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Jong en oud leren veilig
omgaan met landbouwverkeer

Vorige week werden er bij Lan-
genhuizen Agrarisch Loon- en 
Grondverzetbedrijf op de Loos-
broekseweg in Nistelrode een 
trekker/oplegger en verschil-
lende landbouwvoertuigen op-

gesteld. Leerlingen van het ba-
sisonderwijs en senioren waren 
welkom.

Eerst was er kort de theorie, 
waarna de leerlingen en senioren

werden verdeeld over de voer-
tuigen voor de praktijk. Ze 
mochten dan zelf ervaren wat de 
chauffeur ziet, maar vooral ook 
wat hij niét ziet. Heel belangrijk 
is het om inzicht te krijgen in wat 
de gevaren zijn van de grote en 
brede voertuigen met scherpe 
en puntige uitsteeksels. Zeker 
voor leerlingen van groep 8, die 
na dit schooljaar vanuit dorpen 
naar het vervolgonderwijs in de 
stad fietsen, is het belangrijk 
dat zij ook de gevaren van land-
bouwverkeer kennen en daar 
rekening mee houden. Door se-
nioren wordt veel gefietst, zowel 
in groepsverband als individueel. 
Hierbij wordt meestal gebruik-
gemaakt van (polder)wegen die 
ook door landbouwvoertuigen 
gebruikt worden.

VVN afdeling Maasland (ge-
meenten Oss en Bernheze) blijft 
zich inzetten voor de campagne 
‘Help Brabant op weg naar NUL 
verkeersdoden!’ Fijn dat ook 
CUMELA zich hierbij aansluit.

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

BERNHEZE - VVN afdeling Maasland (gemeenten Oss en Bernheze) combineerde dit jaar haar 
dodehoekproject met het Cumela-project ‘Veilig Omgaan Met Opvallend Landbouwverkeer’. Maar ook 
combineerde ze jeugd met senioren.

De leerlingen mochten zelf de gevaren van het landbouwverkeer ervaren Foto’s: Marcel van der Steen

Ook belangrijk voor oudere fi etsers
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Ze mochten 
dan zelf 

ervaren wat 
de chauff eur 

ziet, maar 
vooral ook

wat hij
niét ziet

Website nodig? Of is uw website 
aan vernieuwing toe?
•  Domeinnaam & e-mail
•  Betrouwbare hosting
•  Het online visitekaartje
•  Responsive design voor gebruik 
 op smartphone en tablet
•  Eenvoudig zelf te beheren

www.eenwebsitenodig.nl

verkoop@bernhezemedia.com
0412-795170
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Aanmelden of meer informatie: www.kloosterkapelvorstenbosch.nl / info@kloosterkapelvorstenbosch.nl

Kloosterkapel activiteiten
Zondag 16 februari:
Wijnproeverij
Een week voor carnaval, waar 
bier de boventoon voert, eerst 
nog de kans om een middag 
heerlijk te genieten van diverse 
wijnen tijdens onze wijnproe-
verij. Van 14.00 tot 16.30 uur 
worden door Geert en Myriam 
Hermans prachtige streekwijnen 
gepresenteerd, gemaakt op hun 
wijnboerderij in Schijndel. Kom 
proeven en ervaren, bijvoorbeeld 
samen met familie of vrienden. 
Deelname is € 22,- per persoon. 

Geef je op per mail via opgave@
kloosterkapelvorstenbosch.nl en 
je plaats is gegarandeerd!

Zondag 1 maart: Schilderijen-
expositie Marina van Grinsven
Schilderen, vooral het werken 
met kleuren door enkel de ba-
siskleuren te mengen en daar-
mee zoveel nuances te kunnen 
maken is de passie van Marina. 
Dit komt zeer tot uiting in haar 
schilderijen. Het plezier waarmee 
ze werkt straalt van haar werk. 
Nieuwsgierig hoe dat eruit ziet? 

Je bent van harte uitgenodigd 
op 1 maart van 13.00 tot 17.00 
uur (vrije toegang).

Verwacht in de Kloosterkapel:
7/8 maart: Beeldende kunst en 
schilderijenexpositie ‘Kunst in de 
Kapel’.
18 maart: ‘Reflexintegratie en 
Remedial Teaching’ door Sacha 
Slegers.

Zie ook onze agenda op onze 
website.

VERRASSEND
BIJ DE EIJNDERIC…

BEGINNEND KOKEN VOOR 
JONGEREN
Deze kookworkshop van vier lessen, 
richt zich op jongeren tussen de 
18 en 25 jaar die op zichzelf gaan 
wonen of het gezellig vinden om met 
een groepje vrienden een 
eenvoudige maaltĳ d te koken. 
Onze docent Frenky Heurkens is 

alvast razend enthousiast. We hopen jullie binnenkort ook! 
Wat gaan we bereiden en proeven: verse pasta’s, 
maaltĳ dsoepen, eenvoudige gerechten voor een lage prĳ s. 
Leuk en leerzaam!

Heesch | donderdag 19 maart en 16 april, maandag 18 mei 
en donderdag 18 juni | 18.00-21.00 uur | 4 lessen | € 70,-. 

HANDANALYSE
Wat hebben je handen je te 
vertellen? Ontdek het zelf! Tĳ dens 
deze cursus leren we de 
basisbegrippen van het handen 
lezen. Het is een stukje 
bewustwording dat antwoord kan 
geven op vragen waar we allemaal 
wel eens mee zitten: Hoe zit ik in 
elkaar? Wat zĳ n mĳ n blinde vlekken? 
Waar vlucht ik voor? Wat zĳ n mĳ n 

verdedigingsmechanismen en waar zitten mĳ n sterke 
kanten? Samen kĳ ken we in elkaars handen, waardoor we 
al veel van elkaar leren. Verder behandelen we onder 
andere de handvorm, betekenis van de vingers, hartlĳ n, 
hoofdlĳ n, levenslĳ n en nog veel meer.

Heesch | dinsdag 3 maart | 13.30-15.30 uur | 
6 lessen | € 88,- p.p.
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Aan de inhoud van DeMooiBernheze-
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worden ontleend. 
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mag op enigerlei wijze worden 
verveelvoudigd en/of openbaar 
worden gemaakt zonder toestemming 
van Bernheze Media.

Liederentafel
in CC De Pas

De bezoekers plukken hier de 
vruchten van. Zo zijn de fox-
trot, tango, Engelse- en Weense 
wals in combinatie met lijndan-
sen voor de meesten gesneden 
koek. Met name de nog wat jon-
gere senioren maken dankbaar 
gebruik van de geboden moge-
lijkheden en geven daardoor een 
extra boost aan de avonden. 

Wie denkt dat de liederentafel 
wat oubollig is, kan het beste 
zelf een keertje de sfeer komen 
proeven. De avond duurt van 
20.00 tot 23.00 uur, wordt ge-
houden in zaal de Misse en de 
entreeprijs bedraagt € 2,-. 

Kom gerust eens kennismaken. 
Je bent van harte welkom!

HEESCH - Er kan weer volop gedanst en meegezongen worden op 
woensdag 19 februari tijdens de maandelijkse liederentafel. Door 
zang en dans te combineren hebben de avonden iets speciaals ge-
kregen. Zowel diegenen die dansen als de mensen die niet dansen 
beleven extra plezier aan deze actievere vorm van ontspanning. Het 
orkest heeft het repertoire van het vorige seizoen al aanzienlijk uit-
gebreid om dit mogelijk te maken en op vrijwel alle nummers kan 
gedanst worden.

JONGEREN

Het is een stukje bewustwording dat 
antwoord kan geven op vragen

BERNHEZE - Kunsthistorica Ma-
rie Christine Walraven geeft 
donderdag 20 februari om 20.00 
in de bibliotheek in Heesch een 
lezing over de tentoonstelling 
‘Willem Bastiaan Tholen: Een 
gelukkige natuur.’ 

Een eigenzinnige impressionist
Willem Bastiaan Tholen (1860-
1931) is bij het grote publiek niet 
erg bekend, maar is zeer geliefd 
bij verzamelaars. Zijn werk is het 
meest bekend als een ode aan 
het Hollands landschap, havens 
vol schepen en velden en dui-
nen.

Maar Tholen schilderde ook 
stadsgezichten, intieme interi-
eurs en (zelf)portretten. Onder-
werpen die andere kunstenaars 
rond 1900 juist links lieten lig-
gen. Tholen niet. Hij schilderde 
ze met een ongelooflijk gevoel 
voor schoonheid en liefde, waar-
bij hij ook verrassende perspec-
tieven koos. 

Tholen wist van alledaagse za-
ken steeds weer iets bijzonders 
te maken. Daarmee geldt hij als 
een van de meest toonaange-
vende kunstenaars van de late 
19de eeuw. 

Een gelukkige natuur
Marie Christine Walraven is 
kunsthistorica. Zij geeft al gerui-
me tijd kunstlezingen en heeft, 
zoals ze zelf zegt, ‘het mooiste 
vak ter wereld’. Tijdens de lezing 
geeft Walraven inzicht in zijn 
werk en leven. Daarnaast geeft 
ze duiding aan de overzichtsten-
toonstelling.

‘Een gelukkige natuur’ die van 9 
februari tot 1 juni te zien is in het 
Dordrechts Museum. Nooit eer-
der waren er zoveel werken van 
Tholen bij elkaar te zien. 

Kaartverkoop
Via www.bibliotheekbernheze.nl
zijn kaarten te koop voor de le-
zing of in één van de bibliothe-
ken. De kaartjes kosten in de 
voorverkoop € 5,- voor biblio-
theekleden en € 7,- voor niet-le-
den. Op de avond zelf kosten de 
kaarten voor iedereen € 7,-.

Kunstlezing over kunst-
schilder Willem Bastiaan 
Tholen

BERNHEZE - Désirée de Rooij, 
bibliothecaris in Heesch, nodigt 
je weer uit voor de eerste nieuwe 
Boek & Babbelbijeenkomsten 
in 2020 in de bibliotheken van 
Heesch en Heeswijk-Dinther.

Per jaar verschijnen er in Neder-
land erg veel nieuwe boeken. 
Désirée laat je kennismaken met 
een gedeelte van de nieuw bin-
nengekomen titels in de biblio-
theken van Bernheze om je te 
helpen een keuze te maken uit 
het aanbod van zowel romans 
als informatieve boeken. 

Thrillers, familie- en literaire ro-
mans, historische en romantische 

boeken; alle genres passeren de 
revue. Ook aan tips uit tijdschrif-
ten en kranten van leden en col-
lega’s wordt aandacht besteed.

Deze ongedwongen bijeenkomst 
vindt plaats aan de leestafel van 
jouw bibliotheek met een kopje 
thee of koffie. 
Aanmelden voor Boek & Babbel 
is niet nodig.

Bibliotheek Heesch     
Donderdag 20 februari   
14.45 tot 15.30 uur

Bibliotheek Heeswijk-Dinther 
Vrijdag 21 februari   
11.00 tot 11.45 uur.

Boek & Babbel
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Column D’n Blieker 
Tim Wijnen beschrijft zijn unieke kijk 

op dagelijkse herkenbare belevenissen.

blieker@bernhezemedia.com

Ciara
Ik heb afgelopen zondag bijna de hele dag trillend in een hoekje 
in mijn kelderkast gezeten. Ik had mijn telefoon bij de hand om 
de liveblogs van Ad.nl, Nu.nl en Nos.nl te kunnen volgen en niets 
te missen. Het ging al dagen over DE storm en het bijbehorende 
einde der tijden, dus ik kon maar beter ver wegduiken. Wanneer 
er een boom in mijn straat zou omwaaien en toevalligerwijs op 
mijn auto zou landen, zou het vast wel direct landelijk nieuws zijn, 
bedacht ik me in mijn veilige schuilkelder. De meeste takken die op 
een bospad zijn gevallen heb ik op al die blogs voorbij zien komen, 
dus een omgewaaide boom in een boomloze straat die op een witte 
Punto is gevallen moest wereldnieuws zijn.

In mijn kelderkast las ik op één van die nieuwssites het antwoord 
op de vraag waarom stormen tegenwoordig namen krijgen. De 
bedoeling is dat als stormen een naam krijgen, mensen meer 
bewust zijn van de gevaren. Als een storm bijvoorbeeld Ciara 
wordt genoemd, denken mensen wel drie keer na voordat ze naar 
buiten gaan. Een storm zonder naam is gewoon een storm. Dan 
gaan mensen gewoon met een lege aanhanger vier keer op en neer 
over de Afsluitdijk toeren, of zoiets.

In mijn windvrije kelderkast vroeg ik me af of ik me daarom heb 
opgesloten. Ben ik me hier aan het voorbereiden op de grote klap 
omdat ik wist dat exotische Ciara er aan kwam en niet één of ander 
Oer-Hollands onbenullig zuidwestertje zonder naam? Zit ik hier 
groenten uit blik te eten, omdat deze storm toch echt anders is dan 
alle voorgaande stormen die ons land geteisterd hebben?

Omdat ik het antwoord op mijn vragen stiekem toch 
heel graag wilde weten, opende ik voorzichtig de 
deur van mijn kelderkast om te kijken of Ciara de 
schamele vegetatie in mijn straat in de grond had 
laten staan. Ik zag tot mijn grote verbazing de 
buurman zijn hond uitlaten zoals hij altijd deed en 
dit keer lachte hij ook nog. Met volle tegenwind in 
zijn gezicht dacht ik hem te horen roepen naar zijn 
hond: Ciara, hierrrr!!

Omdat ik het antwoord op mijn vragen stiekem toch 
heel graag wilde weten, opende ik voorzichtig de 
deur van mijn kelderkast om te kijken of Ciara de 
schamele vegetatie in mijn straat in de grond had 
laten staan. Ik zag tot mijn grote verbazing de 
buurman zijn hond uitlaten zoals hij altijd deed en 
dit keer lachte hij ook nog. Met volle tegenwind in 
zijn gezicht dacht ik hem te horen roepen naar zijn 

1. Welke activiteit is er op 16 februari bij de Kloosterkapel?

2. In welke plaats is op zaterdag 15 februari het Kluscafé?

3. Welke korfbalclub was trefzeker?

4. Hoeveel gratis kijklessen krijg je bij Dance Team Nistelrode? 

5. Wat gaat Whitney geven in Panama? 

Winnaar vorige week: 
Elly van der Heijden
Het antwoord was:

REGEN

Bos bloemen 
t.w.v. € 15,-
Bos bloemen 

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 17 februari 12.00 uur het antwoord naar info@demooibernhezekrant.nl en wie 
weet mag jij een bos bloemen op gaan halen bij Miranda’s Bloemensalon.

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

Huiskamerproject
Vorstenbosch van start 

Vorige week vrijdag is voor het 
eerst de huiskamer van Vor-
stenbosch geopend in MFA De 
Stuik. De wethouder kwam de 
huiskamer officieel openen. Hij 
deed dit door samen met de be-
zoekers van de huiskamer een 
kopje koffie te drinken met een 
gebakje erbij.

Hij benadrukte dat huiskamers 
als deze in Vorstenbosch een 

plek zijn die mensen bij elkaar 
brengen. “Het is een ontmoe-
tingsplek, dat vind ik belangrijk.”

