 
aan de Vinkelsestraat. Bij deze 
een hartelijke dank aan Bart, 
want het was weer helemaal 
top! Mede door de enthousias-
te reacties van de deelnemers is 
de organisatie alweer begonnen 
met de voorbereiding van de 
wandeling 2021 die op 10 janu-
ari plaatsvindt.

Uit betrouwbare bron weten we 
trouwens dat enkele deelnemers 
van afgelopen zondag er langer 
over gedaan hebben om thuis 

te komen na het afmelden in de 
kantine van HVCH, dan over de 
10 of 15 kilometer die zij eerder 
hadden gewandeld...

Achtste editie ‘Nothing Else 
Matters’ voor Stichting Matchis

Stichting Matchis
Voor deze achtste editie van No-
thing Else Matters is gekozen 
voor Stichting Matchis. Stichting 
Matchis zorgt ervoor dat patiën-
ten die een stamceltransplanta-
tie moeten ondergaan, zo snel 
mogelijk een passende donor 
krijgen. Als stamceldonor kun je 
namelijk een leven redden maar 
het onderzoek hiernaar kost veel 

geld. Voor patiënten met een 
vorm van bloedkanker, zoals leu-
kemie, zijn stamcellen van een 
donor vaak de laatste kans op 
leven. Jij kunt iemand die kans 
geven verder te leven door je aan 
te melden als stamceldonor. Aan-
melden als donor kan zelfs op de 
avond zelf en wie weet ben jij 
wel de perfecte match. Mede-
werkers van Matchis zijn deze 
avond aanwezig en informeren 

je graag. Voor meer informatie 
zie www.matchis.nl.

Perfecte match
Opnieuw treden vijf bands deze 
avond belangeloos op en zorgen 
voor een avond lang muziek. Dit 
jaar zijn dat de bands Outline, 
Jamcat, Yoe Teek Mie In De 
Meeling, Co-Incidental en Van-
avond Niet Schat. Kortom; een 
‘perfecte match’ van diverse  

muziekstijlen met garantie voor 
een leuke avond.

De deuren van CC De Pas gaan 
open om 20.00 uur. De aanvang 
van het benefietconcert is 20.30 
uur. Toegangskaarten kosten  
€ 12,50 en zijn online verkrijg-
baar via www.de-pas.nl.

Meer informatie op 
www.nothingelsematters.nl.

HEESCH - De achtste editie van het Benefietconcert ‘Nothing Else Matters’ wordt zaterdag 7 maart 
georganiseerd in CC De Pas. De organisatie heeft inmiddels regionale bekendheid verkregen en het is 
bekend dat elk jaar de volledige opbrengst naar een goed doel gaat.

Diverse muziekstijlen
Nothing Else Matters
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Wie zijn nu eigenlijk de mensen die jou 
helpen bij Het Rode Huis?

Allereerst is dat Henriëtte Hanegraaf, 
woonachtig in Nistelrode en al jaren 
werkzaam als adviseur van RegioBank 
producten. Met haar ervaring en kennis is 
Henriëtte jouw steun in bankzaken.

Samen met Henriëtte staat Kim van Zut-
phen voor jou klaar. Kim heeft ook jaren-
lange ervaring met RegioBank en werkte 
voorheen in Nistelrode bij, toen nog, van 
Ravenstein & Smits Ass/RegioBank en  
Rivez. 

Altijd goedlachs gaat Kim tot het uiterste 
om jouw zaken zo goed mogelijk te rege-
len. Bij ons zijn jouw bankzaken in goede 
handen. Wij kennen onze klanten en we-
ten wat ze belangrijk vinden. We helpen 
je graag en je bent van harte welkom op  
’t Dorp 124 in Heesch, vlakbij de kerk. 

En weet je, als het echt nodig is komen we 
zelfs naar je toe. Vandaar ook onze leus: 
Het Rode Huis, jouw bankzaken, gewoon 
beter!

Het Rode Huis
HEESCH - Wij van Het Rode Huis zijn jouw zelfstandig adviseur van RegioBank. Al-
hoewel we gevestigd zijn in Heesch, zijn wij je ook graag van dienst wanneer je in de 
omgeving woont, zoals Oss, Vinkel, Loosbroek en zeker ook Nistelrode.

‘t Dorp 124, 5384 MD Heesch
0412-45 20 03

Henriëtte en Kim

‘Bij ons zijn
jouw bankzaken
in goede handen’

Jaap is zelf gebruiker, Ton gebruikt zelf 
niet, maar kweekt voor familieleden. 
Naast deze twee werken Hidde Siers, ex-
pert in (het kweken van) medicinale can-
nabis bij Plantarium in Nijmegen en wijk-
agent Ben Post mee aan de voorlichting. 
Waarschijnlijk is ook één van de huisart-
sen van Bernheze aanwezig. 

Je leert over cannabis, het kweken van 
plantjes in eigen tuin en het klaarmaken 
van het product voor gebruik, bijvoor-

beeld voor aankomende herfst. Wijkagent 
Ben Post is bereid gevonden om de wet 
op dit gebied toe te lichten, zodat voor 
iedereen duidelijk is wat wel en niet wet-
telijk is toegestaan.
De zaal heeft ruimte voor 100 mensen. 
Meld je aan via 
medicinalecannabisheesch@gmail.com. 

Je krijgt per kerende post bevestiging. Als 
het aantal van 100 overschreden wordt, 
melden we je dat.

Voorlichtingsavond
medicinale cannabis 

BERNHEZE - Je kunt kennismaken met de medicinale mogelijkheden van cannabis op 
donderdag 30 januari van 19.30 tot 22.00 uur in CC De Pas. De avond wordt je aan-
geboden door twee bevriende buurtgenoten, Jaap van der Burgh en Ton van Niftrik, 
die ervaring opdeden met het kweken van cannabis voor medische doeleinden in de 
eigen tuin. Cannabis kan worden gebruikt bij aandoeningen als kanker, de ziekte van 
Parkinson, syndroom van Gilles de la Tourette, ziekte van Crohn, slaapstoornissen, 
pijnbestrijding en andere. 

De initiatiefnemers willen goede voorlichting geven
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ZOTTE
ZATERDAG

*EXTRA
KORTING
OP DIESEL/BENZINE/LPG

ZOTTE
ZATERDAG

*EXTRA
KORTING
OP DIESEL/BENZINE/LPG
(*Op basis van de DK brandstof adviesprijs.
Deze korting vervangt de huidige korting)

HESCHEWEG 223 OSS

Nu ook op

DONDERDAG

Onze service

* Goede kwaliteit 

* Diverse maten en soorten 
aanhangwagens leverbaar

* Prima inruilmogelijkheden

* Ruime openingstijden

* Ruime keus en 
onafhankelijk advies

* Snelle service van 
 o.a. reparatie

Retselseweg 7
5473HC Heeswijk-Dinther

0413-292607 / 06-515 88 237
info@chrisvanvelzen.com 

www.chrisvanvelzen- 
aanhangwagens.comwww.autobedrijflangens.nl

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

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

•	 Mercedes	Vito	116, cdi, aut., 
 dubbele cabine, 2 schuifdeuren,
 leder bekleding, 2011
•	 Mini	Countryman	Cooper S,
 knight bridge uitvoering! Full options, 2019
•	 Nissan	Qashqai	+ 2.0i, 140 PK, I-way, navi, 

camera 360, climatronic, panoramadak, 
cruisecontrol, 2012

•	 Opel	Corsa	1.3 CDTi, navi, 
 5-drs, enz. 2012 
•	 Opel	Vivaro	2.0 CDTI L2H1, 125.000 km, airco 