De bibliotheek is van de 
KBO-ruimte naar de huiskamer 
verplaatst. Mensen kunnen daar 
een boek lenen voor € 0,20 en 
hoeven deze pas vier weken la-
ter terug te brengen. 

Eén keer per jaar worden de boe-
ken in de bibliotheek vervangen 
door een nieuwe lichting.

Nelly Gevers is coördinatrice en 
de huiskamer heeft inmiddels 
negen vrijwilligers die zorgen dat 
alles draaiende wordt gehouden.
De opening was een groot suc-
ces met meer dan 35 bezoekers. 

De huiskamer is elke vrijdag 
open van 9.30 tot 11.30 uur met 
een uitloop tot 12.30 uur, mocht 
een spelletje nog niet af zijn.

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

VORSTENBOSCH - Stichting Zorgvoorzieningen heeft het initiatief genomen voor een huiskamerpro-
ject. Initiatiefnemer Ben Cornelissen: “Wij hebben voor dit initiatief Stimuleringsgeld aangevraagd bij 
de gemeente Bernheze omdat we het laagdrempelige ontmoeten voor jong en oud in ons dorp willen 
stimuleren, waarbij we oog hebben voor eenzaamheid onder de mensen.”

Ben Cornelissen en wethouder Van Moorselaar Foto’s: Guus van der Valk

De huis-
kamer is 
elke vrijdag 
open

‘In mijn kelderkast las ik op één van de 
nieuwssites het antwoord op de vraag, 

waarom stormen een naam krijgen’
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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.

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

High  Ca re
3000 BV

Loonsestraat 17 - 5371 PJ Neerloon - www.highcare.nl

Vasten en reinigen. 
Ooit aan een 
darmspoeling gedacht?

Maak gebruik van het gratis inloopspreekuur.
Iedere maandag van 13.00 tot 14.00 uur; wel graag aanmelden:

info@highcare.nl of 0486-416530.

TIP

Het kennismakings-
gesprek is gratis!

 

 

Een-en-al-oor-coaching
Biezenloop 1 - 5384 WB Heesch
06-10470291 - oorig@kpnmail.nl
www.eenenaloorcoaching.nl
KvK: 77011880Armanda Schulte-Oor

Voor hulp bij studiekeuze-Voor hulp bij studiekeuze-
en loopbaanvragenen loopbaanvragen

Voor hulp bij studiekeuze-
en loopbaanvragen

•	 Kinderwens 
•	 Zwangerschap
•	 Centering Pregnancy
•	 Bevalling
•	 Nazorg na de bevalling
•	 Anticonceptiezorg 

0412-627560 
maandag tot en met zondag
9.00-17.00 uur.

24/7 voor dringende zaken: 
06-55884455

info@verloskundigenridderhof.nl

Neem voor meer informatie
gerust contact met ons op 
of meld je aan via 
www.verloskundigenridderhof.nl

Daarom is het op 17 februari 
vanaf 19.30 uur alweer zover in 
het PieterBrueghelHuis aan de 
Middegaal 25 in Veghel. Men-
sen vanaf 18 jaar met een vorm 
van autisme en verwanten zijn 
weer welkom, niet alleen uit 
Meierijstad, maar ook uit Boekel, 
Landerd, Uden en Bernheze. 

Voor het eerst is er een apar-
te tafel voor ouders van kinde-
ren die nog geen 18 zijn en een 
vorm van autisme hebben. 
Aan die tafel kunnen de ouders 
met elkaar en met een professio-
nal in gesprek gaan. 

Een eigen plek
Het is mogelijk om met eigen 
ideeën te komen voor leuke acti-
viteiten en interessante thema’s. 
Wie wil kan ook meehelpen om 
het café uit te laten groeien tot 
een plek waar nog meer men-
sen met autisme graag naar toe 
gaan, een plek voor én door hen. 
De toegang is gratis, consump-
ties zijn voor eigen rekening en 
van tevoren aanmelden is niet 
nodig. Voor vragen of informatie 
kunnen belangstellenden mailen: 
marjon.vanherpen@ons-welzijn.nl
of 
h.vissers@meedemeentgroep.nl.

Autismecafé: 
ook voor ouders van
kinderen met autisme
VEGHEL/BERNHEZE - Een week eerder dan gewoonlijk opent Au-
tismecafé Meierijstad weer de deuren. Op de gebruikelijke laatste 
maandag van de maand viert heel Brabant deze keer carnaval, geen 
avond om het Autismecafé te openen.

HEESCH - Ziekenvereniging 
Horizon organiseert activiteiten 
voor zieken, gehandicapten en 
eenzamen. 

Om dit te kunnen doen, zijn we 
onder andere afhankelijk van de 
financiële bijdrage van onze do-
nateurs. Eind februari zal de jaar-
lijkse incasso plaatsvinden voor 
onze donateurs. 

De Horizon dankt hen allen voor 
hun bijdrage!

Verruim jij ook graag de horizon 
van onze zieke, gehandicapte 
en eenzame dorpsgenoten? Dat 
kan al voor € 7,50 per jaar! 
Kijk voor meer informatie op 
www.horizon-heesch.nl.

Donaties Horizon worden 
binnenkort geïnd

Stichting WietOliePuur is van 
mening dat ieder mens die niet 
geholpen is met de reguliere 
middelen het recht heeft alles te 
proberen om zijn levenskwaliteit 
te verhogen of te verbeteren. 
Leden hebben gratis entree, voor 

niet leden bedraagt de entree  
€ 3,-. Dit is inclusief een kop kof-
fie of thee.

Maandag 17 februari,
19.30 - 21.30 uur,
CC De Pas Heesch.

Lezing: Reuma en Wietolie

BERNHEZE - Oprichter en voorzitter Martinus van Lies van Wietolie 
Puur houdt maandag 17 februari een presentatie over de wietolie 
die zijn stichting in Tilburg produceert. Hij vertelt over de productie, 
de werking en de risico’s van de olie die door de werking van de stof 
THC de kwaliteit van leven kan verbeteren.
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Nistelrodese Whitney Paardekooper
naar Panama voor dansles in arme wijken

Met tien meiden naar Panama 
dus. Eigenlijk was de reis naar 
China al geboekt, maar vanwege 
het coronavirus is de reis nog snel 
omgeboekt naar het Zuid-Ameri-
kaanse land. Daar gaan de mei-
den kinderen uit de armste wij-
ken van Panama City les geven 
en proberen elkaar letterlijk met 
handen en voeten te begrijpen. 

Ook krijgen ze zélf lessen van ge-
vorderde dansers. Whitney kan 
niet wachten om te gaan: “Erva-
ringen maken je als persoon. Het 
is heel tof dat ze dit aanbieden op 
deze opleiding.” 

Eerste pliés in Nistelrode
Whitney woont inmiddels in Rot-
terdam voor haar opleiding en 
bijbaan als dansdocente, maar in 
Nistelrode is haar danscarrière al 
op jonge leeftijd begonnen. Ze 
was nog maar 3 jaar oud toen 
ze bij Balletstudio Nistelrode haar 
eerste pliés maakte. Op 9-jarige 
leeftijd maakte Paardekooper de 
overstap naar Dancing Kids en 
tussendoor had ze ook optre-
dens bij de carnavalsvereniging. 
Tijdens haar middelbare school-

periode maakte ze een overstap 
naar Balletstudio Chantal van de 
Water in Uden. Na al die ervaring 
vond Whitney het tijd voor een 
heuse dansopleiding. Inmiddels 
heeft ze haar eerste opleiding tot 
artiestdanser aan Rijn IJssel Arn-
hem afgerond en studeert ze nu 
in Rotterdam. 

‘De prestatiegeneratie’
Het begon allemaal met een 
schoolopdracht voor haar op-
leiding tot docent dans aan de 
kunstacademie Codarts in Rot-
terdam. 
Het project mondde al snel uit in 
een dansvoorstelling voor jeugd. 
In de dans, met als titel ‘de Pres-
tatiegeneratie’ zit een boodschap 
verwerkt. Het laat de presta-
tiedruk van tegenwoordig aan 
schoolgaande kinderen zien. 

De dans is gemaakt voor de 
groepen 6 tot en met 8 van de 
basisschool en de klassen 1 tot en 
met 3 van de middelbare school. 
Om hen in contact te laten ko-
men met kunst, cultuur en dans 
laten ze niet alleen de voorstel-
ling zien, maar is er ook de mo-

gelijkheid om de leerlingen een 
workshop dans te geven. 

Crowdfunding
In december hebben de tien mei-
den de première van de voor-
stelling gehad en sindsdien kun-
nen scholen hen uitnodigen. De 
onderliggende gedachte daarbij 
is, dat het opgehaalde geld ge-
bruikt wordt om de dans in het 
buitenland te laten zien. Hoewel 
dat nog niet genoeg was, is dat 
voor de dansers geen probleem. 
Ze worden namelijk niet alleen 
opgeleid tot danser, maar óók tot 
ondernemer. En dus ondernamen 
ze actie om nog meer geld in te 
zamelen door middel van crowd-
funding, fondsen en subsidies. En 
dát is ze dus gelukt.

Dicht bij jezelf
Whitney kan zich geen leven 
zonder dans meer inbeelden. “De 
dansopleiding is heel speciaal, 
omdat je op persoonlijk vlak alle 
kanten op gaat. Het gaat om wie 
je bent; het ligt zo dicht bij jezelf. 
Ik ben enorm dankbaar voor dit 
toffe avontuur wat komen gaat.” 
Ook in haar toekomst zal dans 
dus een belangrijke rol innemen. 
“Mijn hart ligt bij het choreo- 
graferen, daar haal ik zoveel vol-
doening uit!”

NISTELRODE – Samen met negen andere meiden heeft Whitney Paardekooper een 
dansvoorstelling gemaakt voor kinderen. Niet zomaar een dansvoorstelling, maar een 
dansvoorstelling met een boodschap. Na enkele maanden in Nederland de voorstelling 
te hebben laten zien, gaan ze nu wereldwijd. De dansdocenten in opleiding gaan naar 
Panama om ook daar de boodschap over te brengen én dansles te geven. 

Whitney Paardekooper Tekst: Carlijn van de Ven Foto: Kiara Melse

Foto: Rob Clarijs Just Photography

Mijn hart 
ligt bij het 
choreo-
graferen

Foto: Kiara Melse
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BERNHEZE ACTUEEL!

Hulp bij digitale belasting-
aangifte 2019
Bij de meeste senioren is de eerste blauwe envelop van de Belas-
tingdienst met de vooraankondiging voor het doen van de belas-
tingaangifte over 2019 in de brievenbus gevallen. Is dit niet het 
geval, dan kan het toch interessant zijn om belastingaangifte te 
doen. Bijvoorbeeld als je partner onlangs is overleden, je huis is 
verkocht of je inkomen/vermogen sterk afwijkt van dat van voor-
gaande jaren. Ook is het mogelijk dat je in aanmerking komt voor 
de tegemoetkoming specifieke zorgkosten.

Pas vanaf 1 maart kan de digitale aangifte worden gedaan omdat 
dan het aangifteprogramma op de website van de Belastingdienst 
beschikbaar is. Tot die tijd kun je wel alvast de documenten die je 
hiervoor nodig hebt verzamelen of opvragen bij de betreffende in-
stanties zodat jij of de belastinginvuller die dit voor jou doet, begin 
maart direct aan de slag kan. 

Voor dit laatste kun je voor eenvoudige aangiftes tegen een ver-
goeding terecht bij onder andere ouderenorganisaties ANBO en 
KBO, vakbonden FNV en CNV en ONS welzijn. Speciaal daarvoor 
opgeleide vrijwilligers, die op de hoogte zijn van de laatste wijzi-
gingen met betrekking tot fiscale aftrekposten en toeslagen (huur 
en zorg), helpen je graag. Zij dienen daarvoor door de belasting-
plichtige gemachtigd te zijn en zich te houden aan de wettelijke 
privacyverplichtingen. Dat betekent dat zij geen DigiD code of 
wachtwoorden van de belastingplichtige mogen vragen omdat ze 
die niet voor het invullen nodig hebben. Zij hebben immers als ge-
machtigde rechtstreeks toegang tot het digitale aangifteformulier. 
Ook hebben zij je bankpas en pincode van de bank niet nodig, 
omdat voor de belastingaangifte alleen jaaroverzichten van AOW, 
pensioen, looninkomsten, bank, hypotheek, OZB en dergelijke no-
dig zijn. Deze krijg je per post, digitaal per mail of in de MIJNbox 
van de betreffende instantie toegezonden.

Heb je die niet ontvangen?
Neem dan met deze instantie contact op. 

Henk Verschuur, ANBO veiligheidsconsulent
henvers@gmail.com.

Lezing
Lodewijk XIV 
in Brabant
HEESWIJK-DINTHER - In de 
Heemkamer van Heemkun-
dekring De Wojstap zal don-
derdag 20 februari om 20.00 
uur door Jos Korsten een le-
zing worden gehouden over 
Lodewijk XIV in Brabant. 

Was Lodewijk XIV wel of niet 
op Kasteel Heeswijk? En als 
hij er al geweest is, hoe lang 
is hij gebleven en wat heeft 
hij daar allemaal uitgespookt? 
Hoe zat het ook alweer met 
het Traktaat van Heeswijk?
Gratis voor leden; niet leden 
betalen € 2,-.
Heemkundekring De Wojstap,
Raadhuisplein 21a, 
Heeswijk-Dinther.

Lezing
door Simon 
van Wetten

HEESCH - Simon van Wetten 
uit Gemert verzorgt woensdag 
19 februari op uitnodiging 
van Heemkundekring De Elf 
Rotten een lezing over juridi-
sche termen. De lezing vindt 
plaats in de Heemschuur en 
begint om 20.00 uur.

Juridische termen
Oud schrift lezen is op zich al 
geen sinecure, maar als dan 
eindelijk duidelijk is dat er 
‘vast ende stedich houden’ 
staat, of ‘man ende mom-
boir’, of ‘in sijnne volle bed-
de’, dan blijft nog steeds de 
vraag: ‘Wat wordt daar pre-
cies mee bedoeld?’ 

Tijdens deze lezing zullen zo-
veel mogelijk termen en be-
grippen en hun achtergrond 
kort en krachtig de revue pas-
seren en worden toegelicht 
en uitgelegd. Het betreft hier 
overigens een echte lezing, 
want de stukken waarin zo’n 
rare juridische omschrijving 
voorkomt, worden aan de 
aanwezigen uitgereikt en zij 
worden daarbij uitgenodigd 
om méé te lezen! Een mi-
ni-cursus ‘Oud Schrift’ is dus 
als het ware ingebouwd. 
Simon van Wetten is histori-
cus, medewerker van het ge-
meentearchief Gemert-Bakel 
en lid van Heemkundekring 
De Kommanderij Gemert.

Datum: woensdag 19 februari.
Locatie: De Heemschuur. 
Schoonstraat 35, Heesch.
Aanvang: 20.00 uur.
Entreeprijs voor niet-leden: 
€ 5,- (inclusief koffie/thee).

Kluscafé
Loosbroek
LOOSBROEK - De vrijwilligers 
van het Kluscafé zijn zaterdag 
15 februari weer aanwezig bij 
Harrie en Rien van Zoggel in de 
Achterdonksestraat 7. 