3-pers., 2011
•	 Peugeot	208 1,2i, GT-line, navi, camera, leder, 

privacy glass, stoelverwarming, enz., 2016

•	 Renault	Scenic	1,6 16V, Expression, airco, 
trekhaak, 151.000 km, 2004

• Seat Ibiza 1,0 TSi 95 PK, navi, clima, PDC, enz.! 
2017

• Skoda Rapid 1.2 TSi 105 PK, PDC, navi, 
 cruise-Control, 2015
•	 Volvo	V50 1.6 D, i-drive, navi, PDC, 2007
•	 VW	Caddy 1.9, TDI, airco, side 
 bars, trekhaak, licht metaal, 2009
•	 VW	Golf GTI, 210 pk, leder, PDC 
 V + A, 18 inch, xenon led, stoelverwarming, enz, 

2012
•	 VW	Polo	1.4I, 16v, 3-drs, airco, electr. ramen en 

spiegels, 239.000 km, 2006
•	 VW	Touran 1.4 TSI navi, camera trekhaak, 

stoelverwarming, 2011

SCHADEHERSTEL
Gratis leenauto • Geen eigen risico • Onderhoud • Service

komt	binnen

nieuw	binnen

verkocht

verkocht

Verkoop nieuwe en gebruikte auto’s • Bovag garantie
Nationale Autopas • A.P.K. Keuringen • Inbouw autoalarminstallaties

Alle soorten reparaties • Ook voor schade en spuitwerk

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

www.autobedrijf-timmermans.nl - www.autotrack.nl - www.trekhaken.nl

Fiat 500 zeer apart 40.00 km airco  .......... 2007
Fiat Panda 4200 km.  ................................ 2009
Ford Fiesta 1.3i 51 kW  ............................. 2004
Ford Focus C-Max 1.8i 16V Ghia 55000km ..2006
Ford Fusion 1.4 16V 5-drs.  ....................... 2006
Honda Civic 1.4 16V 5-drs. automaat .........2005
Honda Civic sportwielen dikke uitlaat  ....... 2001
Mazda 6 1.8 Clima 77.000 km.  ................ 2003
Mini Cooper  ............................................. 2007
Mini Cooper 1.6 16V ................................. 2008
Opel Agila 1.0 10.000 km  ........................ 2005
Opel Agila 1.2 16V airco 70.00 km.  .......... 2005
Opel Corsa Easytronic Z1.OXV 12V 3-drs. .. 2002
Opel Corsa 1.2 5-drs 20.000 km. airco  .... 2010
Opel Omega 2.0i aut. 141.000 km. airco  .. 1999
Opel Vectra 1.6 16V  ................................. 1998
Opel Zafira 1.9D  ...................................... 2006

Opel Zafira 2.0 DTH  ................................. 2003
Opel Zafira 2.2i Elegance 80.000 km.  ...... 2002
Opel Zafira Y20 DTH  ................................. 2005
Peugeot 206 2.0 16V GTI  ......................... 2001
Peugeot 206 1.4i 16V 85.000 km.  ............ 2006
Peugeot 206 cc 1.6 16V quiksilver 55.000km ..2004
Peugeot 206 rally car 20i 16v heel apart en snel ..2004
Peugeot 306 Break 1.6  ............................ 1999
Renault Clio 1.2 16V airco 64.000 km.  ..... 2006
Renault Clio 1.6 16V airco  ........................ 2003
Seat Ibiza 1.4 16V Sensation 49.000 km ... 2006
Suzuki Jimny 4+4  ................................... 2000
Suzuki Swift 4-drs. 9.000 km.  .................. 2010
Toyota Aygo airco 20.000 km.  .................. 2008
Volkswagen Golf cabriolet 85 kW 2.0 aut ...1994
Volvo XC70 d5 automaat  .......................... 2005
Motor Yahama XJR 1300 grijs zwart  ......... 2003

Opel Astra station, 1.0 turbo edition,
  zonnedak, 66.000 km 2016
Opel Grandland X 1.2, turbo, innovation,
   automaat, 9.000 km 2019
Opel Insignia 2.0, CDTi sports, tourer 2015

Opel Karl Innovation vol opties!
   82.000 km 2017
Opel  Meriva 1.4 turbo airco trekhaak  2012
Peugeot 206 CC, cabrio 2003
Peugeot 308 1.6 VTi, airco, trekhaak 2010
Renault Captur automaat 1.2 TCe 
   20.000 km! 2013

Renault Captur 0.9 TCe, dynamique,
   33.000 km! 2015
Renault Grand Scenic 1.2 Tce, bose
  uitvoering vol opties! 44.000 km 2017
Renault Megane 1.2 Tce, 23.000 km,
   bose uitvoering, vol leer 2016

Toyota Yaris 1.5, aspiration, 18.000 km 2017 
Suzuki SX-4 1.6 16v airco trekhaak  2007

Wordt verwacht: 
Nissan Qashqai 2.0, automaat, vol opties
97.000 km 2011

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

Réparateur agréé

S O L U T I O N  É C O N O M I Q U E  -  Q U A L I T É  E T  S É C U R I T É

“AVANTAGE” :
la nouvelle gamme 
économique pour 

l’entretien de votre véhicule

Sticker réparateur.indd   1 23/09/09   10:12

Een greep uit voorraad 

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

•  APK - keuring
• Reparaties en onderhoud van alle auto’s
•  In- en Verkoop van auto’s en lichte bedrijfsauto’s
•  Wielen en banden 

      

Alfa 156 jtd 1.6 impression, zwart  2003  €  4.950,-
Audi A4 blauw Metalic div. opties  2001  €  4.750,- 
Citroën C5 br.1.8 grijs met.  2004  €  3.950,-
Citroen Xsara picasso blauw met.  2003  €  3.900,-
2 CV 6 blauw (belastingvrij)  1971  €  4.950,-
Citroën Xara Pic.1.8 gr. met.  2004  €  4.950,-
Citroen Xara Coupé  1999  €  1.500,-
Daihatsu Yong yrv zwart  2002  €  2.750,-
Dodge Ram van 2.5 td, blauw met.  2001  €  1.999,-
Fiat Scudo combi, 8 pers. ex btw  1997  €  1.999,-
Ford Focus stationcar, 16 16v  2002  €  3.499,-
Ford Focus stationcar, zwart  2002  €  2.750,-
Ford Ka         meeneemprijs    1998 €  650,-
Ford Transit connect, ex btw  2004  €  3.250,-
Hyundai Tucson 2.0 bull en side bars  2005  €  7.750,-

Jaguar XJ 6 lwb 4.2 plaatje  1987  €  8.250,-
Mazda 2 automaat, 28dkm  2005  €  6.450,-
Mazda 323 f zwart, verlaagd, div opties  2002  €  3.800,-
Mazda MX 5 cabrio, zeer nette staat  1991  €  2.950,-
Mercedes 250 TD autom.youngtimer  1996  €  5.950,-
Peugeot 307 hdi break  2007  €  7.600,-
Peugeot 206 CC cabrio  2006  €  6.950,-
Renault Clio 1.4 bebop nieuwe apk  1994  €  750,-
Renault Laguna break 1.6 16v  2000  €  1.450,-
Renault Megane Scenic lgp, g3  1999  € 1.499,-
Renault Twingo grijs metalic   2003  € 2.750,-
Rover 25 5-drs bl., metalic  2002 €  2.999,-
Volkswagen Kever  belastingvrij   €  2.750,-
VW Golf Cabrio lmv  1995  €  2.500,-

Citroen Berlingo Multiespace 2010 €  6.950,-
Citroen C3 Atraction 2005 € 1.999,-
Citroen C4 Picasso LPG 2008 € 3.900,-
Citroen C4 Picasso panoramadak 2009 €  6.499,-
Citroen C4 new model 2011 € 6.950,-
Dacia Sandero Stepway 2011 € 5.950,-
Fiat 500 1.2 2011 € 5.750,-
Fiat Panda 0.9 TwinAir 2014 €  5.450,-
Fiat Panda Cool edition 2010 € 2.999,-
Fiat Sedici 1.6-16V 2009 € 5.750,-
Ford Fiesta 1.0 Style 120 Dkm 2013 €  7.450,-
Ford Ka 1.2 Trend 2009 € 3.999,-
Mitsubishi Colt  2008 € 2.950,-
Mitsubishi ASX 2011 € 9.600,-
Nissan Qashqai 1.6 2011 €  9.950.-
Peugeot 107 54Dkm 2012 €  4.450,-
Peugeot 206 1.4 4 drs 2002 €  1.250,-
Peugeot 207 3drs 2006 €  2.750,-

Peugeot 308 1.6 VTi 2008 €  3.750,-
Suzuki Alto 1.0 5 drs 2011 € 2.950,-
Volkswagen Up Bleumotion Sportive
 2012 € 5.950,-

Cabriolet 
Peugeot 206 CC 2.0-16V 2005 €  3.999,-

Bedrijfswagens exclusief BTW
Citroen Berlingo  1.6 HDI 2009 €  4.499,-
Peugeot Partner 1.6 HDI 2013 €  3.900,-

Wordt verwacht :
Dacia Sandero, Kia Rio, Peugeot 307 cc, Citroen C3 
Picasso, Citroen C4 Coupe, Opel Astra Tourder

Auto & Motor NIEUWS

Autobanden en Velgen
Taxibedrijf Van Grunsven

www.taxivangrunsven.nl
Burgemeester Woltersstraat 66 - 5384 KW Heesch - 0412 451 490 

Zo bespaar je op je
brandstofkosten

BERNHEZE - We kunnen niet 
zonder brandstof, maar duur is 
het wel! Zes tips om geld te be-
sparen op het tanken van benzi-
ne, diesel en LPG.

1. Tank niet langs de snelweg
Brandstof tanken langs de snel-
weg is duur. Tanken langs een 
N-weg of gewoon bij jou in het 
dorp kan tot wel 17 cent per liter 
schelen. De psychologie erach-
ter is dat  tankstation-beheer-
ders weten dat je niet gauw de 
snelweg zult verlaten om te tan-
ken, omdat je dan (te) veel tijd 
verliest. Toch kan dat tijdverlies 
meevallen als je het navigatie-
systeem van je auto of mobiele 
telefoon raadpleegt, waarop je 
steeds vaker kunt zien waar het 
dichtstbijzijnde tankstation is als 
je de snelweg verlaat.

2. Tank bij een onbemand
tankstation
Die zijn vaak goedkoper omdat 
er geen personeel hoeft te wor-

den betaald. Je kunt er alleen 
met pin betalen. Deze prijsvech-
ters zitten door het hele land. Je 
vindt ze met een app als ANWB 
Onderweg: zoek op adres, 
postcode of gewoon via de in-
teractieve kaart. Zo vind je alle 
tankstations in de buurt of op 
je route, inclusief de meest ac-
tuele tarieven. De goedkoopste 
stations zijn te herkennen aan de 
groene kleur.

3. Let op voordeelacties
Veel ketens hebben dagen waar-
op ze (extra) korting geven: zo-
als ‘Firezone Friday’ en ‘Dank-
jewel Dinsdag’. Uit een recent 
onderzoek van de ANWB blijkt 
trouwens dat je op maandag 
(bijna) nergens korting hoeft te 
verwachten. 
Zaterdag is wat dat betreft de 
beste dag, dan krijg je gemid-
deld de meeste korting én op 
de meeste plekken. Over het 
algemeen geldt verder: ’s och-
tends tank je duurder dan in de 

middag of avond. Kortom: tank 
nooit op een maandagochtend. 

4. Verdiep je in de prijzen...
...van de diverse tankstations bij 
je in de buurt. Er zijn meerdere 
websites waarop dat wordt bij-
gehouden. In Nederland kun je 
besparen door brandstofprijzen 
bij tankstations op te zoeken via 
een app als ANWB Onderweg.

5. Laat de auto eens wat
vaker staan
Een no-brainer maar daarom 
niet minder waar. Zeker kleine 
stukjes in en rond het dorp zijn 
relatief duur. En vaak is de fiets 
dan net zo snel.

6. Vergelijk de benzineprijzen
In de ANWB Onderweg app vind 
je tankstations die meedoen met 
tanken met ledenvoordeel en je 
kunt er de actuele brandstofprij-
zen van alle tankstations in Ne-
derland mee checken.

Bron: anwb
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BERNHEZE BOUWT

Bouwtechnisch teken- en 
adviesburo

Tramstraat 13, Nistelrode
0412-850250
www.verkuylen.nl

Kerkstraat 11, Vorstenbosch
0413-311 450
www.verstegenelektro.nl

“Omdat het ons eerste grote 
bouwproject was, hebben we 
ons vooraf goed in laten lichten, 
want we horen wel eens anders 
van grotere bouwbedrijven. Wij 
luisteren graag naar de klant om 
zo tot een goede oplossing te 
komen voor bepaalde situaties, 
of vraagstukken. We hebben 
hier gezien dat dit twee rich-
tingen op ging”, vertelt Dennis 
Verhoeven, van Bouw- en on-
derhoudsbedrijf Theo Verhoeven 
uit Uden, enthousiast. Hij begon 
met dit project aan het grootste 
project dat ze ooit aangenomen 
hebben. Het bedrijf wil graag 
met korte lijnen communiceren 
en creatief en praktisch meeden-
ken met de opdrachtgever. 

“Doordat we een klein bedrijf 
zijn, met 15 medewerkers, en 
onze klandizie in een straal van 
zo’n 15 kilometer zit, kun je re-
gelmatig zelf even op de bouw 
gaan kijken. Zo leer je je op-
drachtgever en zijn wensen ook 
beter kennen. We zijn trots dat 
dat ook hier wel gelukt is“, laat 
Dennis weten, die zijn mening 
onderstreept met een uitnodi-
ging aan alle opdrachtgevers 
voor een etentje: “We hadden 
ook een bloemetje kunnen laten 
bezorgen, maar ik wil echt laten 

zien dat ik onze fijne samenwer-
king erg gewaardeerd heb.”

Op de bouw
De verschillende bouwspecialis-
ten gaven hieraan hun mede-
werking wat natuurlijk begon bij 
de technisch tekenaar. Teken-
buro Verkuylen/JVAI heeft van 
dit mooie plan het ontwerp ver-
zorgd, de bouwaanvraag en de 
werktekeningen. Het betreffen 
15 woningen waarbij er aan-
dacht werd vereist voor het col-
lectief, maar ook voor het indivi-
du. De deelnemers konden zelf 
hun woning indelen voor wat 
betreft plattegronden, gevels en 
oppervlakte van de woning.