Van 9.30 tot 11.30 uur staan vrij-
willigers weer voor je klaar om 
de aangeboden spullen te repa-
reren. Als er nieuwe onderdelen 
nodig zijn helpen zij hierbij. 
De vrijwilligers kunnen bijvoor-
beeld jouw tuingereedschap slij-
pen en denk ook eens aan speel-
goed wat nog gerepareerd kan 
worden. Problemen met je fiets 
proberen de aanwezige vrijwilli-
gers ook op te lossen. Weggooi-
en is zonde voor het milieu èn 
voor je portemonnee!

Het kluscafé is voor alle inwo-
ners. Elke derde zaterdag van de 
maand staan de mensen van het 
Kluscafé voor je klaar. Alle data 
van het kluscafé voor 2020 wor-
den vermeld op de evenemen-
tenkalender op de achterzijde 
van DeMooiBernhezeKrant en 
op www.kbo-loosbroek.nl.
Voor meer informatie of vragen 
kun je altijd terecht bij Henk de 
Mol (0413-229619), Jan van 
Eerd (0412-480658) of bij Betsie 
van Zutphen (0413-229692). 
Geef je apparaten een tweede 
kans, weggooien kan altijd nog!

Themamiddag 
KBO’s

HEESWIJK-DINTHER - De KBO’s 
van Heeswijk en Dinther no-
digen je graag uit voor een in-
formatieve themamiddag die 
plaatsvindt op woensdag 19 fe-
bruari van 14.00 tot 16.30 uur in 
CC Servaes. Twee interessante 
thema’s komen aan de orde

Koninklijke VISIO
Allereerst is er een presentatie 
over Koninklijke VISIO, het ex-

pertisecentrum voor slechtziende 
en (doof)blinde mensen. Konink-
lijke VISIO biedt ondersteuning 
aan iedereen die te maken krijgt 
met blijvende slechtziendheid of 
(doof)blindheid. Want als dit jou 
of iemand in je directe omgeving 
overkomt heeft dat ingrijpende 
gevolgen op verschillende terrei-
nen, zoals wonen, ontspanning 
en mobiliteit. Dat vraagt aanpas-
sing en/of hulpmiddelen. Visio 
biedt je daarbij ondersteuning. 
Twee relatietherapeuten vertel-
len je interactief over de moge-
lijkheden en hun ervaringen.

Durf te vragen
De tweede presentatie heeft als 
thema “Durf te vragen”. Het 
gaat over bekende en onbekende 
(financiële) regelingen waar ou-
deren recht op hebben. Ouderen 
in Nederland hebben het goed. 

Dat is tenminste de algemene 
overtuiging. Maar aangezien 
pensioenen al jaren niet meer 
worden verhoogd, terwijl de las-
ten wel steeds hoger worden, is 
dat voor veel ouderen niet meer 
zo vanzelfsprekend. Toch kent de 
Nederlandse overheid veel rege-
lingen waar ouderen een beroep 
op kunnen doen en waar ze ge-
woon recht op hebben, maar die 
niet voldoende bekend zijn. Des-
kundigen op het gebied van be-
lastingen en overheidsregelingen 
vertellen daarover en wijzen je zo 
nodig de weg.

De gemeente Bernheze biedt 
je gratis koffie aan. De zaal is al 
open vanaf 13.30 uur. Je bent 
van harte welkom en breng ge-
rust belangstellende gezinsleden 
mee.

KBO Bernheze

Allerlei reparaties in kluscafé Loosbroek

Tot die tijd kun je wel vast de documenten die
je hiervoor nodig hebt verzamelen of opvragen

Veel 
regelingen 
voor ouderen 
zijn niet 
voldoende 
bekend
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VOLOP  PARKEERGELEGENHEID

Aanbiedingen geldig van
13 tot en met 19 februari

Aan Laar / Tramstraat - Nistelrode

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

Wij leveren ook fruit
voor bedrijven en scholen.

Energie voor op je werk en thuis.

GESNEDEN SOEPGROENTE 250 gram € 0.95
NAVELSINAASAPPELS 10+2 GRATIS
WIT-LOVE 500 gram € 0.95

SpeklappenSpeklappen
100 gr.100 gr. € 0,70

Vorstenbosch
0413-363645

Nistelrode
0412-611282

Groent� e� frui� 
d�’� d� klo� 

ron� geniete�

KogelbiefstukKogelbiefstuk
100 gr.100 gr. € 2,50

Eigen gemaakteEigen gemaakte
gekookte kipgekookte kip
4040%% korting korting

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

Nieuwe carnavalskraker!

Foccacia Shoarma
natuurlijk met knofl ook

Weekendknaller!

Meergranen
Croissant
2+2 GRATIS
Alleen geldig op 
vrijdag  en zaterdag

Foccacia ShoarmaFoccacia Shoarma

Van Mook

Meergranen

2,95

Eierkoeken

4+2 GRATISNu

natuurlijk met knofl ook

95Nu

Maandag 24, dinsdag 25 en woensdag 26 februarigesloten

Start afbouw maximale 
zelfstandigenaftrek
Vanaf dit jaar wordt stapsgewijs de maximale zelfstandigenaftrek afgebouwd tot 
€ 5.000,- in 2028. Dat gebeurt in acht stappen van € 250,- per jaar en een stap 
van € 280,- in 2028. De maximale zelfstandigenaftrek bedraagt in 2020 € 7.030,-. 

Criteria voor de zelfstandigenaftrek:
- u bent jonger dan de AOW-gerechtigde leeftijd én
- u besteedt tenminste 1.225 uren én
- 50 procent van uw totale arbeidstijd aan werkzaamheden
 voor uw onderneming.

Heeft u aan het begin van het kalenderjaar de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt en voldoet u aan het 
urencriterium? Dan heeft u recht op 50 procent van de aftrek. 

Om in aanmerking te komen voor de zelfstandigenaftrek moet u aannemelijk kunnen maken dat u aan 
het urencriterium heeft voldaan. Zorg dus dat u een urenspecificatie bijhoudt van uw werkzaamheden 
voor uw onderneming. 
De rechter heeft al meerdere keren een achteraf (bijvoorbeeld aan de hand van een agenda) opgemaakte 
urenspecificatie afgewezen. Regelmatig bijhouden is dus beter!

Aangifte Inkomstenbelasting 2019
Denkt u aan het tijdig indienen van uw aangifte Inkomstenbelasting?
Wij kunnen die voor u verzorgen!

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

COLUMN

En zo ben je een opening, een heleboel complimenten 
en felicitaties verder. Wat een trotse vrijwilligers. Heel 
erg leuk! Ben jij nog niet bij de nieuwe Wereldwinkel ge-
weest? Ga dan eens langs, momenteel zijn er leuke Valen-
tijnscadeautjes en ook aan Pasen is gedacht. Online is er 
van alles te vinden. Behalve een klein online overzicht van 
het assortiment, vind je ook leuke verhalen op de website.

WereldseWoensdagWeetje
En elke woensdag staat op Instagram en Facebook het WereldseWoensdagWeetje, waar 
op de website nog wat uitgebreider verteld wordt over het uitgelichte Fairtradeverhaal.

Wist jij bijvoorbeeld dat Viber een nieuw materiaal is? Het is dé vervanger van plastic. 
Viber is een nieuw materiaal dat super sterk is en volledig composteerbaar. Het wordt 
gemaakt van olifantsgras dat gewoon in Nederland groeit. Dit gewas is snel groeiend en 
legt de CO2 uitstoot vast, goed voor het milieu dus! Het is ook goed te bewerken door ver-
nieuwde technieken. Het Viber materiaal is binnen zes weken helemaal weg als je het in 
de grond stopt en dat betekent: geen restafval! In de wereldwinkel worden mooie bekers 
van dit milieuvriendelijke materiaal verkocht. Dit soort leuke weetjes over de Wereldwin-
kel of producten die in de winkel verkocht worden, lees je iedere woensdag op de social 
media kanalen van Wereldwinkel Nistelrode!

Ik vond het erg leuk om van dichtbij mee te maken hoe Wereldwin-
kel Nistelrode getransformeerd is naar een nieuwe hippe fairtrade 
winkel, wat is dit goed gelukt! Ook de social media kanalen hebben 
een flinke boost gehad, met meer volgers en meer bekendheid. 

Ik hoop dat mensen de volgende keer als ze een cadeautje nodig 
hebben, of zin hebben in een lekkere Tony’s Chocolonely reep, ook 
eens denken aan Wereldwinkel Nistelrode. Dat zou heel mooi zijn!

Fenne vertelt

Foto: Marcel van der Steen

WereldseWoensdagWeetjes 

www.wereldwinkelnistelrode.nl

Ook is er aan 
Valentijnsdag en 
Pasen gedacht!
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BERNHEZEFAMILIEBERICHTEN

RELIGIE

Steun 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

Bedroefd geven wij u kennis van het overlijden van mijn lieve man

Theo Smits
Theodorus Nicolaus Adrianus Wilhelmus

Sergeant Commando BD.

* 9 april 1943           Heesch           † 4 februari 2020
echtgenoot van 

Willy Smits-van Uden

Correspondentieadres:
Jan Steenstraat 8, 5384 LE  Heesch

De crematie heeft inmiddels plaatsgevonden.

‘Geloven Nu’: Bijbel en actualiteit

Nadenken over de actualiteit en 
relevantie van de Bijbel voor ons 
dagelijks leven, dat is precies ook 
wat we in Heesch, Nistelrode en 
Vorstenbosch binnen de cate-
chese met de methode ‘Geloven 
Nu’ beogen: de Bijbel toeganke-
lijker maken om dit Woord van 
God te beleven. 
Het Woord heeft evenveel as-
pecten als de perspectieven van 
hen die het bestuderen. Het is 
met zoveel schoonheid gekleurd, 
opdat ieder die het bestudeert 
kan nadenken over wat hem of 
haar dierbaar is. 

In een ‘Geloven Nu’-groep gaan 
we aan de hand van een Bijbel-
verhaal in gesprek met elkaar 
over zaken die er toe doen in 
ons leven. 

Vragen bij de tekst nodigen ons 
uit tot inspirerende gesprekken 
over de actualiteit van kerk en 
geloof. De verhalen worden na-

der toegelicht en er is alle ruim-
te voor persoonlijke vragen. Dit 
alles in een ontspannen sfeer. 
‘Geloven Nu’ is een eigentijdse 
methode om op een nieuwe ma-
nier met elkaar over het christe-
lijk geloof te spreken. 

Naast de bestaande groepen, is 
er in de Veertigdagentijd weer 
ruimte voor een nieuwe groep. 
Belangstelling? 

Neem dan contact met ons op 
via 0412- 451215 of 
a.bergsma@parochiedgh.nl.

HEESCH – Misschien is het je ontgaan, maar we hebben er in de parochie De Goede Herder weer een 
nieuwe zondag bijgekregen. Paus Franciscus stelde voor de hele Kerk een nieuwe zondag in: de Zondag 
van het Woord van God. Deze wordt voortaan elk jaar gehouden. Dit jaar was dat voor het eerst, op 26 
januari. Met deze specifieke zondag kan de ervaring die de allereerste leerlingen hadden toen zij hoor-
den wat de Schrift werkelijk betekende, ook een ervaring worden voor ons allemaal. 

Het Hooglied

Over de Maand van de Bijbel
De Bijbel, het meest verkochte 
boek ter wereld, is al eeuwen-
lang een onophoudelijke en on-
voorstelbaar rijke inspiratiebron 
voor talloos veel mensen en 
daarmee van onschatbare waar-
de voor onze cultuur. 
Tijdens de Maand van de Bijbel, 
van 24 januari tot en met 14 
februari, zetten we deze inspi-
rerende bestseller op de agenda 
om er samen in te duiken, eruit 
te lezen en verhalen en erva-
ringen met elkaar te delen. Kijk 

voor meer informatie op 
www.maandvandebijbel.nl.

Datum: Vrijdag 14 februari
(Valentijnsdag).
Aanvang: 14.30 uur.
Plaats: Abdij van Berne. 
Entree: € 10,-.
Reserveren: Plaatsen kunnen ge-
reserveerd worden per e-mail op 
activiteiten@bernemedia.com. 
De reservering is definitief na 
ontvangst van € 10,- per per-
soon op NL 19 INGB 0000 
825536 ten name van Boekhan-

del Berne.  Onder vermelding 
van Hooglied 14 februari en uw 
naam.

HEESWIJK-DINTHER - Op de dag van de liefde, vrijdag 14 februari, en in het kader van de Maand van 
de Bijbel, organiseert Boekhandel Berne een inspiratiemiddag rondom het bijbelboek ‘Het Hooglied’, 
waarin de liefde wordt bezongen. Met lezingen door Joost Jansen (‘Het Hooglied’ gezien vanuit de 
christelijke traditie) en Philippe van Heusden (‘Het Hooglied’ gezien vanuit de joodse traditie). Hanna 
Rijken met vocaal ensemble, zorgt voor de muzikale omlijsting en brengt muziek geïnspireerd op dit 
prachtige Bijbelboek. 

Dankbetuiging

Hartverwarmend was jullie bezoek en de vele mooie kaarten
en berichtjes die wij hebben ontvangen na het overlijden

van mijn man, ons pap en opa

Theo van Oort
Heel erg bedankt allemaal!

Truus van Oort-van Wanrooij, kinderen en kleinkinderen
 Heesch, 28 januari 2020

Kinderkerkvieringen zijn korte 
vieringen voor jonge kinderen. 
Samen zingen, bidden en een 

verhaal uit de Kinderbijbel staan 
telkens centraal. Na de viering 
is er gelegenheid om met elkaar 
na te praten met koffie/thee/
ranja en voor de kinderen is er 
een leuke kleurplaat. Kinderkerk 
is vooral geschikt voor kinderen 
tussen 3 en 7 jaar, maar natuur-
lijk is iedereen van harte wel-
kom!

Kinderkerk: Het wonder 
van vriendschap
HEESWIJK-DINTHER - Aanstaande zondag is er om 11.00 uur Kin-
derkerk in de Willibrorduskerk. Deze keer staat het verhaal van de 
genezing van een verlamde man centraal. De vrienden van deze 
man horen dat Jezus in de stad komt. Ze geloven dat Hij hun vriend 
kan genezen en dragen hem er naar toe. Maar door de grote drukte 
kunnen ze niet bij Jezus komen. Gelukkig geven ze niet op en daar-
door gebeurt er een wonder!

De actualiteit en 
relevantie van de Bijbel 
voor ons dagelijks leven

Het wordt zo stil nu jouw stem niet meer klinkt….

Dankbaar voor alle mooie jaren die we samen met hem hebben 
gehad, hebben wij afscheid genomen van mijn lieve man, 
onze zorgzame vader, fijne schoonvader en kei trotse opa

Huub van Schijndel
 Loosbroek, 21 juli 1947  † Heeswijk, 7 februari 2020

 
echtgenoot van

Wilhelmien van Tiel
Wilhelmien van Schijndel  - van Tiel

Angela en Stefan
   Tijn
   Roos

Twan en Kimmy
   Veerle
   Silke
   Fenne
   Just

’t Vunderke 5
5472 RB  Loosbroek

Huub is thuis waar gelegenheid is om persoonlijk afscheid van 
hem te nemen op woensdag 12 februari tussen 14.30 uur en 
16.00 uur en tussen 19.00 uur en 20.30 uur en na de avondwake.