Verstegen Elektro is actief in de 
utiliteitsbouw, industrie, parti-
culiere en seriematige woning-
bouw, agrarische sector en duur-
zame installaties. De individuele 
woonwensen zijn samen met de 

bewoners vertaald in een instal-
latie ontwerp, met het bouw-
team is het ontwerp tot een 
mooi eindresultaat gebracht.

Constructiebureau C.A.M. Ver-
meij is een adviesbureau op het 
gebied van bouwkundige con-
structies dat al 30 jaar adviseert 
op uiteenlopende gebieden. Er 
is brede ervaring aanwezig op 
zowel praktisch en technisch 
uitvoerbaar, als kostenbewust 
ontwerpen. “We werken in de 
regio, maar ook met vele wer-
ken door heel Nederland. Voor 

CPO De Zwarte Molen
Unieke samenwerking zorgt voor etentje
met de opdrachtgevers

NISTELRODE – Er werd een begin gemaakt aan de nieuwbouwwijk 
in december 2016, met de oprichting van Stichting CPO Project De 
Zwart Molen. Op 13 december 2018 werd de gunningsovereen-
komst getekend met Bouwbedrijf Theo Verhoeven die het project 
gegund werd. Inmiddels hebben de bewoners hun sleutel en is ook 
de afbouw opgeleverd. Dennis Verhoeven, aannemer: “Ik ben heel 
blij met het verloop van ons eerste grotere project. Er werd, van 
beide kanten, continu oplossingsgericht gesproken.”

Bouwbezoek, goede 
communicatie en een 

prettige samenwerking

Dennis Verhoeven: ‘CPO De Zwarte Molen werd
met oplossingsgericht werken gerealiseerd’ Vluchtoord 18, Uden

0413-337933
www.camvermeij.nl 

Waardsestraat 9a, Nistelrode
0412-612469
www.installatiebedrijfloeffen.nl

Hoogstraat 7, Nistelrode
0412-612038

Vluchtoord 16, Uden
0413 260 237
www.bouwverhoeven.nl

V.l.n.r.: Dinie, Tinie, Dennis, Corrie, Jan en wethouder Peter van Boekel
Foto’s: @DMBK

De wethouder memoreerde 
bij die gelegenheid de voorbe-
reiding van ruim tweeënhalf 
jaar voor de ontwikkeling en 
bouw van dit CPO bouwplan 
met maatwerk woningen voor 

55plussers. Dit onder de bezie-
lende leiding van Jan en Tinie als 
CPO bestuur. Hij complimen-
teerde deze met de realisatie van 
vijftien levensloopbestendige en 
duurzame /gasloze woningen 
in slechts een bouwtijd van een 
jaar. Het gaat hier om energie-
neutrale patiowoningen met 
optimale vloer-, muur-, raam- 
en dakisolatie, warmtepomp en 
zonnepanelen. Verder noemde 
hij dit CPO bouwproject van col-
lectief bouwen van gelijkvloerse 
woningen in eigen beheer een 
schoolvoorbeeld voor het bou-
wen van woningen voor deze 
doelgroep. Voor zowel de ei-
gen gemeente Bernheze als ook 
andere gemeenten. Nogmaals 
benadrukte hij het belang van 
toekomstige CPO bouwplannen 

voor de doelgroep 55plus en 
starters tot 35 jaar en stelde te-
vens vast dat dit hoog op de po-
litieke agenda voor de komende 
jaren staat.

Mede namens directeur Dennis 
Verhoeven van het gelijknami-
ge bouwbedrijf uit Uden over-
handigde de wethouder, met de 
nodige felicitaties met een klei-
ne attentie, de huissleutel van 
één van de laatst opgeleverde 
patiowoningen aan de toekom-
stige bewoners Jan en Corrie 
Heijmans. De laatste drie pa-
tiowoningen worden nog deze 
maand opgeleverd.

Sleuteloverdracht
55plus patiowoningen 
Wiekslag 

NISTELRODE - Het was een bijzondere gebeurtenis voor de voorzit-
ter van de stichting CPO De Zwarte Molen Jan Heijmans, op maan-
dag 13 januari. Op die dag werd door wethouder Wonen Peter van 
Boekel aan hem en zijn vrouw Corrie de huissleutel van hun nieuw-
bouw patiowoning aan de Wiekslag 11 in Nistelrode overhandigd. 
Ook de CPO secretaris Tinie Verkuijlen en zijn vrouw Dinie, als 
naaste buren, waren hierbij aanwezig. 

Onder bezielende 
leiding van Jan en Tinie 

als CPO bestuur

de Zwarte Molen hebben we 
de bouwkundige constructie 
berekeningen en tekeningen 
verzorgd en veel samengewerkt 
met Bouwbedrijf Verhoeven en 
Tekenburo Verkuijlen. Bouwbe-
zoek, goede communicatie en 
een prettige samenwerking heb-
ben het voor onze constructeurs 
mogelijk gemaakt ons werk opti-
maal te kunnen doen.”

Braks Kunststoffen B.V. produ-
ceert sinds 1985 kunststof kozij-
nen, deuren en ramen van De-

ceuninck. Ook zijn ze leverancier 
van serredaken, rolluiken, gevel-
bekleding et cetera. Voor deze 
woningen leverden we de kunst-
stofkozijnen en screens.

Installatiebedrijf Loeffen zorg-
de tijdens deze thuiswedstrijd in 
Nistelrode, als specialist op het 
gebied van gas en water, sanitair, 
cv-installaties, dakbedekking, en-
zovoort, voor de warmtepompen 
en het installatiewerk. Service- 
en klantgericht kunnen ze door 
de korte lijnen snel handelen.

Oostwijk 12, Uden
0413-253800
www.brakskunststoffen.nl
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Enveloppenactie bij ‘Ons Friethuys’,
de sfeervolle eetgelegenheid aan het Laar

NISTELRODE - De naam ‘Ons Friethuys’ werd afgelopen donderdag door (klein)dochter Jaylinn onthuld. Aan het Laar staat de nieuwe cafetaria: sfeervoller en een stuk groter 
met ruim 75 zitplaatsen. Een hels karwei, maar mede door de enorme inzet van vele bouwers, onder leiding van Tom Verbakel Timmerwerken, in hele korte tijd gerealiseerd. Ons 
Friethuys is vorige week vrijdag, na een gezellige openingsreceptie, voor het eerst open gegaan. Tamara Verbakel, haar moeder Truus Ploegmakers en het team van Ons Friethuys 
hebben komende week een bijzonder mooie enveloppenactie voor de klanten. 

Opslagruimte voor bedrijven en zzp’ers

Te huur

In Nistelrode
50m2 - 100m2 - 150m2

170m2  - 255m2

Meer informatie: 06-46111667
www.opslagunit.eu 

Bedrijfsstraat 22E, Nuland
073-5323654
www.vanbergenbouw.nl

Heesterseweg 28, Geffen
06-29789210

Maxend 55
Nistelrode
0412-611770
www.vanderleestaalbouw.nl

Vakmensen
gezocht

BERNHEZE BOUWT
Opslagunit.eu is een mooie referentie

geworden voor de bouwers

Van Zoggel Grondwerken vult 
hierbij nog aan hoe bijzonder de 
sfeer op deze bouw was. “Sijme 
Smits zorgt goed voor het werk-
volk en dit wordt vanuit ons erg 
gewaardeerd”, geeft Bart van 
Zoggel van Van Zoggel Bestra-
ting aan. “Door inmiddels veel 
ervaring kunnen wij zeggen een 
grote zorg uit handen te nemen. 
Van kleine opritten tot grote 
openbare parkeerplaatsen en van 
tuinpaden, terrassen en zwem-
baden tot complete bedrijventer-
reinen en het uitgraven van een 
bouwput groot of klein. 
Ook doen we veel in rioolwerk, 
zoals ook bij Opslagunit.eu. Van 
Zoggel Grondwerken en bestra-
tingen, Tuin- en bestratingsma-
teriaal verzorgden hier de nieuw 
riool- en hemelwaterafvoer. Het 
grondwerk hebben we in samen-
werking met Gebr. Dijkhoff BV 
uitgevoerd.  

Bij Opslagunit.eu heeft Tijssen 
Elektro Oss in de nieuwe en 
bestaande hallen een elektro-
technische installatie geïnstal-
leerd. Hiermee is het mogelijk 
om per unit het energieverbruik 
te monitoren. Voor de algemene 

veiligheid is er verder rondom en 
in het pand een camerasysteem 
geïnstalleerd en is toegangscon-
trole geregeld tot de algemene 
voorzieningen. Dit alles in een 
prettige samenwerking met Van 
Bergen Bouw en opdrachtgever 
Sijme Smits.
Tijssen Elektro Oss is een allround 
elektrotechnisch installatiebedrijf 
voor bedrijven én particulieren. 
Zij zijn dagelijks betrokken bij het 
adviseren, ontwerpen, installe-
ren en onderhouden van slimme 
domotica-toepassingen, elektro-
technische installaties, beveili-
ging en telefonie. 

Maar ook kan men er terecht 
voor energiebesparende maatre-
gelen, waarvan ook gebruikge-
maakt werd door Opslagunit.eu. 

De laatste hand wordt gelegd 
door Kok Dak & Wand, de spe-
cialist in het monteren van daken 
en gevels, die ze hier gemonteerd 
hebben. Ze hebben bij dit project 
circa 2500 m2 dakpaneel gemon-
teerd, circa 1000 m2 buitenwand 
en ruim 1500 m2 binnenwand ge-
plaatst. 

Nu Opslagunit.eu klaar is voor ge-
bruik hopen ze dat er veel bedrij-
ven gebruik van gaan maken. Het 
is niet alleen een hal huren, het 
netwerk dat hierbij gelegd wordt 
door de gezamenlijke faciliteiten 
zoals de kantine; kan het huren 
van een unit hier, een toegevoeg-
de waarde zijn voor je bedrijf.   

Een mooi project voor op de 
referentielijst van de bouwers.

NISTELRODE - De bedrijven die gewerkt hebben aan het project Opslagunit.eu kijken terug op een pret-
tige samenwerking. In eerdere plaatsingen zagen we wat de bedrijven: Arjan Smits montage, Tekenburo 
Verkuylen, Van Bergen Bouw, Van der Lee staalbouw, Gebr. Dijkhoff BV en Van Lent Metselwerken voor 
deze bouw deden. 

Dommelstraat 42, Oss
0412-622778
www.tijssen-elektro.nl

We kijken terug op een
prettige samenwerking

Staverhul 17, Uddel
06-34375781
www.kokdakwand.nl

Bouwtechnisch teken- en 
adviesburo

Tramstraat 1, Nistelrode
0412-850250
www.verkuylen.nl

Waardsestraat 24, Nistelrode
0412-617012
www.sisschoonmaak.nl

Palmenweg 6, Nistelrode
0412-613960
www.smits-garagedeuren.nl

Leiweg 8B, Geffen
06-54961839
www.vanzoggelbestrating.nl
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AAN HET WERK

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

BEN JIJ 13 JAAR OF OUDER?

We zijn per direct op zoek naar

BEZORGERS
HEESCH 

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

Ongeveer 280 kranten
Liniushof, gedeelte ’t Dorp, Boonakker, Catherinahoeve, 
Heufke, De Hoge Wal, Mgr. Vd Hurklaan, De La Sallestraat, 
Kerkweg, Amelseind, Vlasakker en Graanakker.

Ongeveer 285 kranten
De Eg, De Wisboom, De Zicht, De Gaffel, De Rijf, De Zeis, 
De Ploeg, de Sikkel en Landersstraat.

Ongeveer 300 kranten 
Acacialaan, Beukenlaan, Bleekloop, Bosstraat, Goorstraat, 
Graafsebaan, Hoefstraat, Kampstraat, Kortven, Langven, 
Lindenlaan, Nistelrodeseweg, Osseweg en Wilgenlaan.

NISTELRODE

Ongeveer 220 kranten
Bedrijvenweg, Canadabaan, De Oude Ros, Dijkstraat, Donzel,
Gildenweg, Het Korteveld, Het Runneke, Hoogbroeksesteeg,
Kievitsweg, gedeelte Kleinwijk, Lambertushof, Noorderbaan,
Vendelweg, Waardsestraat en Weverstraat.

Ongeveer 195 kranten
Gedeelte Kerkveld, Kruisstraat, Urnenveld, Korenstraat en 
Molenerf

Extrazakcentjebijverdienen!

Vrijwilligerswerk
in Toerisme en Cultuur

Nieuwjaarsbijeenkomst
We openen dit nieuwe jaar met een inlei-
ding over vrijwilligerswerk; spreker is Luc 
Eekhout, directeur van Kasteel Heeswijk. 
In een uur tijd belichten we praktische en 
persoonlijke aspecten van vrijwilligerswerk 
in toerisme en cultuur. Want zeker bij de 
TRV weten we: dankzij de vrijwilligers in 
onze gemeente gebeuren er ongelooflijk 
veel mooie dingen die anders nooit tot 
stand zouden komen.
Aansluitend heffen we het glas op het 
nieuwe jaar. Je bent daarvoor van harte 
uitgenodigd. Graag ontvangen we een 

aanmelding vóór 20 januari via
info@trv-bernheze.nl.

BERNHEZE - De Toeristisch Recreatieve Vereniging Bernheze (TRV) houdt op donder-
dag 23 januari vanaf 20.00 uur een TRV café in De Kilsdonkse Molen aan de Kilsdonk-
seweg 4-6 in Heeswijk-Dinther. Het onderwerp van deze eerste bijeenkomst in het 
nieuwe jaar is vrijwilligerswerk in Toerisme en Cultuur.

Gezocht nieuwe vrijwilliger 
werkgroep Roefeldag Heesch

De kinderen mogen in groepjes bij drie 
verschillende bedrijven in Heesch een kijk-
je in de ‘keuken’ gaan nemen. Een mooie 
eerste oriëntatie op de arbeidsmarkt. Om 
er ieder jaar voor te zorgen dat het weer 
een leuke, leerzame ochtend wordt, zijn er 
vrijwilligers nodig die de voorbereiding op 
zich nemen. 

Dit houdt in:
- bedrijven aanschrijven
- kinderen enthousiast maken (bezoek aan 

de scholen brengen)
- een indeling maken naar welke drie be-

drijven de kinderen toe gaan
- en natuurlijk spin-in-het-web op de och-

tend zelf. 