De avondwake wordt gehouden op donderdag 13 februari om 
19.00 uur in de Sint-Antoniuskerk aan de Dorpsstraat 49 te Loosbroek.

Wij nodigen u uit voor de herdenkingsdienst op vrijdag 14 februari 
om 11.30 uur in het Huîs van Troost, Prins Willem Alexander 
Sportpark 1 te Veghel.

Later in de middag zal Huub door zijn gezin 
worden begeleid naar het crematorium.
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Passend afscheid
Van Lith Uitvaartzorg heeft als 
taak om mensen te begeleiden bij 
het vormgeven van een passend 
afscheid. De onderneming heeft 
achttien professionele, goed 
opgeleide mensen in dienst die 
praktisch ingesteld zijn en aan-
dacht en zorg voor de uitvaart 
hoog in het vaandel hebben 
staan. “Naast het stadsmortuari-
um, waar je afscheid kunt nemen 
van een dierbare én waar kleine 
afscheidsbijeenkomsten kunnen 
plaatsvinden, beschikken wij ook 
over het Herinneringshuis. In 
deze voormalige Scheppingskerk 
is er genoeg ruimte met tal van 
mogelijkheden voor een passend 
afscheid”, vertelt Wim Muller, de 
eigenaar van Van Lith Uitvaart-
zorg, die inmiddels alweer zo’n 
acht jaar aan het roer van het 
bloeiende uitvaartbedrijf staat 

dat door de jaren heen een gro-
te naam heeft opgebouwd. Wim 
vervolgt: “Vandaag de dag zijn 
er veel verschillende soorten uit-
vaarten waarbij te allen tijde de 
wensen van de overledene én die 
van de nabestaanden, zo goed 
mogelijk worden ingewilligd. 
Ook is er de mogelijkheid voor 
grote gezelschappen om uit te 
wijken naar CC De Pas in Heesch, 
CC Nesterlé in Nistelrode en de 
Lievekamp in Oss als het gaat om 
het herdenken van een dierbare 
overledene.”

‘Bossrijk’
Wim: “In het te realiseren crema-
torium, waarin je vanuit de aula 
zicht hebt op de groene, bosrijke 
omgeving, zullen natuurlijke ma-
terialen worden verwerkt in het 
interieur. Op deze manier zal het 
een rustgevende locatie worden. 

Bovendien gaat het crematorium 
op een duurzame wijze gebouwd 
worden. Zo worden er op het dak 
80 zonnepanelen geplaatst en 
de crematieoven is 100 procent 
elektrisch. Wat ook uniek is, is 

dat de warmte die bij een crema-
tie vrijkomt in twee silo’s wordt 
opgevangen. Op deze manier 
wordt het pand in de winterpe-
riode verwarmd en in de zomer 
juist gekoeld.”

Trend
Tegenwoordig is vrijwel alles be-
spreekbaar én mogelijk als het 
gaat om het regelen van een be-
grafenis of crematie. Ook worden 
kinderen meer en meer betrok-
ken. “Waar zij vroeger afzijdig 
werden gehouden, zie je nu dat 
kinderen juist betrokken worden 
bij alle facetten van een uitvaart, 
denk bijvoorbeeld aan het met 
stift versieren van de kist.” Daar-
naast speelt Van Lith Uitvaart-
zorg ook in op de huidige trend 
van social media; het bedrijf is 
actief op Instagram en Facebook 
en is momenteel de website vorm 
aan het geven. Wim: “Maar het 
één op één contact met nabe-
staanden blijft natuurlijk het al-
lerbelangrijkst!”

Als het crematorium hopelijk over 
een paar jaar gerealiseerd is, kan 
alles onder één dak aangeboden 
worden zodat men niet meer 
tussen verschillende locaties op 
en neer hoeft te pendelen. “We 
nemen dan, net als nu, alle zorg 
uit handen maar dan vanuit één 
aanspreekpunt.”

Wim Muller

Impressie van het te realiseren crematorium

Een deel van het team van Van Lith Uitvaartzorg Tekst: Milène Putters Foto’s: Hans van der Poel Fotografie

GASSERVICE OSS
Galliersweg 45- Oss
0412-748888 - www.gasserviceoss.nl

GASHANDEL WILLEMSEN
Kerkstraat 117 - Zeeland
06-54650715 - www.gashandelwillemsen.nl

PROPAAN | LPG | INDUSTRIËLE GASSEN | FLESSEN | TANKS

Van Lith Uitvaartzorg;
een begrip in Oss en wijde omgeving

‘Eén op één contact met nabestaanden blijft het allerbelangrijkst’

OSS - Van Lith Uitvaartzorg behoeft eigenlijk geen introductie meer. Het bedrijf 
bestaat al ruim vijftig jaar en is inmiddels dus een vertrouwde naam in Oss, Heesch, 
Nistelrode en het land van Maas en Waal. Onlangs zijn de werkzaamheden voor het 
creëren van extra kantoorruimte afgerond. Deze uitbreiding is de eerste van in totaal 
drie fases. Maar natuurlijk wordt er ook halsreikend uitgekeken naar de komst van het 
crematorium, dat ‘Bossrijk’ gedoopt wordt.

Van Lith Uitvaartzorg is 
aangesloten bij de Stichting 
Keurmerk Uitvaartzorg; 
hiermee ben je er zeker van 
dat je kiest voor kwaliteit. 
En wist je dat je met 
elke uitvaartverzekering 
een keuze hebt welke 
uitvaartverzorger je kiest? 
Je bent dus niet gebonden 
aan je verzekering!

Docfalaan 2, 5342 HZ Oss
0412-62 31 73
info@uitvaartverzorgingvanlith.nl
www.uitvaartverzorgingvanlith.nl
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Betrokken zorg van Pantein  

Het kleine en vaste wijkteam 
Nistelrode-Vorstenbosch biedt 
de professionele zorg die nodig 
is, zoals:
- Wijkverpleging
- Persoonlijke verzorging
- Gespecialiseerde verpleging
- Zorg in de laatste levensfase
- Gespecialiseerde thuisbege-

leiding
- Nachtzorg.

Veilig, verzorgd en vertrouwd
Pantein biedt zorg met aan-
dacht en deskundigheid zodat 
u veilig, verzorgd en vertrouwd 
thuis kunt blijven wonen. De 
wijkverpleegkundige gaat met 
u als klant in gesprek om samen 

vast te stellen welke zorg nodig 
is. Hierin werken wij zo nodig 
samen met huisartsen, vrijwilli-
gers en andere hulpverleners. Als 
klant van Pantein krijgt u zorg 
van een vast, en dus vertrouwd, 
team van zorgmedewerkers. 

Hierdoor kennen ze u goed en 
zijn sneller op de hoogte hoe u 
zich voelt. Doordat Pantein een 
gevarieerd aanbod in zorg aan-
biedt, kunnen zorgmedewerkers 
echt voor u van betekenis zijn bij 
de zorg die u wenst. 

U kunt zo langer thuis wonen 
met de zorg die u nodig heeft. 
Dat is de kracht van Pantein.

Contact
Voor informatie en advies kunt u 
bellen met 06-20610291 of
mailen naar 
nistelrode-vorstenbosch@pantein.nl. 
Wij zijn bereikbaar van 7.00 tot 
18.00 uur, zeven dagen in de 
week. Ook kunt u ’s middags 
vrijblijvend binnenlopen. Ons 
adres is Weijen 16a in Nistelrode 
(langs het wolwinkeltje). 
Meer informatie staat op 
www.thuiszorgpantein.nl.

NISTELRODE – Als u door omstandigheden zelf (tijdelijk) minder kunt, ondersteunt Thuiszorg Pantein 
u op allerlei momenten en manieren in uw leven. Daarbij gaan we altijd uit van wat u nog zelf kunt. 

Team Nistelrode-Vorstenbosch
SLABROEK - Natuurcentrum De 
Maashorst organiseert zondag 
16 februari een lange afstands-
wandeling. De start is deze keer 
bij de parkeerplaats van Naat 
Piek aan de Pnemstraat in Uden. 

Onder leiding van IVN natuur-
gidsen wordt een wandeling 
gemaakt van ongeveer vijftien 
kilometer. Er wordt lekker door-
gestapt met halverwege een 
lekkere lunch bij het natuurcen-
trum. De kosten voor deze wan-
deling met lunch zijn € 12,-. Trek 
stevige wandelschoenen aan 
voor deze tocht. 

De activiteit duurt ongeveer vijf 
uur. De eerste groep start om 
9.00 uur bij Naat Piek en de 
tweede groep vertrekt om 10.00 
uur. Het is verplicht voor deze 
activiteit vooraf op te geven bij 
de infobalie van Natuurcentrum 

De Maashorst of via 
www.natuurcentrumdemaashorst.nl.
Geef dan ook aan op welk tijd-
stip je wilt vertrekken. 

Het is heerlijk om er in de winter 
op uit te gaan en de gidsen heb-

ben een mooie wandeling door 
de Maashorst uitgezet, waar-
bij over minder bekende paden 
wordt gewandeld. Halverwege 
de wandeling, omstreeks 12.00 
uur, staat een lekkere lunch klaar 
bij het natuurcentrum. Er is een 
heerlijke kom soep met worsten-
broodje of groentequiche naar 
keuze en een kop koffie of thee 
naar keuze.

Lange afstandswande-
ling van Natuurcentrum 
De Maashorst

‘Mooie wandeling 
uitgezet over minder 

bekende paden’
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Dit jaar laat Tuincentrum Meijs u genie-
ten van een breed assortiment Epifyten 
(Epifyten zijn planten die op bomen, tak-
ken of bladeren groeien, zonder dat deze 
parasiteren). Naast Orchideeën is dat on-
der andere een grote groep van Brome-
lia’s, die ook op en aan takken kunnen 
groeien.
Wel haast iedere consument is in staat 
om in zijn of haar woonomgeving met 
Orchideeën of andere Epifyten een sublie-
me sfeer te creëren. Omdat Orchideeën, 
maar ook Bromelia’s, zo lang bloeien is 
het ook een dankbare plant in huis. Met 
de grote diversiteit in kleur en vorm past 
er altijd wel een Orchidee in elk interieur. 
Met de komst van nieuwe teelttechnieken 
is het ook mogelijk geworden om het ge-
hele jaar door bloeiende exemplaren aan 
te bieden. 

Hoewel de verzorging niet echt moeilijk is 
zijn er vaak vragen waarop de consument 
graag een deskundig antDaarom zijn er op 
zaterdag 15 en zondag 16 februari telkens 
een paar specialisten in de plantenkas die 
graag extra uitleg willen geven over de 
verzorging van deze prachtige planten. 
Tevens kunnen zij u vertellen over de ver-
schillende soorten Orchideeën die over de 
hele de wereld voorkomen.

Zaterdag 15 februari van 10.00 tot 16.00 
uur en zondag 16 februari van 12.00 tot 
17.00 uur kunt u terecht met al uw vra-
gen over Orchideeën en overige Epifyten. 
Ook het overpotten van uw Orchideeën 

kan indien dat gewenst is door deze spe-
cialisten worden verzorgd. 

Speciaal voor deze Orchideeën week, die 
doorgaat tot 23 februari, heeft Tuincen-
trum Meijs een aantal speciale aanbiedin-
gen. 

TUINCENTRUMMEIJS✿
Bosschebaan 23 | 5384 VX Heesch | 0412-407030 | www.tuincentrummeijs.nl | info@tuincentrummeijs.nl

Vrijdag koopavond tot 21.00 uur
Zondag 12.00-17.00 uur

Openingstijden:
Maandag tot en met vrijdag 9.00-18.00 uur
Zaterdag 9.00-17.00 uur

Aanbiedingen zijn geldig t/m 29 februari  en zolang de voorraad strekt, prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden.

GRANDIOZE ORCHIDEEËN WEEK
15 t/m 23 februari

Grote sortering orchideeën
- Zaterdag 15 en zondag 16 februari 
 orchideeën specialisten aanwezig
 voor al uw vragen
- Gratis overpotten van uw ochideeën
 door de orchideeën specialisten

Speciale aanbieding
Phalaenopsis  2 tak
Normaal € 9,95

Haal de lente in huis
Magnolia takken

Ruime keuze
kruidenplanten
14 cm pot  zoals tijm,
rozemarijn, oregano,
munt, etc   
                      Van € 3,25

nu
€ 2,75

vanaf
€ 1,50
per stuk

nu
€ 6,95

2 stuks
€ 9,95

Als echte Disney fan heb ik de beide thema-
parken, Disneyland Park en Studios, 
al meerdere keren bezocht. Maar nu 
had ik alle tijd om niet alleen te ge-
nieten van alle attracties, maar ook 
van de mooie shows met als abso-
lute hoogtepunt Frozen a Musical 
Invitation in het theather Animation 
Celebration. Een prachtige interactieve 
show met Anna - Elsa en Christoff. Ook 
kun je met Olaf, mijn favoriet uit Frozen 
op de foto. Mis het dus niet. Deze show is 
te zien in het Studios Park.

In het Disneyland Park kun je genieten van 
an Enchanted Journey met een prachtige 

nieuwe praalwagen. Veel zang en dans en 
interactie met het publiek. Maar ook bij 
de Illuminations show, een waar spektak-
tel met lasers, watereffecten en vuurwerk, 
is een grote rol weggelegd voor de figu-
ren uit Frozen 2. Dit seizoen loopt nog tot 
3 mei.

Maar uiteraard is er nog veel meer te be-
leven, zoals de vele attracties en shows 
voor jong en oud. En ook als het regen-
achtig weer is, zoals tijdens ons weekend, 
is er genoeg te doen.

Ook naar Disneyland Parijs tijdens het 
Frozen Seizoen of een van de andere sei-
zoenen neem dan contact met mij op voor 
de meest actuele aanbiedingen. Ook voor 
al uw andere reiswensen kunt u bij mij te-
recht.

Groet Annemarie

Annemarie van The Travel Club 
bezoekt Frozen Celebration
in Disneyland Paris
HEESWIJK-DINTHER – Ik was één van de gelukkigen die op uitnodiging van Dis-
neyland Paris mocht afreizen per Thalys om te genieten van het speciale Frozen Cele-
bration seizoen in Disney.

De Schans 35 - 5473 PH Heeswijk-Dinther
0413-303150 / 06-44404705
annemarievanerp@thetravelclub.nl

‘Voor al je reiswensen kun
je natuurlijk bij mij terecht’

TUINCENTRUMMEIJS✿

Grandioze Orchideeën week
bij Tuincentrum Meijs in Heesch
HEESCH - Werkelijk prachtig zijn de Orchideeën die vanaf zaterdag 15 februari het 
tuincentrum in Heesch tot een betoverend paradijs maken. Met hun kleurenpracht zijn 
deze planten een lust voor het oog.