In de periode januari/februari tot juni zul 

je hier gemiddeld twee uur per maand 
mee bezig zijn, waarbij het maken van de 
indeling (begin mei) en de ochtend zelf (in 
juni) de meeste tijd in beslag neemt. 
Er zal ongeveer vier keer vergaderd wor-
den met alle werkgroepen van Bernheze. 
Omdat één van de vrijwilligers er vol-
gend jaar, na tien jaar organisatie, mee 
gaat stoppen is de Werkgroep Roefeldag  
Heesch op zoek naar nieuwe vrijwilligers 
om deze leuke en vooral leerzame dag 
voor kinderen in Heesch te kunnen blijven 
organiseren. 

Heb je kinderen op de basisschool en heb-
ben wij met bovenstaand bericht je inte-
resse gewekt? Neem dan contact op met 
Emely (06-55686979) 
of Annelies (06-15402660).

HEESCH - Al meer dan twintig jaar organiseert Stichting Ranja in mei/juni de Bern-
hezer Roefeldag voor basisschoolkinderen van groep 6, 7 en 8. In Heesch worden de 
kinderen van groep 7 en 8 uitgenodigd. Dit jaar zal de Roefeldag worden gehouden op 
zaterdagochtend 27 juni.

Vrijwilligerspunt Bernheze

Maatje gezocht
ONS welzijn is op zoek naar een maatje voor

een zieke dame van 58 jaar, woonachtig in Heesch.
Ze zou het leuk vinden wanneer er iemand eens binnen loopt

voor een kopje koffie, een gesprekje o.i.d.
Gezelschap van iemand zal haar heel gelukkig maken.

Mocht dit u aanspreken dan nodigen we u uit
om contact op te nemen met het Vrijwilligerspunt Bernheze

in Heesch, Leny Janssen: 06-40711467,
vpbernheze@ons-welzijn.nl, www.ons-welzijn.nl

VRIJWILLIGERSWERK VERSTERKT!

50% Cyaan • 100% Magenta50% Magenta • 100% Yellow20% Cyaan • 100% Magenta • 60% Yellow

Luc Eekhout
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handbalkorfbalmotorcross

HBV 2 wint Hissiecup

Gedurende het hele seizoen 
hebben competitieteams hun 
prestaties in de Hissiecup kun-
nen volgen op een digitale rang-
lijst die na elke competitieronde 
geactualiseerd werd. Een groot 
deel van het seizoen ging HBV 2, 
het team van Fleur van Herpen, 
Lauren van Dreumel, Lars van 
den Boom en Thijn Verstegen, 
aan kop. Met een enkele onder-
breking wisten zij steeds weer 
genoeg punten te veroveren 
om terug bovenaan de ranglijst 
te komen. Maar naarmate het 
einde van het seizoen dichterbij 
kwam, zag het team ook HBV 3 
op de ranglijst steeds dichterbij 
komen. 

Afgelopen vrijdag was het aan 
bestuurslid Jesse Jansen, onder-
steund door mascotte Hissie, om 

een eind te maken aan deze strijd 
en de winnaar van de HissieCup 
bekend te maken. Hoewel HBV 
3 het nog knap spannend wist 
te maken, was het HBV 2 dat de 
grote wisseltrofee in ontvangst 

mocht nemen. Die vrijdag wer-
den ook de competitiekampioe-
nen gehuldigd. Het afgelopen 
halfjaar werden HBV 3 en HBV 
6 kampioen in hun competitie-
poule.

HEESCH - Afgelopen vrijdag heeft de Heesche Badminton Vereniging voor de derde keer de Hissiecup 
uitgereikt. De Hissiecup, vernoemd naar de knorrige roze mascotte van de vereniging, is een wisseltro-
fee die ieder halfjaar wordt uitgereikt aan het team dat het best presteert in de regionale competitie. 
Middels een speciale systematiek worden aan de hand van het aantal gespeelde wedstrijden, het aantal 
winstpunten en de positie van het team in de competitiepoule punten verdeeld. 

badminton

Dance Team Nistelrode danst in Berghem

In de categorie solo junioren 
vrije klasse met dertien deelne-
mers eindigde Evy van de Ploeg 
op de 5de plaats: 234 punten. 
Lieke van Grunsven werd helaas 
ziek op het podium. Solo’s juni-
oren sportklasse: Lise Heusschen 
werd met 281 punten 1ste! Pip 
van Son eindigde met 275 pun-
ten op de 2de plaats. Minioren 
garde won die dag met 243 pun-
ten en is gepromoveerd naar de 
junioren klasse!

Garde junioren vrije klasse Gar-
de Melody werd 1ste met 237 
punten. Junioren sportklasse 
werd gewonnen door Miracle 
met 275 punten. Junioren mo-

dern vrije klasse Spirit werd met 
234 punten 2de. De jongste le-
den dansten het verhaal van de 
Ugly Dolls met veel overtuiging 
en kregen daarvoor maar liefst 
248 punten van de jury: hierdoor 
werden ze 1ste! 
De twee marsen hadden die dag 
geen tegenstand en dansten 
voor zoveel mogelijk punten. 
Mars jeugd Emeralds 276 en 
mars hoofd Untouched 280 pun-
ten. Jeugd solo’s Maud Koks-
hoorn werd 1ste met 291 pun-
ten. Lindsey Wassenberg werd 
2de met 283 punten. 

Bij de solo’s hoofdklasse nam 
Dance Team Nistelrode de 1ste, 

2de en 3de plaats mee. Maxime
Bouman werd met 294 punten 
1ste, Guusje van Thiel met 286 
punten 2de en Jade Duijs ein-
digde met 285 punten op de 
3de plek. Garde jeugd Diamonds 
werd 1ste met 278 punten en 
Touch garde hoofd werd ook 
1ste met 288 punten.
Tot slot de categorie show mo-
dern jeugd en hoofd. Twister 
modern jeugd werd 1ste met 
275 punten. Inspiration modern 
hoofd werd ook 1ste, met 284 
punten.

Alles bij elkaar weer hele mooie 
resultaten, waar Dance Team 
Nistelrode erg trots op is!

BERGHEM/NISTELRODE – Dance Team Nistelrode kan elk jaar op veel bezoekers rekenen die naar het 
danstoernooi komen kijken in Berghem bij Dansclub BeatYes, mede omdat het lekker dichtbij huis is. 

dansen

NISTELRODE - Afgelopen zon-
dag speelde Prinses Irene tegen 
Spes. Een bekende tegenstan-
der, met Prinses Irene op plek 
vier met zes punten en Spes op 
plek zeven met nog maar 0 pun-
ten. 

Voor Prinses Irene was het zaak 
om de twee punten in Nistelro-
de te houden. Na een fysieke 
wedstrijd waar er hard gestreden 
werd voor de punten, trok Spes 
aan het langste eind. Prinses Irene

startte goed aan de wedstrijd en 
kwam al snel met 2-0 voor. Net 
voor rust moest Prinses Irene 
zich terugknokken in de wed-
strijd en dat deed ze, ruststand 
10-10. 
De tweede helft ging er hetzelfde 
aan toe, duels werden fel uitge-
vochten en in de laatste minuut 
wist Prinses Irene 1 op doelpunt 
voor te komen (18-19). Maar 
Spes was zuiver en schoot nog 
twee keer raak en won de wed-
strijd uiteindelijk met 19-20.

Prinses Irene 
trekt aan het kortste eind

voetbal

voetbal

dansen

badminton

Ugly Dolls Minigarde Lise 1ste en Pip 2de

Samen met ambassadeurs uit de 
gemeente willen we een lokaal 
sportakkoord opstellen. Wil je 
daaraan meewerken? Kom dan 
naar een van de twee startbij-
eenkomsten. Tijdens de bijeen-

komst informeren we je over de 
bedoelingen van een lokaal spor-
takkoord, praten we je bij over 
ontwikkelingen op het gebied 
van sport en bewegen en gaan 
we aan de slag met de invulling 
van het sportakkoord. Partners 
uit sport, onderwijs, zorg, welzijn 

en bedrijfsleven en alle inwoners 
zijn van harte welkom. 

We organiseren de startbijeen-
komst op:
- maandag 27 januari, 19.30 tot 

21.30 uur, MFA De Stuik in 
Vorstenbosch

- woensdag 29 januari, 16.00 
tot 18.00 uur, MFA De Stuik in 
Vorstenbosch

Meld je aan via 
www.sportakkoordbernheze.nl
of stuur je droombeeld voor 
sport en bewegen in Bernheze. 
Dat kan ook via 
www.sportakkoordbernheze.nl. 
Ken je andere spelbepalers? 
Stuur de uitnodiging dan door.

Lokaal sportakkoord

BERNHEZE - Er worden op 27 en 29 januari twee startbijeenkomsten 
georganiseerd voor een lokaal sportakkoord. Iedereen is welkom om 
een bijdrage aan dit akkoord te leveren. Kom naar de bijeenkomsten 
of stuur een reactie naar www.sportakkoordbernheze.nl.

Iedereen is welkom
om een sportbijdrage

te leveren
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Carolien komt uit een echte 
voetbalfamilie. Ze was dan ook 
zelf vele jaren lid van HVCH. 
Carolien heeft in de afgelopen 
jaren het G-voetbal bij HVCH 
tot bloei gebracht. Ze weet fan-
tastisch met deze teams om te 
gaan en alle G-voetballers zijn 
dol op haar. Afgelopen zomer 
was een zware periode voor de 

teams, maar Carolien heeft dit 
op een hele goede manier weer 
mee vorm gegeven. Daarom een 
welverdiende titel ‘HVCH Ver-
enigingsvrouw van het jaar!’

HVCH feliciteert deze vereni-
gingsvrouw van harte en hoop 
nog lang van haar inzet voor het 
G-voetbal te mogen genieten!

HVCH Verenigingsvrouw:
Carolien Florussen

HEESCH - Tijdens de nieuwjaarsreceptie maakt HVCH traditie-
getrouw haar verenigingsman of -vrouw bekend. Dit jaar viel deze 
eer welverdiend toe aan Carolien Florussen! 

Carolien is opgevallen door haar inzet in het G-team

Dames DOS’80/Olympia’89 
kansloos tegen Swift Helmond

Lange tijd gelijk op
Dat het een lastige wedstrijd zou 
gaan worden wisten de dames 

van tevoren. Na tien minuten 
stond er een schamele 1-1 op 
het bord. Het was Anne van 
Munster die de gelijkmaker wist 
te produceren na een goed uit-
gespeelde aanval. Dat het de 

enige treffer in de eerste helft 
zou zijn, was toen nog niet te 
voorspellen. Het was Swift dat in 
de zestiende minuut pas op een 
1-2 voorsprong kwam. Verdedi-
gend deden beide ploegen hun 
werk meer dan goed, maar het 
was Swift dat daarna met enige 
regelmaat het net wist te vinden, 
terwijl DOS’80 in de afronding 
niet scherp genoeg was. Paal en 
lat werden regelmatig het eind-

station. Bij rust was het 1-8. 

Krachtsverschil te groot
In de tweede helft wilde DOS’80 
zich niet gewonnen geven en 
wist ook vaker te scoren dan in 

de eerste helft. Qua scores hiel-
den beide ploegen zich aardig 
in evenwicht en halverwege de 
tweede helft stond het 7-15. 
Ook nu stonden paal en lat vaak 
een doelpunt in de weg voor 
DOS’80. 
Neemt niet weg dat het krachts-
verschil te groot was en de te-
genstanders nog gemakkelijk 
weg liepen naar een 10-23 eind-
stand.

HEESCH - Zaterdagavond namen de dames van DOS’80 het op in eigen huis, in sporthal ’t Vijfeiken, 
tegen de nummer drie uit de competitie Swift Helmond. Het werd een kansloze missie tegen een sterk 
spelend Helmond. Bij rust werd duidelijk dat er voor de thuisploeg weinig te halen viel en moest de 
schade beperkt blijven. 

Verdedigende actie van Anne van 
Munster
 Foto: Ruud Schobbers

handbal

Een tegenstander die nog punt-
loos is en daarom extra gedreven 
zal zijn om een keer te winnen. 
Voor Altior een reden om extra 
scherp te zijn. De pupil van de 
week, Neel van der Doelen, zag 
dat het afronden wat te wensen 
over liet, ze maakte trouwens 
zelf wel de doorloopbal voordat 
de wedstrijd begon, maar Altior 
is in deze wedstrijd niet in de 
problemen gekomen. 

De eindstand werd 15-8. Op dit 
moment staat Altior op een ge-
deelde eerste plaats, samen met 
ONA/Astrantia uit Overasselt. 

Altior 2 - Bladella 2: 10-7
Altior 3 - Swift 3: 11-9
Tovido 2 - Altior 5: 8-8
Korloo R1 - Altior R1: 0-7
De Peelkorf A2 - Altior A1: 7-8
Altior A2 - Prinses Irene A2: 
8-11
Be Quick B1 - Altior B1: 3-14
Altior B2 - Oranje Wit B1: 8-5
Altior B3 - Korloo B1: 6-11
Rosolo C1 - Altior C1: 4-3

Spoordonkse Girls C1 - Altior 
C2: 0-12
Altior D1 - De Korfrakkers D1: 
7-6
Altior D2 - Korloo D1: 2-10
De Korfrakkers E2 - Altior E1: 
4-2
Altior E2 - Celeritas E1: 6-2
Flamingo’s F1 - Altior F1: 5-14
Altior W1 - BMC W1: 3-4.

Altior komt 
niet in de problemen
HEESWIJK-DINTHER - Het was een kleine maand geleden, maar af-
gelopen zondag 12 januari mochten de meiden van Altior de zaal 
weer in voor een thuiswedstrijd tegen JES uit Venhorst.

korfbal

Neel van de Doelen

motorcrossbadmintondansenvoetbal

handbal

korfbal

     voetbal               hockey  tennis  basketbal       turnen          volleybal               handbal

    beugelen                          boksen              badminton                   zwemmen                 waterpolo handboogschieten          tafeltennis

           korfbal       hardlopen      jeu de boule paardrijden     wielrennen              darten    golf

    biljarten       duivensport                 judo     vissen          skien       snowboarden                 kano  

dammen          schaken     kaarten/bridgen

1cm b

1,2 cm b

1,4cm b

          autosport                      karten              motorsport
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Het is makkelijk 
scoren met 

DeMooiBernhezeKrant

Paal en lat stonden een doelpunt in de weg

Glenn Coldenhoff wint belangrijkste
Nederlandse motorsportprijs

Glenn Coldenhoff: “Dit is toch 
de grootste prijs in de Neder-
landse motorsport. Ik kom hier 
al vele, vele jaren. Er staan gro-
te namen op de lijst met win-
naars. Ik ben heel vereerd deze 

prijs te krijgen. Het is een heel 
zwaar jaar geweest, met een 
zware blessure. Er waren heel 
veel slechte dagen bij waarop ik 
echt negatief dacht. Het was een 
zware tijd, ook voor de mensen 

om mij heen. Mijn vriendin stond 
altijd voor mij klaar, net als mijn 
team Standing Construct. En om 
dan het seizoen zo samen af te 
sluiten... heel speciaal. En nu op 
naar een nog beter jaar!”