Bosschebaan 23, 5384 VX Heesch
0412-407030
info@tuincentrummeijs.nl
www.tuincentrummeijs.nl
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Mijn tante Pi Geurts
Op bezoek bij tante Pi, de jongste zus van mijn vader 
Jan Geurts. Hun ouders, mijn grootouders, waren Mar-
te Geurts en Enrika Geurts-van Steenbergen. Het grote 
gezin met twaalf kinderen woonde op Weijen 28. Acht 
jongens en vier meisjes. Ondanks dat het na de oorlog 
wegens een gaslek een tweede keer is afgebrand, staat 
het grote huis er nu nog steeds. Marte Geurts had daar 
een boerenbedrijf en een meelhandel. Dit is nu nog te 
zien aan de grote deuren in de aanbouw van het huis. De 
meelhandel werd later overgenomen door zoon Christ, 
terwijl mijn vader in 1950 mulder werd op de Witte 
Molen in Heesch.

Mijn vader was in 1943 getrouwd met Anna van de Rakt 
en zij woonden toen in het huis van Johannes van der 
Heijden en zus Antonia van der Heijden. Dit huis stond 
naast het klooster, ongeveer op de plek waar tegenwoor-
dig Laarstede staat.

’s Avonds stonden mijn ouders samen met zuster overste 
Zr. Christiani (Geerdina Ploegmakers uit Heesch) naar de 
overvliegende mortieren te kijken. Deze werden vanaf 
Bedaf in de richting Heesch afgeschoten. Er zijn daardoor 
in Heesch destijds behoorlijk wat gebouwen kapotge-
schoten. Ook onder andere de Witte Molen, waarvan de 
bovenste verdieping er compleet af geschoten werd.

Net voor de bevrijding van Nistelrode werd in dit huis 
naast het klooster mijn oudste broer geboren. Als mijn 
tante na de bevrijding van Nistelrode bij mijn ouders en 
haar eerste neefje op bezoek was geweest, ging ze langs 
de jongensschool via Laar en Weijen naar huis. Eigenlijk 
mocht ze dat niet, maar die puber deed het toch. In de 
jongensschool waren namelijk Engelse militairen onder-
gebracht. Ze had ‘groote skrik’ als zij langs al die Engelse 
militairen moest, waardoor ze zo hard ze kon naar huis 
op Weijen liep. 

Bij mijn grootouders hadden ze in de oorlog, net als over-
al in de buurt, een schuilkelder aangelegd. Deze schuil-
kelder was door de broers Christ en Grad uitgegraven en 
was geheel ondergronds. Het plafond bestond uit balken 
en planken met zand eroverheen. Hij lag vlakbij het huis 
van de buren Lagarde. Als het luchtalarm afging moesten 
ze onmiddellijk naar deze kelder toe om te schuilen. Ook 
’s nachts werd iedereen uit bed getrommeld om daarna 
zo snel mogelijk in de schuilkelder te zitten. Dat waren 
altijd hele angstige momenten. Dat kwam ook omdat het 
huis in de dertiger jaren door vonken uit de stoomtram 
al een keer tot de grond toe afgebrand was. Als er geen 
vliegtuigmotoren meer te horen waren mochten ze weer 
uit hun schuilplaats.

Er waren in die tijd wel zeven vliegtuigen in Nistelrode 
neergekomen. Tante weet dat er in de buurt achter hun 
huis een vliegtuig was neergestort, maar ze kon zich geen 
verdere details herinneren. Alleen dat het blijkbaar ergens 
bij Has Timmers in de buurt was.

Ook angstig was het moment dat broer Grad op ‘t Kantje 
nagezeten werd door een Duitse militair met een geweer. 
Na keihard door de velden gerend te hebben, kwam hij 
bibberend van angst thuis aan. Hij was in Uden ergens op 
bezoek geweest, maar kwam op de terugweg naar Nis-
telrode op een plek terecht waar hij blijkbaar niet mocht 
komen. Waarschijnlijk was het de plek op ’t Kantje waar 
een geallieerde bommenwerper terechtgekomen was en 
waar de Duitsers geen pottenkijkers bij wilden hebben.

In september 1944 werd er in het dorp rondgebazuind 

dat er Engelse soldaten met tanks vanaf Uden aangere-
den kwamen. Veel mensen fietsten of liepen deze Engelse 
bevrijders alvast tegemoet. Sommige van deze blije en 
uitgelaten mensen mochten bovenop de tanks meerijden 
richting Nistelrode. Het werd voor iedereen een groot 
feest in Nistelrode. Ook omdat er nauwelijks strijd gele-
verd was en er daardoor geen bloed vergoten was. 

Op heel veel plaatsen in Nistelrode werden er daarna 
Engelse officieren ingekwartierd, zo ook bij mijn groot-
ouders. Zij kregen er wel een geringe vergoeding voor. 
Er kwam in dat grote huis op Weijen een officiersmess. 
Boven was er één kamertje vrij en die werd gevorderd 
door een kolonel. Kolonel Bornett, dacht mijn tante. Ook 
zijn hond lag op deze kamer. Op de deur van die kamer 
kwam een schild met de naam van de kolonel. Zowel de 
kolonel als zijn hond sliepen in deze kamer. Vanuit dit ka-
mertje werden vele zaken geregeld en was het een ko-
men en gaan van officieren. Onder hen waren dat Dave, 
de knapste, Bill en Bob. 

De oudste zonen Geurts die nog niet getrouwd waren, 
hadden een soort ruilhandeltje met de Engelsen opgezet. 
Vooral sigaretten en chocolade werden tegen van alles 
‘gesjeensd’. Tabak was er alleen van eigen lokale teelt en 
kon niet tippen aan de kwaliteit van de tabak van de mi-
litairen.

De jongste kinderen Geurts liepen dan vaak te pesten 
door bij de voordeur aan te bellen. De oudsten dachten 
dan dat het Engelsen waren die wat kwamen handelen. 
Ze zochten dan eieren en appels en gingen dan tever-
geefs openmaken. Dan was er weer volop hilariteit in de 
familie.

Alle oudere jongens rookten toen al sigaretten. Maar de 
Engelse soldaten hadden ook de oudere meiden ‘leren’ 
roken. Alleen mijn tante was toen nog te jong en mocht 
van opa niet roken. Roken werd toen echter helemaal 
niet als ongezond gezien. 

Een andere tante heeft mijn broer ooit verteld dat ze met 
een paar meiden de soldaten dol gemaakt hadden. Dit 
door een laken uit het slaapkamerraam naar beneden te 
laten hangen. Als er een soldaat naar begon te springen 
om het laken te grijpen, trokken ze het laken net op tijd 
omhoog, zodat de man misgreep. Waarschijnlijk hebben 
hun ouders dit nooit geweten... 

Christ Geurts had in die tijd verkering met zijn latere 
vrouw Jaan Schouten in Middelrode. Toen hij daar op 
een zondag met de fiets naar toe wilde gaan, kwam hij 
bij Heeswijk midden in een groep Engelse parachutisten 

terecht. Die waren echter verkeerd geland en waren zich 
aan het oriënteren. Zwaar bewapend kwamen zij allemaal 
om Christ heen staan en vroegen de weg. Hij kon een 
klein beetje Engels om ze de weg te wijzen. Maar hij had 
wel heel veel schrik gehad. De parachutes bleven in het 
veld achter en ’s avonds kwam de lokale bevolking deze 
ophalen. Dit was echter zeer risicovol. Deze parachutes 
waren enorme nylon lappen stof die uitstekend gebruikt 
konden worden om kleding van te naaien. Zodoende kon 
Jaan als naaister voor heel veel mensen kleding in elkaar 
naaien, want daar was een groot gebrek aan.

Wordt vervolgd...

Nistelrode, 5 februari 2020, Henk Geurts 

Wilt u reageren of heeft u aanvullingen?
Stuur een email naar Hkk.nistelvorst@gmail.com 
of bel 06-10159862.

ONDERSTAANDE VERHALEN 
WORDEN NAAR AANLEIDING VAN 
HERDENKING 75 JAAR BERNHEZE 
GEPUBLICEERD
D-Day (5 juni)
We Remember (14 augustus)
Piet Hanegraaf I (28 augustus)
16-18 September (11 september)
Een oorlogsmisdaad (18 september)
Ochtend 19 september (25 september)
Middaguur 19 september (2 oktober)
Zuivering Laverdonk (16 oktober)
Driedaagse ‘Slag om Heesch’ I
(23 oktober)
Driedaagse ‘Slag om Heesch’ II
(6 november)
Het veldhospitaal (13 november)
1 oktober (27 november)
Ramp op Den Dolvert (11 december)
Piet Hanegraaf II
Flight Sergeant George Thompson, V.C.
(18 december)
Koeien begraven (8 januari 2020)
Schietoefening Franse Soldaten
(22 januari 2020)
Mijn tante I (12 februari 2020)

Langs de Aa
In verkeerde handen
Mijn tante II
Broer van Gestel
Piet Hanegraaf III
Bernard v.d. Heijden 
Burgerslachtoffers

Mijn tante vertelt, deel I

75 JAAR
BERNHEZE

HERDENKING

Het huis op Weijen 28 in oude staat (archief fam. Geurts)

Bevrijder Dave in 1944 (archief fam. Geurts)

De kolonel met Tineke. Achter An, Tiny, Cor Geurts
(archief fam. Geurts)

Erfgoed Brabant, Biesbosch Museum Eiland Werkendam
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We zoeken daarom nu 20 on-
dernemers die samen met ons 
de uitdaging van 20% energie-
besparing binnen 20 maanden 
willen aangaan. In de loop van 
dit jaar organiseren wij een On-
dernemersbijeenkomst Duurza-
me Energie waarin wij hierover 
meer informatie geven. 

In 2018 begeleidde de gemeen-
te diverse ondernemers op hun 
weg naar duurzame energie 
in de vorm van zonnepanelen. 

Onder de noemer ‘Zon op Be-
drijven’ werd hiervoor gebruik 
gemaakt van de SDE+ subsidie. 
Tevens leverden we aan een 
aantal ondernemers een inte-
graal energieadvies dat succesvol 
werd uitgevoerd. In 2020 gaan 
we verder op deze ingeslagen 
weg. Tijdens een Ondernemers-
bijeenkomst Duurzame Energie 
(datum nader te bepalen) pra-
ten wij u graag bij over nieuwe 
initiatieven, projecten en moge-
lijkheden en zullen we stilstaan 

bij het activiteitenbesluit en de 
verantwoordingsplicht. U kunt 
zich tijdens deze bijeenkomst 
ook aanmelden voor onze 2020 
uitdaging waarbij wij met 20 on-
dernemers in 20 maanden tijd 
minimaal 20% energiebespa-
ring willen realiseren. Houd onze 
website in de gaten voor meer 
nieuws over de bijeenkomst en 
de uitdaging. 
Nu al aanmelden?
Stuur dan een e-mail naar 
gemeente@bernheze.org.  

17 februari 2020 
Raadscommissie Bestuur
en Strategie

18 februari 2020
Raadscommissie 
Maatschappelijke Zaken

19 februari 2020
Raadscommissie Ruimtelijke 
Zaken  

4 maart 2020
Laatste dag aanmelden 
snoeihout buitengebied 

21 maart 2020 
Landelijke Opschoondag 

Meer informatie: 
www.bernheze.org

AGENDA

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

GEMEENTEBERICHTEN

We zijn op zoek naar:
- Domeinmanager interne 

dienstverlening
- Medewerker afval

Meer info en solliciteren op
www.werkeninnoordoost
brabant.nl

VACATURE

Aangepaste 
openingstijden 
rond carnaval
Het gemeentehuis is op de 
volgende dagen gesloten.
- 24 februari 2020
- 25 februari 2020
Op 25 februari is Burgerzaken 
open tussen 9.00 en 10.00 
uur voor het aangeven van 
geboorte en overlijden. 

In de week van 9 maart 2020 
halen we snoeihout op in het 
buitengebied

Aanmelden en werkwijze
Als u uw snoeihout wilt laten 
ophalen, vul dan voor 4 maart 
2020 het online formulier in op 

www.bernheze.org (zoekterm: 
snoeihout). We gebruiken uw 
gegevens alleen voor het behan-
delen van deze melding. 

Duurzame energie
Het snoeihout wordt gebruikt 
voor het opwekken van duurza-

me energie. Daarom kan alleen 
hout dat aan kwaliteitseisen vol-
doet worden gebruikt. 

Meer over de kwaliteitseisen 
staat op www.bernheze.org 
(zoekterm: snoeihout).

Gemeente haalt snoeihout buitengebied op 
Aanmelden tot 4 maart 2020

Gezocht: 20 ondernemers - 20% energiebesparing - 20 maanden 
De gemeente Bernheze heeft een sterke focus op duurzaamheid richting ondernemers. Dit jaar geven we duurzaamheid wederom 
extra aandacht, nadat we in 2018 via diverse projecten energiebesparing en het opwekken van duurzame energie stimuleerden.

De volgende raadscommissie-
vergaderingen vinden binnen-
kort plaats. De vergaderingen 
zijn openbaar. U bent welkom 
vanaf 19.30 uur in het gemeen-
tehuis, De Misse 6 in Heesch. 
Bezoekers hebben de moge-
lijkheid om mee te praten over 
onderwerpen die op de agenda 
staan. 

Raadscommissie Bestuur en 
Strategie op 17 februari 2020
- Regionale samenwerking
- Opiniërende bespreking 
  Kadernota 2021 BSOB
- Verordening gegevensver-

strekking basisregistratie 
  personen Bernheze 2020)
- Voortzetting regionale samen-

werking Noordoost Brabant

- Opiniërende bespreking Start-
notitie beleidsnota Economi-
sche Zaken Bernheze

- Opiniërende bespreking 
  Beleidsnota 2021 Veiligheids-

regio Brabant Noord 

Raadscommissie Maatschappe-
lijke Zaken op 18 februari 2020
- Stand van zaken Jeugdzorg, 

Wmo en Participatiewet
- Regionale samenwerking
- Aanpassing begroting 2020 

Kleinschalig Collectief Vervoer 
Brabant Noordoost 

- Opiniërende bespreking 
  Kadernota 2021 Kleinschalig 

Collectief Vervoer Brabant 
Noordoost

- Opiniërende bespreking Ka-
dernota 2021 Werkvoorzie-

ningsschap Noordoost
  Brabant
- Opiniërende bespreking 
  Kadernota 2021 GGD Hart 

voor Brabant
- Opiniërende bespreking 
  Kadernota 2021 BHIC
- Opiniërende bespreking 
  Regionaal Bureau Leerplicht 

Brabant Noordoost 

Raadscommissie Ruimtelijke 
Zaken op 19 februari 2020
- Regionale samenwerking
- Toekomst de Wildhorst: 
 afronding verkenningsfase en 

beoogd vervolgproces
- Richtinggevende bespreking 

de Wildhorst
- Vaststellen bestemmingsplan 

Snelfietsroute Nistelrode

- Vaststellen bestemmingsplan 
Boogstraat ong. (nabij 7), 
Heesch

- Vaststellen bestemmingsplan 
Heescheweg-Weverstraat, 
Nistelrode

- Vaststellen bestemmingsplan 
Klein Kantje ong. (nabij 13), 
Nistelrode

- Opiniërende bespreking 
 Kadernota 2021 ODBN

De agenda en stukken vindt 
u op www.bernheze.org. Met 
vragen over de gemeenteraad 
en de raadscommissies kunt u 
terecht bij de griffie, telefoon 
0412-45 88 88, 
e-mail griffie@bernheze.org.