HEESCH - Tijdens het KNMV Motorsportgala heeft motorcrosser Glenn Coldenhoff voor de eerste keer 
in zijn carrière de Hans de Beaufortbeker gekregen. In een afgeladen Schouwburg Amphion in Doe-
tinchem ontving Coldenhoff de belangrijkste onderscheiding in de Nederlandse motorsport van zijn 
voormalig teammanager en motorcrosslegende Joël Smets.

Joël Smets en Glenn Coldenhof
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DONDERDAG 16 JANUARI
Workshop Njoeng Nee
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

Workshop biotensor
Centrum MAIA Nistelrode

Ophalen oud papier
Jonkerstraat t/m Zeelandseweg 
en De Zwarte Molen Nistelrode

Eetpunt
Molenhoeve 34a Loosbroek

Samen ontspannen
Praktijk Brigitte Heesch

Nieuwjaarsborrel ondernemers
Gymnasium Bernrode
Heeswijk-Dinther
PAGINA 9

Taijiwuxigong-Taiji37vorm
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

VRIJDAG 17 JANUARI
Heropening bibliotheek
Heeswijk-Dinther

Informatieochtend
Basisscholen Heesch

Blijspel TV De Oudere Garde
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Publieksavond
Sterrenwacht Halley Heesch
PAGINA 2

Goede Doelen Fest 3.0
Watersteeg 20 Vorstenbosch

ZATERDAG 18 JANUARI
Kluscafé
Achterdonksestraat 7 Loosbroek

Alpacafarm open, 
wandeling & meet en greet
Leeghandseweg 12 Vorstenbosch

Familieopstellingen
Centrum MAIA Nistelrode

Excursie Tiel
De Heemschuur Heesch
PAGINA 16

Nostalgische filmavond
HKK de Wojstap Heeswijk-Dinther

Onthulling nieuwe Prins
Café De Zwaan Heeswijk-Dinther

Goede Doelen Fest 3.0
Watersteeg 20 Vorstenbosch

Blijspel TV De Oudere Garde
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Pubnight
Cafe In d’n Ollie Heeswijk-Dinther
PAGINA 2

ZONDAG 19 JANUARI
Alpacafarm open, wandeling 
& meet en greet
Leeghandseweg 12 Vorstenbosch

Thema zondag
De Nistel Nistelrode

Lezing: Dag van het Jodendom
Parochie De Goede Herder
PAGINA 8

Blijspel TV De Oudere Garde
CC Servaes Heeswijk-Dinther

MAANDAG 20 JANUARI
Kaartmiddag
CC De Pas Heesch

DINSDAG 21 JANUARI
Informatieochtend
Basisscholen Heesch

Koersbal KBO-Dinther
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Alzheimercafé: 
Het Klooster Veghel
PAGINA 6

Zhan Zhuang - Taijiwuxigong 
Taiji37vorm
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

WOENSDAG 22 JANUARI
Pyjamaparty
Bibliotheken Bernheze
PAGINA 10

Oecumenische avond
De Rots Berlicum
PAGINA 8

Complimenten schatkist
Praktijk Brigitte Heesch

Sportcafé De Overbeek open
De Hoef Nistelrode

Stervensbegeleiding - 
Studiegroep Nagarjuna
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

DONDERDAG 23 JANUARI
Eetpunt
Molenhoeve 34a Loosbroek

Taiji37Vorm - Taijiwuxigong
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

Lezing: Mondriaan
Heemkamer Heeswijk-Dinther
PAGINA 9

Voorlichting heup- en knieartrose
CortoClinics Schijndel
PAGINA 13

TRV café
Kilsdonkse Molen Heeswijk-Dinther
PAGINA 25

VRIJDAG 24 JANUARI
Workshop Stervensbegeleiding
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

Start: Herinner je wie jij bent
Centrum MAIA Nistelrode

Alpacawandeling
Leeghandseweg 12 Vorstenbosch

ZATERDAG 25 JANUARI
Alpacafarm open, wandeling 
& meet en greet
Leeghandseweg 12 Vorstenbosch

Verven zonder kwast
Praktijk Brigitte Heesch

Excursie: uilen in het donker
Natuurcentrum De Maashorst 
Nistelrode

Eerste Weverszitting
Sporthal de Overbeek Nistelrode
PAGINA 5

Presentatie Shot’71
D’n Durpsherd Berlicum
PAGINA 12

ZONDAG 26 JANUARI
Alpacafarm open, wandeling 
& meet en greet
Leeghandseweg 12 Vorstenbosch

Huldiging jeugd sportkampioen
Lunenburg Events & More

Zondagse muziek
CC Nesterlé Nistelrode
PAGINA 2

Open huis Elde College
Schijndel
PAGINA 12

Jeugdzitting
Sporthal de Overbeek Nistelrode

Uutje Klassiek
Laverhof Heeswijk-Dinther

Onbeperkt spareribs
‘t Maxend Nistelrode

MAANDAG 27 JANUARI
Voorlichtingavond slaapapneu
CC De Pas Heesch

Poedja-Bardo Onder-
richt-Meditatie
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

Bijeenkomst sportakkoord
MFA De Stuik Vorstenbosch
PAGINA 26

DINSDAG 28 JANUARI
Creatief Café
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Koersbal KBO-Dinther
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Dokter op dinsdag: 
PGO Natuurlijk Samen
Ziekenhuis Bernhoven Uden
PAGINA 6

Guru yoga
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

WOENSDAG 29 JANUARI
Sportcafé De Overbeek open
De Hoef Nistelrode

Marianne Huisman, Helder-
ziende waarnemingen
Centrum MAIA Nistelrode

Vipassyana Meditatie
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

Bijeenkomst sportakkoord
MFA De Stuik Vorstenbosch
PAGINA 26

Energieweverij
Gymnasium Bernrode
Heeswijk-Dinther
PAGINA 19

DONDERDAG 30 JANUARI
Eetpunt
Molenhoeve 34a Loosbroek

Voorlichting Medicinale
Canabis
CC De Pas Heesch
PAGINA 21

Taiji37Vorm - Taijiwuxigong
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

Informatieavond menstruatie
MCS Schijndel
PAGINA 4

VRIJDAG 31 JANUARI
Workshop tenen lezen 
& Workshop handreflex
Bewust-er-zijn Coaching
Heeswijk-Dinther

Reiki 3A
Centrum MAIA Nistelrode

Opening Wereldwinkel
Raadhuisplein 1b Nistelrode
PAGINA 1

Opruimspreekuur
Bibliotheek Heesch

Voorverkoop Pronkzitting
Sportcafé Pietertje
Heeswijk-Dinther

Prijsuitreiking de Hisse Kwis
CC De Pas HeeschEv
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Fotograaf: 
Guus van der Valk
Sil Verstegen en zijn opa
uit Vorstenbosch