RAADSCOMMISSIEVERGADERINGEN

OFFICIËLE BEKENDMAKINGEN

Openbare bekendmaking
Op woensdag 19 februari 2020 
komt de commissie Bezwaarschrif-
ten Bernheze bij elkaar in het ge-
meentehuis, De Misse 6 in Heesch. 
De commissie behandelt dan 
de volgende bezwaarschriften:  
19.00 uur: Behandeling van het 
bezwaarschrift dat is ingediend 
tegen het besluit van het college 
van burgemeester en wethouders 
van 25 november 2019. Het gaat 
om het besluit waarbij een last 
onder dwangsom is opgelegd in 
verband met het illegale gebruik 
van de stallen op het adres aan 

Loo 37 in Nistelrode.
19.45 uur: Behandeling van het 
bezwaarschrift dat is ingediend 
tegen het besluit van het college 
van burgemeester en wethouders 
van 6 november 2019, waarbij 
een gevraagde omgevingsver-
gunning voor het bouwen van 
een agrarische loods op het adres 
Berktstraat 7 in Heesch is gewei-
gerd. 
20.30 uur: Behandeling van het 
bezwaarschrift dat is ingediend 
tegen het besluit van het college 
van burgemeester en wethou-
ders van 19 november 2019. 

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. 
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Het gaat om het besluit waarbij 
een omgevingsvergunning is ver-
leend voor het handelen in strijd 
met regels ruimtelijke ordening 
ten behoeve van het stallen van 
4 bedrijfsvoertuigen in een be-
staande schuur op het adres Nis-
telrodeseweg 53 in Heesch. 

Algemene Plaatselijke
Verordening (APV)

Verleende terrasvergunning
Er is een vergunning verleend om 
terrasmeubilair te plaatsen op het 
voor publiek toegankelijke (ver-
harde) gedeelte van de weg, ge-
legen bij Eethuis Lekker Anders, 
Edmundus van Dintherstraat 2d 
in Heeswijk-Dinther.
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van 
toepassing.

Melding schenktijden paracom-
merciële rechtspersoon
Avesteyn, Steen- en stokstraat 
6 in Heeswijk-Dinther heeft in 
overeenstemming met artikel 
2:34B, lid 4 APV melding gedaan 
van een activiteit op 8, 13 maart 
en 24 mei 2020. Van deze mo-
gelijkheid mag door de inrichting 
maximaal 6 keer per jaar gebruik 
worden gemaakt. Tijdens de acti-
viteit gelden er ruimere schenktij-
den dan normaal. Voor de exacte 
normen verwijzen wij u naar arti-
kel 2:34B, lid 1 en 2 van de APV, 
die te vinden is op 
www.bernheze.org.

Evenementenvergunningen 
Het college van burgemeester en 
wethouders heeft een vergun-
ning/ontheffing verleend aan:
- Carnavalsstichting De Wevers 

voor het organiseren een car-
navalsoptocht op 23 februari 
2020 van 13.30 uur tot 16.00 
uur in het centrum van Nis-
telrode. De route is als volgt:  
Weijen, Laar, Pastoor J. Groe-
nenstraaat, Kromstraat naar 
Raadhuisplein in Nistelrode. 
Tijdens de optocht zijn boven-
staande wegen afgesloten voor 
alle verkeer, behalve voetgan-
gers. De beschikkingen zijn ver-
zonden op 10 februari 2020.

- Carnavalsstichting De Kreuge 
voor het organiseren van Carn-
afestival op 24 februari 2020 
van 14.11 tot 16.00 uur op het 
plein aan de Molenhoeven 43 
in Loosbroek. De beschikkin-
gen zijn verzonden op 10 fe-
bruari 2020.

- Organisatie Kinderbeurs voor 
het organiseren van een baby- 
en kinderbeurs op 8 maart en 
1 november 2020 van 10.00 
uur tot 13.00 uur in Cultureel 

Centrum de Pas, De Misse 4 in 
Heesch. De beschikking is ver-
zonden op 10 februari 2020.

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

Drank- en horecawet

De burgemeester heeft een ver-
gunning verleend voor het uitoe-
fenen van het horecabedrijf Eet-
huis Lekker Anders, Edmundus 
van Dintherstraat 2d in Hees-
wijk-Dinther. De vergunning is 
verzonden op 3 februari 2020.
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van 
toepassing.

Verkeersbesluit
 
Het college van burgemeester 
en wethouders heeft besloten 
tot het instellen van een gereser-
veerde gehandicaptenparkeer-
plaats in De Zeis te Heesch ter 
hoogte van huisnummer 33.
Procedures 1a, 4b en 7a zijn van 
toepassing. 

Wet ruimtelijke ordening 

Wijzigingsplan Mgr. v.d. 
Hurklaan (naast 10a) Heesch
Burgemeester en wethouders 
hebben het wijzigingsplan ‘Mgr. 
van den Hurklaan (naast 10a) te 
Heesch’ gewijzigd vastgesteld 
(artikel 3.9a Wet ruimtelijke or-
dening). Het plan is te raadple-
gen op www.ruimtelijkeplannen.
nl met de code NL.IMRO.1721.
WPMgrHurkNabij10A-vg01.
Inhoud: Het plan betreft het 
bouwen van een woning aan 
Monseigneur van den Hurklaan 
(naast 10a) te Heesch
Inwerkingtreding: Het vast-
stellingsbesluit en daarmee het 
wijzigingsplan 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. 
Procedure 1b 5b 7b zijn van toe-
passing.

Ontwerpwijzigingsplan 
Mgr. Van den Hurklaan
(naast 12a) Heesch
Burgemeester en wethouders 
maken de ter-inzage-legging 
bekend van het ontwerpwijzi-
gingsplan ‘Mgr. van den Hur-
klaan (naast 12a) Heesch’, artikel 
3.9a Wet ruimtelijke ordening. 
Het plan is te raadplegen op 
www.ruimtelijkeplannen.nl met 
de code L.IMRO.1721.WPM-
grHurkNabij12A-ow01.

Inhoud: Het plan betreft het 
bouwen van een woning aan 
Monseigneur van den Hurklaan 
(naast 12a) in Heesch.
Procedure 1b 3b zijn van toepas-
sing.

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 het op 30 januari 
2020 een overeenkomst heeft 
gesloten waarin een onderdeel 
over grondexploitatie is opge-
nomen. Dit in het kader van de 
ontwikkeling van bestemmings-
plan Leliestraat ong. Heesch. De 
overeenkomst heeft betrekking 
op de percelen kadastraal be-
kend gemeente Heesch, sectie B, 
nummer 6572, plaatselijk bekend 
Leliestraat ong. te Heesch. 
Inzage: De zakelijke beschrijving 
van deze overeenkomst ligt op 
grond van het bepaalde in artikel 
6.2.12 van het Besluit ruimtelijke 
ordening gedurende zes weken, 
vanaf donderdag na de publi-
catie, op afspraak, ter inzage in 
het gemeentehuis, De Misse 6 te 
Heesch.

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 het op 30 januari 
2020 een overeenkomst heeft 
gesloten waarin een onderdeel 
over grondexploitatie is opgeno-
men. Dit in het kader van de ont-
wikkeling van bestemmingsplan 
Wijststraat naast 18 Heesch. De 
overeenkomst heeft betrekking 
op het perceel kadastraal be-
kend gemeente Heesch, sectie G, 
nummer 801, plaatselijk bekend 
Wijststraat naast 18 in Heesch.
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 te 
Heesch. 

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:

Heeswijk-Dinther
- Vorstenbosseweg 11
 Veranderen van een paarden-

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

Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht 

Reguliere procedure 

Ontvangen aanvragen voor een 
omgevingsvergunning 
Nistelrode
- Loosbroekseweg 49
 Oprichten loods
 Datum ontvangst: 30-01-2020 
Heesch
- Kasteellaan en Schaapssteeg 

sectie F 297
 Afgraven teeltlaag voor na-

tuuraanleg
 Datum ontvangst: 03-02-2020
- Meursstraat ong.
 Oprichten 4 woningen
 Datum ontvangst: 05-02-2020
- Meursstraat ong.sectie A
 nr.4325
 Plaatsen schuilgelegenheid
 Datum ontvangst: 31-01-2020
- Zoggelsestraat 120
 Handelen in strijd met regels 

ruimtelijke ordening i.v.m. 
plaatsen 3 faunatorens met 
groene herinrichtingsmaatre-
gelen

 Datum ontvangst: 05-02-2020
- Bosschebaan (naast 19a)
 Oprichten woonhuis
 Datum ontvangst: 06-02-2020
Heeswijk-Dinther
- Plein 1969 nr.42
 Uitvoeren buitenschilderwerk, 

plaatsen keet/toilet/hoogwer-
ker

 Datum ontvangst: 05-02-2020
Procedure 1a en 6 zijn van toe-
passing.

Besluiten 
Onderstaande omgevingsver-
gunningen zijn verleend. Deze 
besluiten treden daags na verzen-
ding van het besluit in werking.
Heesch
- Van Uden-erf 22 kavel 19K05
 Oprichten vrijstaand woonhuis
 Verzenddatum: 31-01-2020
Nistelrode
- Menzel 31
 Bouw werktuigenberging
 Verzenddatum: 04-02-2020
- Kerkveld 18
 Verbouw woning
 Verzenddatum: 04-02-2020
Heeswijk-Dinther
- De Morgenstond 35
 Uitbreiden bedrijfsgebouw
 Verzenddatum: 04-02-2020

- Nobisweg 11
 Verbouw en uitbreiding wo-

ning
 Verzenddatum: 04-02-2020
- Berkenvenseweg 1
Vervangen bestaande loods
Verzenddatum: 06-02-2020
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van 
toepassing.

Onderstaande omgevingsver-
gunningen zijn ingetrokken. 
Deze besluiten treden daags na 
verzending van het besluit in 
werking.
Heeswijk-Dinther
- Retselseweg 10
 Vergunning van 2012 voor 

het uitbreiden/vervangen be-
drijfsloods 

 Verzenddatum: 10-02-2020
- Het Geerke 9
 Vergunning van 2017 voor 

het realiseren van een bed & 
breakfast 

 Verzenddatum: 10-02-2020
- Meerstraat 69
 Vergunning van 2014 voor 

het vervangen van een boven-
bouw stal 

 Verzenddatum: 10-02-2020
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van 
toepassing

RECTIFICATIE
Vorstenbosch
- Hondstraat 7 (deze is eerder 

met het verkeerde adres gepu-
bliceerd; nr. 9 i.p.v. 7)

 Bouwen van een bijgebouw

Onderstaande omgevingsver-
gunning is geweigerd. Dit besluit 
treedt daags na verzending van 
het besluit in werking.
Heeswijk-Dinther
- Torenstraat 12
 Weigering gevraagde omge-

vingsvergunning voor het han-
delen in strijd met regels ruim-
telijke ordening en plaatsen 
tuinkas alsmede verplaatsen 
opslagruimte

 Verzenddatum: 06-02-2020
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van 
toepassing.

Voor onderstaande omgevings-
vergunningen is de beslistermijn 
verlengd met 6 weken. Deze be-
sluiten zal daags na verzending in 
werking treden.
Heeswijk-Dinther
- Heibloemsedijk 18a
 Uitbreiden woning
 Verzenddatum: 04-02-2020
- Gouverneursweg 6c
 Verbouw schuur tot luxe ver-

gader/verblijf loft
 Verzenddatum: 05-02-2020
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van 
toepassing
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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.

GEMEENTEBERICHTEN

WWW.BERNHEZE.ORG

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

• Audi Q3 1.4 TFSi, navi, leder, 
 PDC, pano, xenon enz.
 65.000 km, 2015
• Audi Q5 3.0 TDi, Quattro, aut.
 S-Line, navi, alcantara, xenon/Led,
 19 inch, stoelverw. enz., 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

•	 Peugeot	207 1.6, 16V, turbo, feline uitv., pano, 
navi, clima, PDC, 156.000 km, 2007

•	 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
•	 VW	Transporter	2.0 TDi, 180 PK,
 dubb. cabine,  aut., navi, camera,
 18 Inch, side-bars, 2013

SCHADEHERSTEL
Gratis leenauto • Geen eigen risico • Onderhoud • Service

komt	binnen

nieuw	binnen

verkocht

komt	binnen

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 Insignia 2.0, CDTi sports, tourer 2015

Opel Karl Innovation vol opties!
   82.000 km 2017

Opel Meriva 1.4 16v, airco, 107.000 km 2007

Opel  Meriva 1.4 turbo airco trekhaak  2012

Opel Zafira 1.9 CDti,  airco, nette auto 2008

Peugeot 107, 106.000 km, 5-drs airco 2008

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

Volkswagen Fox 1.4, 16v, 118.000 km 2009 

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

Renault Kangoo 1.2 TCe, automaat, 
   vol opties, 2.500 km!, nieuwe auto 2019

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

Citroën C4 Coupe VTR 2005 € 2.499,-
Citroën C3 Picasso 1.6 VTI 2011 € 4.999.-
Citroën 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 Sedici 1.6-16V 2009 € 5.750,-
Ford Fiesta 1.0 Style 120 Dkm 2013 €  7.450,-
Kia Rio 5-drs 2011 € 6.499,- 
Mitsubishi Colt  2008 € 2.950,-

Mitsubishi ASX 2011 € 9.600,-
Nissan Qashqai 1.6 2011 €  9.950.-
Opel Agila 1.0 Edition ecoflex 2011 € 5.999.-
Opel Astra Sport tourer automaat 2011 € 7.499.-
Peugeot 308 1.6 VTi 2008 €  3.750,-
Peugeot 107 5 drs, automaat 2010 € 4.499.-
Suzuki Alto 1.0 5 drs 2011 € 2.950,-
Volkswagen Up Bleumotion Sportive
 2012 € 5.950,-

WIJ WENSEN U
EEN FIJNE
CARNAVAL

Auto & Motor

‘Een man is zoals hij autorijdt’
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GOEDE SFEER
BINNEN HET 
BESTUUR MAAKT 
MIJ BLIJ

WIE IS JAN?
“Ik ben 60 jaar geleden geboren 
in Dordrecht, na een half jaar 
ben ik met mijn ouders naar Den 
Bosch verhuisd. Op 16-jarige 
leeftijd ben ik naar de tuinbouw-
school in Nijmegen gegaan en 
heb de opleiding voor hovenier/
tuinontwerpen gedaan. Na mijn 
afstuderen ben ik bij een ho-
veniersbedrijf gaan werken. Na 
een tijd ben ik voor mezelf be-
gonnen met een hoveniersbe-
drijf, eerst in Den Bosch en nadat 
ik mijn vrouw Rianne heb ont-
moet ben ik in Heeswijk-Dinther 
verdergegaan. Samen hebben we 
twee kinderen, Simon van 26 en 
Esther van 24 jaar. Toen ik 41 jaar 
was ben ik met het bedrijf ge-
stopt. Daarna ben ik uitvoerder in 
de groenvoorziening geworden 
bij de sociale werkvoorziening 
in Den Bosch. Van daaruit ben ik 
na een vierjarige HBO-opleiding 
overgestapt naar het onderwijs 
en ben nu leraar tuin, park en 
landschap aan het MBO in Breda. 
Dat doe ik nu veertien jaar.”

VANUIT JE VAKGEBIED 
HEB JE NATUURLIJK 
OOK EEN IDEE OVER DE 
MAASHORST. WAT VIND 
JE VAN DIE LOSLOPENDE 
GROTERE GRAZERS?
“Kijk als het gaat om het milieu, 
dan zie ik de achteruitgang in 
de biodiversiteit, maar natuurlijk 
mag de mens niet ondergeschikt 

zijn aan de grote grazers en het 
moet veilig zijn. Dus wat mij be-
treft moeten we de taurossen en 
wisenten in afgesloten gebieden 
binnen de Maashorst plaatsen en 
niet wild rond laten lopen.”

EVEN WAT KORTE VRAGEN!
Hobby? 
“Flora en fauna, wandelen, fiet-
sen, landschappen in Nederland, 
kweken van cactussen.”
Beste eigenschap?
“Groot inlevingsvermogen.”
Hekel aan?
“Zelfingenomenheid.”
Een dag van baan wisselen met?
“Rein van Moorselaar,
onze wethouder.”
Vakantieland?
“Nederland, prachtige
landschappen.”
Wat wilde je vroeger worden?
“Tuinontwerper.”
Mijlpaal? 
“De stap om te stoppen met het 
bedrijf en op mijn 42ste jaar nog 
een andere richting te kiezen, 
een HBO-studie op te pakken, 
die ik met steun van mijn gezin 
succesvol heb afgerond.”
Motto? 
“Iedereen moet mee kunnen 
doen!”

VIJF JAAR GELEDEN WAS 
JE BIJ MIJ OP BEZOEK EN 
TOEN GAF JE AAN DAT IN 
ONZE MAATSCHAPPIJ EEN 
VOEDSELBANK EIGENLIJK 

NIET ZOU MOGEN 
BESTAAN. ZE IS ER NOG 
STEEDS, HOE STA JE ER NU 
TEGENOVER?
“Ik blijf van mening dat ze eigen-
lijk niet nodig moet zijn omdat de 
voorliggende voorzieningen vol-
doende moeten zijn, maar dat vind 
ik, zonder het af te willen schuiven, 
een landelijk veroorzaakte kwestie. 
Onze wethouder is binnen het col-
lege druk bezig met armoedebe-
leid, het is ook een speerpunt van 
de SP. Het beleid wordt ook in de 
raad breed gesteund, dus we wer-
ken er hard aan.”

JE MAAKTE JE TOEN 
OOK ZORGEN OVER DE 
KEUKENTAFELGESPREKKEN 
DIE IN HET KADER VAN 
WMO AANVRAGEN 
GEVOERD MOESTEN 
WORDEN. NU NOG?
“Als SP gaan we zelf bij mensen 
op de koffie en nodigen ze ook 
bij ons uit, houden regelmatig 
enquêtes, maar het speelt nu wat 
minder dan bij de invoering van 
de Wmo. Ik ben overigens van 
mening dat het bij de gemeente 
nu beter loopt.”

ALS SP HEBBEN JULLIE EEN RE-
DELIJK GRIJZE AFVAARDIGING 
IN DE RAAD. MAKEN JULLIE JE 
GEEN ZORGEN OVER DE BE-
REIKBAARHEID VAN DE JEUGD?
“In de raad wel, maar gelukkig 
hebben we aanwas gekregen 

van jongere leden, twee dames. 
Mandy van Vugt en Bianca van 
Beugen hebben zich aangemeld 
als commissielid. Maar het wer-
ven van jongeren blijft voor ons 
een belangrijk uitgangspunt.”

GA JE ZELF VOOR EEN 
DERDE RAADSPERIODE?
“Die overweging ga ik wel ma-
ken en tegen die tijd zullen leden 
en bestuur de volgorde op de lijst 
bepalen. Er zal wel een balans 
moeten zijn tussen ervaring en 
nieuwe krachten.”

DE SP ZIT AL BIJNA TIEN 
JAAR IN DE COALITIE. 
HOE BEVALT DAT?
“Het feit dat wij al tien jaar in de 
coalitie zitten vind ik een grote 
waardering voor de partij, we 
werken constructief samen en 
brengen ook in waar wij als partij 
voor staan en op maatschappe-
lijke zaken hebben we echt onze 
stempel kunnen drukken. 
Bijvoorbeeld de gehandicapten-
parkeerkaart die vrij is van beta-
ling, vrijstelling van de eigen bij-

drage in de Wmo tot 150 procent 
van het sociaal minimum en we 
hebben samen met andere partij-
en hulp aan de Molukken gebo-
den, vanwege de aardbevingen 
daar.” 

WAAR HEB JE JE ALS RAADS-
LID HET MEESTE AAN GEËR-
GERD EN WAT HEEFT JE HET 
MEEST BLIJ GEMAAKT?
“Geërgerd aan het ambtelijk 
taalgebruik, stukken zijn moeilijk 
leesbaar, het moet eenvoudiger. 
Het meest blij ben ik over de goe-
de sfeer, waarin burgemeester, 

wethouders en raad met elkaar 
omgaan. We hebben gewoon 
een fijn en betrokken bestuur.”

WAT MOET ER 
DE RESTERENDE 
RAADSPERIODE NOG 
WORDEN BEREIKT?
“Eén zorgloket in Heesch, waar 
mensen die een vraag hebben 
over de Wmo, participatie, soci-
ale dienst en jeugd terecht kun-
nen. Wat mij betreft mag er in ie-
dere kern een zorgloket komen.”

Gerard op bezoek bij...
Jan Prinsen 
Gerard op bezoek bij...
Jan Prinsen 

WELKE BOODSCHAP HEB JE NOG VOOR ONZE INWONERS?
“Klop bij problemen aan bij de gemeenteraad, heb geen schroom, 
ieder raadslid is benaderbaar. Wij zijn er voor je!”

Na afloop van het gesprek geeft de directeur van Kasteel Heeswijk 
ons nog een primeur en gunt ons een allereerste blik op de winkel 
die vandaag voor het eerst open gaat!

‘IN MAASHORST MOET VEILIGHEID
VOOR BEZOEKERS PRIORITEIT ZIJN’

J A N  P R I N S E N ,  R A A D S L I D  V O O R  D E 
S P,  H E E F T  M I J ,  G E R A R D  VA N  D I J K 
U I T G E N O D I G D  O P  K A S T E E L  H E E S W I J K . 
E N  O N D A N K S  D AT  H E T  K A S T E E L  O P 
Z AT E R D A G  Z I J N  P O O RT E N  PA S  O M 
1 1 . 0 0  U U R  O P E N T  O R G A N I S E E RT  D E 
A A N W E Z I G E  D I R E C T E U R ,  L U C  E E K H O U T, 
M E T  B R A B A N T S E  V R I E N D E L I J K H E I D  V O O R 
O N S  E E N  M O O I E  R U I M T E  E N  W O R D E N 
W E  R I J K E L I J K  VA N  K O F F I E  V O O R Z I E N . 
J A N  H E E F T  V O O R  K A S T E E L  H E E S W I J K 
G E K O Z E N  O M D AT  H E T  E E N  P R A C H T I G E 
L O C AT I E  I S  M E T  V E E L  H I S T O R I E  I N  E E N 
M O O I E  L A N D S C H A P P E L I J K E  O M G E V I N G . 
J A N  WA N D E LT  H I E R  O O K  V E E L  E N  H E E F T 
VA N U I T  Z I J N  W O O N P L A AT S  H E E S W I J K -
D I N T H E R  E E N  M O O I E  R O U T E  VA N  N E G E N 
K I L O M E T E R  U I T G E Z E T  D I E  H E M  L A N G S 
D E Z E  P L E K  L E I D T.

Gerard in gesprek met Jan Foto’s: Marcel van der Steen
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Voor- en achternaam: TONNY VAN DER VEN
Woonplaats: HEESWIJK-DINTHER
Functie bij Vluchtelingenwerk: MAATSCHAPPELIJK BEGELEID-
STER EN PEDAGOGISCH ONDERSTEUNER 

Hoelang werk je al bij Vluchtelingenwerk? “Ik werk nu drie jaar bij Vluch-
telingenwerk.” 

Waarom ben je begonnen? ‘Ik ben toendertijd rechtstreeks benaderd door 
Annemieke Kuijpers, die ik wel eens ontmoette in CC Servaes, waar toen 
ook spreekuur gehouden werd. Zij was op zoek naar iemand die opvoe-
dingsondersteuning kon aanbieden in een Eritrees gezin met (toen) twee 
jonge kinderen van 3 en 4, die vanwege gezinshereniging kort in Nederland 
waren en waarvan het oudste wat problemen gaf in groep 1. Vanwege mijn 
pedagogische achtergrond heeft Annemieke mij benaderd.”

Wat houdt je werk in, globaal in enkele zinnen? “Ik begeleid bovenge-
noemd gezin, met inmiddels vier kinderen op het opvoedingsstuk en ik 
begeleid een jonge Somalische moeder met een kindje van 1 jaar, waarbij 
onlangs drie jongere zussen van de moeder in het kader van gezinshereni-
ging bij hun oudste zus zijn komen wonen. Ik ondersteun dit grote gezin 
met administratieve zaken, post, aanmelding bij huisarts, tandarts en ik 
maak hen wegwijs met betrekking tot allerlei praktische onderwerpen zoals 
afvalscheiding, omgaan met energie en dergelijke.” 

Wat vind je leuk aan het werk? “Het ligt in het verlengde van mijn werkza-
me leven waarin ik bij de jeugdbescherming heb gewerkt, waarbij de doel-
groep mij aanspreekt. In dit geval de vluchteling, die vaak vanuit heel moei-
lijke omstandigheden in Nederland probeert een bestaan op te bouwen.” 

Wat vind je minder leuk aan het werk? “Ik vind het soms lastig dat mensen 
anders met afspraken omgaan dan wij gewend zijn. Niet aanwezig zijn op 
de afgesproken tijd, afspraken wel of niet afzeggen. Het lijkt soms of zij 
onvoldoende doordrongen zijn van de urgentie van bepaalde afspraken, 
iets wat ik ook wel begrijp.” 

Hoeveel tijd per week/maand ben je hiermee bezig? “De laatste maanden 
vanwege de gezinshereniging in het Somalische gezin meer tijd dan ik ei-
genlijk zou willen, minimaal acht uur per week.”

Kun je iets vertellen over een bijzondere ervaring? “Met name in het Erit-
rese gezin, waar ik al bijna drie jaar wekelijks kom, is er sprake van een 
vertrouwensrelatie met de jonge moeder (26 jaar, vier kinderen), die geen 
eigen familie in de buurt van Nederland heeft. Zij sprak dat uit door te 
zeggen dat ze mij ervaarde als een soort moeder. Vooral het vertrouwen en 
ook het spreken over intieme zaken raken mij.” 

Welke karaktereigenschappen zou iemand moeten hebben om deze 
functie te bekleden? “Een open blik, belangstelling voor de gebruiken en 
normen en waarden van de vluchteling. Niet oordelend. Vooral ook door-
zettingsvermogen, oprechte betrokkenheid en om kunnen gaan met tegen-
slagen/teleurstellingen.”

Waarom zou iemand deze functie moet bekleden? “Vluchtelingen hebben 
mensen nodig die hen, met respect voor hun eigenheid, wegwijs maken in 
onze ingewikkelde maatschappij, zodat zij zichzelf staande kunnen hou-
den, op een manier waar zij zelf voor kiezen. Het doel van de begeleiding 
is uiteindelijk ook dat men zelfredzaam wordt en weet waar zonodig voor 
hulp aan te kloppen is.”

Wil je zelf nog iets kwijt? “Ik ervaar mijn inzet voor Vluchtelingenwerk als 
verrijkend en als een manier om op een zinvolle manier invulling te geven aan 
een deel van mijn vrije tijd.”

Vluchtelingenwerk is altijd op zoek naar vrijwilligers met name 
maatschappelijke begeleiders. Wil jij ook een steentje bijdragen? 

Neem dan contact op met Anita Meijer of Marianka Finke, 
0412-456909 of bernheze@vluchtelingenwerk.nl

Vrijwilligers Vluchtelingenwerk 
Bernheze stellen zich voor

Als iedere seconde telt
Wat gebeurt er bij een circulatie-
stilstand? Een bewusteloos 
slachtoffer ademt niet, men 
spreekt dan van hartverlam-
ming of hartstilstand. Maar het 
hart staat bij 80 procent van de 
slachtoffers niet stil! Geen klop-
pen maar kamerfibrilleren. Dat 
betekent een stilstand van de 
bloedsomloop en klinisch dood. 
Enkele minuten daarna biologisch 
dood. Tenminste als er niet wordt 
ingegrepen, bijvoorbeeld door 
middel van reanimatie en/of het 

toedienen van een elektroshock 
middels een AED-apparaat.

Het is daarom van belang dat de 
dekking van AED’s in Bernheze 
optimaal is. Zodat hulpverleners 
binnen enkele minuten in de 
hele gemeente kunnen beschik-
ken over een AED-apparaat. Dat 
AED-apparaat kan door getrain-
de burgers en door professionals 
direct ingezet worden. Ook is het 
belangrijk om op een financieel 
laagdrempelige manier (gratis), 
de opleidingen reanimatie en 

AED-bediener voor inwoners van 
Bernheze te verzorgen. Daar-
naast zoveel mogelijk verenigin-
gen, buurtschappen, onderne-
mers en bedrijven aanmoedigen 
een AED aan te schaffen. Zoda-
nig de AED’s plaatsen dat deze 
AED’s 24 uur per dag bereikbaar 
zijn voor de AED-bedieners. SP 
Bernheze wil met het gemeen-
tebestuur bovengenoemde plan-
nen doornemen. Want het be-
schikken over voldoende AED’s 
is van levensbelang, als iedere 
seconde telt. 

AED in alle wijken en buurten 
van Bernheze

Per jaar krijgt 1 op de 1.000 inwoners in Nederland een hartstilstand. De kans 
om een hartstilstand te overleven, wordt flink verhoogd als een slachtoffer 
binnen zes minuten gereanimeerd wordt. De SP Bernheze wil de bewoners 
die hier actie in ondernemen actief ondersteunen. Dat kan bijvoorbeeld door 
projectsubsidie aan te bieden voor de aanschaf van AED’s en buitenkasten.

Mandy van Vugt en Peter Sleegers, commissieleden SP Bernheze

Ik denk dat voor veel mensen 
geldt dat je in je kindertijd leert 
dat de dingen waar het echt 
om gaat, niet te koop zijn. Lief-
de, vriendschap, het buiten zijn 
en genieten van de ontluikende 
bloemen, het gefluit van vogels, 
de wind door je haren als het 

waait. Vanochtend werd ik ge-
wekt door de vogels en terwijl ik 
met de hond buiten liep genoot 
ik van de krokussen die bloeien 
en de wind die aan de takken 
trok. Ik gun iedereen dat soort 
momenten. Om ondanks zorgen 
of drukte, dit soort geluksmo-

mentjes te ervaren.
Mede daarom vind ik het zo be-
langrijk om me in te zetten voor 
gelijke kansen voor iedereen. 

En hoop ik dat we ons met z’n 
allen (blijven) inzetten voor een 
groen en gezond Bernheze! 

Een voor allen,
allen voor een!  

Toen ik jong was speelden we meestal buiten. We waanden ons regelmatig 
de drie Musketiers op avontuur. Onze lijfspreuk was dan ook: ‘Een voor allen, 
allen voor een!’ Door middel van een onschuldig ritueel beloofden we voor 
elkaar door het vuur te gaan als dat nodig mocht zijn. Dat was het gelukkig 
nooit echt.

Annemieke Boellaard, fractievoorzitter D66 Bernheze

Bernheze wil de starterslening 
opnieuw invoeren om mensen 
die graag een woning willen ko-
pen, maar daarvoor net te weinig 
inkomen hebben, te helpen en 
proberen te zorgen voor door-
stroming op de woningmarkt. Al-
lemaal leuk en aardig dat Bernhe-
ze de starterslening weer invoert, 
maar wat hebben starters eraan? 
De starterslening van Bernheze 
is bedoeld voor mensen die een 
woning kopen met een koopprijs 
onder de € 262.500,-. In die prijs-

klasse zijn er op dit moment in de 
hele gemeente Bernheze slechts 
enkele huizen te koop. Andere 
maatregelingen waar in Bernhe-
ze aan wordt gedacht zijn: ont-
wikkelaars verplichten tot bouw 
van goedkopere woningen of de 
zogenaamde Kolat-woningen 
in Heeswijk-Dinther waarbij een 
woning eerst een tijd gehuurd 
en later pas gekocht wordt. Ver-
der wil men bouwers van sociale 
huurwoningen verplichten om 
de woningen minimaal vijftien 

jaar aan te bieden als huurwo-
ning. Ik denk dat een samenhang 
aan maatregelingen genomen 
dient te worden om de woning-
markt weer in beweging te krij-
gen, waarbij ook de landelijke en 
provinciale overheid hun bijdrage 
dienen te leveren. 

De huidige stikstof en PFAS pe-
rikelen doorkruisen helaas op dit 
moment alle goede bedoelingen, 
maar ‘beter iets dan niets’ zullen 
we maar zeggen.

Starterslening ‘alleen’… 
druppel op een gloeiende plaat?

‘Jarenlange passieve houding van gemeenten, provincies en de regering duwt 
de woningmarkt een onheilspellend moeras in. Als productie van woningen 
op deze manier voortgaat, duurt het nog zeker twintig jaar voor het huidige 
tekort wordt ingelopen’, zo maar een krantenkop uit een landelijk dagblad.

Hans Vos, bestuurslid Lokaal
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INFORMATIE VOOR DE KERNEN

Mijn mond kent woorden, die ik opraapte

Mijn mond kent woorden en sprak ze zonder
te weten dat dit niet bij me paste

De plaatsen en straten waar ik liep en deze
meenam met ontzet.
De armoede zorgde voor een droge mond
dorstig naar welbespraaktheid en verzet.

Kunnen deze kaken wijd genoeg geraken zodat
er gezang uit volgt?
Kunnen deze noten fladderen als vlinders? 

En dan eerst
naar de straten waar de armoede

ontstond. 

Column Rebecca Latupeirissa 
gemeentedichter

Kunnen deze kaken wijd genoeg geraken zodat
er gezang uit volgt?
Kunnen deze noten fladderen als vlinders? 
En dan eerst
naar de straten waar de armoede

ontstond. 

Iedereen herinnert zich nog 
het debacle rond het AZC. Vol 
bravoure kondigden B&W aan 
dat ze 500 asielzoekers in con-
tainers in een weiland zouden 
plaatsen. Ze hadden buiten 
de bevolking gerekend. Mas-
sale protesten volgden. De 
VVD-Bernheze was vanaf het 
begin tegen en de andere partij-
en volgden schoorvoetend. Het 
college gaf niet op, maar uitein-
delijk zag het COA ervan af. 

Met de windmolens op bedrij-
venterrein Heesch West dreigt 
nu hetzelfde te gebeuren. Dap-

pere plannen en massaal verzet. 
Er zullen nog maar weinig partij-
en voorstander van plaatsing zijn 
na een bezoek aan een soort-
gelijk park in de Hoekse Waard. 
De VVD-Bernheze in ieder geval 
niet. 
Zonder de windmolens komt 
ook de ambitie om in 2030 
energie-neutraal te zijn in het 
gedrang. Een ambitie die de 
VVD-Bernheze vanaf het begin 
overigens al irreëel vond. 

En zo liggen er nog meer ambi-
ties. Bernheze denkt de woning-
markt vlot te trekken met een 

starterslening. Bernheze over-
weegt een algeheel vuurwerk-
verbod, terwijl het bestaande 
verbod niet eens gehandhaafd 
kan worden. Bernheze bindt de 
strijd aan met criminaliteit en 
ondermijning, maar weet niet zo 
goed wie hier allemaal wonen. 

Ambities zijn mooi, maar be-
scheidenheid siert de mens én 
de gemeente. Overigens zijn wij 
van mening dat de grote grazers 
moeten verdwijnen uit de Maas-
horst.

Reageren: info@vvdbernheze.nl

Bescheidenheid past 
Bernheze

Het is fijn wonen in Bernheze. Persoonlijk ervaar ik dat vooral in de kern Heesch.
Succes kent vele vaders, maar het gemeentebestuur verdient hiervoor zeker 
credits. Tegelijkertijd past bescheidenheid, want (zeker) in een kleine ge-
meente is lang niet alles maakbaar. 

Paul Kremers, burgerlid Commissie Bestuur en Strategie VVD Bernheze

Verantwoordelijkheid nemen!

Dit zijn allemaal thema’s die ook 
voor veranderingen in uw woon- 
en leefomgeving kunnen zorgen. 

Wij kijken altijd kritisch naar deze 
onderwerpen, onderwerpen die 
grote impact kunnen hebben op 
de omgeving. Bouwen we op de 
goede plekken? Waar willen we 
arbeidsmigranten huisvesten en 
waar niet? Wat moeten we met 
windmolens en zonnevelden die 
ons opgedragen worden vanuit 
de landelijke politiek?

Allemaal dilemma’s die het CDA 

Bernheze niet uit de weg gaat. 
Wij overwegen niet alleen leuke 
punten, maar nemen ook ver-
antwoordelijkheid voor minder 
leuke punten. Als inwoner van 
Bernheze mag je dit ook ver-
wachten van een politieke partij, 
daar zijn wij immers voor geko-
zen.

Kunnen we daarmee iedereen 
tevreden stellen? Nee, dat zal 
nooit lukken. 
Wij proberen zoveel mogelijk ra-
tionele, afgewogen beslissingen 
te nemen, om tot goede stand-

punten te komen en te besluiten 
in het algemeen belang. U kunt 
ons daarbij helpen door uw me-
ning of informatie met ons te 
delen.

Neem contact met ons op, wij 
luisteren graag naar u! 

Het nieuwe jaar is nu ruim een maand onderweg en ook voor 2020 
staan weer grote thema’s op de politieke agenda zoals de tennis-
banen in Loosbroek, de toekomst van de Wildhorst, de duurzame 
energieagenda waarin we worden verplicht om in Bernheze meer 
groene energie op te gaan wekken, vrijkomende agrarische gebou-
wen waar we meer kansen willen creëren, ontwikkelingen in de wo-
ningbouw en huisvesting voor arbeidsmigranten. 

Edwin Daandels, raadslid CDA Bernheze

CDA Bernheze: altijd in de Buurt!

Om goed voorbereid te zijn moet 
je op tijd beginnen om iets gere-
aliseerd te krijgen. Ook moet je 
nadenken, is het nodig wat we 
willen? Op alle twee zaken zeg ik 
volmondig ja! 

Wat willen we dan?
In maart 2022 wil 50PLUS mee-
doen met de gemeenteraadsver-
kiezingen. 

Waarom?
Omdat we gaan voor: bestrijding 
van eenzaamheid, betere men-

selijke zorg, tegengaan van leef-
tijdsdiscriminatie, veiligheid en 
burgers die zich niet gehoord voe-
len een stem terug geven, in het 
bijzonder de oudere generatie.

Samen verder!
En daarvoor moeten ook jon-
gere mensen meedoen en den-
ken over de invulling van hun 
toekomst. Samen de weg voor-
bereiden voor nu en de toe-
komst. Geen mooiere uitdaging 
dan deze. Met goede duidelijke 
standpunten gesteund door een 

politieke partij zoals 50PLUS. 
Daarom vragen we u nu al te re-
ageren op de oproep om je aan 
te sluiten, zodat we samen de kar 
kunnen gaan trekken. Dat maakt 
Bernheze sterk. Samenwerken 
met doelgerichte speerpunten. 
De startformatie van team afde-
ling 50PLUS Bernheze, onder lei-
ding van Hans Bongers 
hans.bongers62@gmail.com 
bestaat verder uit Maayke Wooning 
maaykewooning@gmail.com
en Jan van der Biezen 
janvdbiezen@kpnplanet.nl. 

Zonder u geen 50PLUS!

De politieke partij 50PLUS heeft bij de laatste Tweede Kamerverkiezingen 
in Bernheze een zodanig aantal stemmen behaald dat twee zetels in de ge-
meenteraad mogelijk zijn. Als liberale middenpartij die staat voor behoud 
van sociale waarden is dat logisch, gezien de afbraak van deze waarden die 
de afgelopen jaren heeft plaatsgevonden. 

Jan van der Biezen, 50PLUS Bernheze i.o.

De gemeente heeft te kennen 
gegeven op hun pachtgronden 
weliswaar te stoppen met insec-
ticiden, maar onkruidbestrijders 
niet te verbieden. Sterker nog, 
glyfosaat mag gewoon weer ge-
bruikt worden, maar niet op maïs. 
Ze stellen dat glyfosaat voor gras 
en andere teelten noodzakelijk is. 
Dat is een boude uitspraak. 

Gif is niet noodzakelijk, wel scha-
delijk. De leidraad lijkt hier om-
dat we altijd iets op een bepaalde 
manier deden en er zogenaamd 
geen andere kennis en ervaring 
voorhanden is, we maar door 
moeten gaan met vernietigen. 
Wanneer komt nu die tijd van 
anders naar de landbouw, mo-

notoonheid en schaalvergroting 
kijken? Wanneer is geld niet lei-
dend meer, maar is de toekomst, 
duurzaamheid, bescherming van 
al dat kleine prachtige noodzake-
lijke leven op de grond hetgeen 
de vogels en daarmee weer het 
grotere voedt, belangrijker?

We willen allemaal in de toe-
komst nog kunnen eten, ook al 
is de meeste grond nu voor vee-
voer bestemd. De tijd van blijven 
overvragen van het land komt 
ten einde. Ik dacht dat Bernhe-
ze met haar bloemenranden en 
gifverboden op de juiste weg 
zat. Wij vertrouwen op een open 
blik naar een andere manier van 
werken.

Koester het kleins

Maanden geleden heb ik namens Progres-
sief Bernheze al eens een oproep gedaan 
om te stoppen met het bestrijdingsmiddel 
glyfosaat. U weet wel, die gesteriliseerde 
uitgestrekte gele doodse akkers, die aan-
slag op al het kleins wat het grotere in le-
ven houdt. De lobby en macht van ‘gewas-
beschermers’ blijkt in onze gemeente groot 
te zijn. 

Esther van Voorden, commissielid
Progressief Bernheze 
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Tekst?

DAG VAN DE LIEFDE 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.

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.

DAGELIJKS VERS GEPLUKTE 
TULPEN
€ 2,- per bos, verschillende
kleuren. Richard van Doorn,
Vorstenbosseweg 1 Dinther.

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 9
Heeswijk-Dinther.
Pinnen mogelijk.

EVENEMENTEN

ROMMELMARKT
ZONDAG 16 FEBRUARI
MFC de Dreef, Duivenakker 76, 
Aarle-Rixtel.
Van 9.00 tot 15.00 uur. 
Voor inlichtingen 06-20888818.

BOEKEN- EN PLATENBEURS
15 en 16 februari,
10.00-17.0 00 uur. 
Odaschool, Laan ten Bogaerde 7
Sint-Oedenrode, 0413-478617. 

TE HUUR

KANTOORRUIMTE
VAN 41m² 
BIJ PAKHUYS 35
De Morgenstond 35
Heeswijk-Dinther
Jan en Antonet van Gerwen

06-21666128.
www.pakhuys35.nl
info@pakhuys35.nl

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.

RUIMTE HUREN 
Atelier/werkruimte/workshop. 
‘De Oude klompenfabriek’ 
in Schijndel.
Informatie: Jos Oerlemans,
06-16647192.

AANGEBODEN

BIJ HUID EN HAAR BENT U 
VAN HARTE WELKOM
Meer info: Nina Schoonheids-
speciliste en nagelstyliste
06-31514494 en 
Dian kapster 06-46751119
Gouveneursweg 5
Heeswijk-Dinther.

PEDICURE NISTELRODE
Dorien Visser-Hanegraaf.
Vendelweg 6 Nistelrode. 
Tel. 0412-612118.
Ook bij diabetes/reuma. 

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

OLIEBOLLENKRAAM IN 
SNEVELBOKKENLAND 
Tijdens de carnavalsvakantie op 
Plein 1969 in Heeswijk-Dinther. 
Openingstijden zie
oliebollenkraam.net
Mario en Christa Bok

KAPSTER AAN HUIS
Alle behandelingen mogelijk 
Bel voor een afspraak
06-14964317. 

GEVRAAGD

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

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

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

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.

wie
is deze Bernhezenaar?

Werknemers van Bernheze 
Media worden uitgesloten van 
deelname.

OOGcontact

Oplossing
vorige week:

Prins Frits v.d. Hogen
uit Nistelrode

Winnaar:
Sandra van der 

Meyde
kan de staatsloten 

ophalen bij Kantoor-
boekhandel CeelenGroente

Naam ______________________  Datum _____________________

Kun jij alle verborgen woorden vinden in deze woordzoeker?

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

ARTISJOK ASPERGE AUBERGINE
BLOEMKOOL RODEKOOL SNIJBOON
SPINAZIE TOMAAT UI
WITLOF

Deze woordzoeker is uitgeprint op WoordzoekerMaken.nl

Zoek: ARTISJOK, ASPERGE, AUBERGINE, BLOEMKOOL, RODEKOOL, 
SNIJBOON, SPINAZIE, TOMAAT, UI, WITLOF

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

Vrijwilligerspunt Bernheze

Administratieve duizendpoot
voor het Vrijwilligerspunt Bernheze

Voor het Vrijwilligerspunt Bernheze in Heesch
zijn wij op zoek naar een administratieve kracht.

Heb jij ervaring op dit gebied, ben je zelfstandig en bekend
met het officepakket? Dan heten we je graag welkom

in ons team. Werktijden zijn in overleg. 

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

06-10880492,
vpbernheze@ons-welzijn.nl - www.ons-welzijn.nl

VRIJWILLIGERSWERK VERSTERKT!

50% Cyaan • 100% Magenta50% Magenta • 100% Yellow20% Cyaan • 100% Magenta • 60% Yellow
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Het cursusgeld bedraagt € 60,-
(voor Halleyleden € 55,-). Bij de 
prijs is inbegrepen een begin-
nersboek over het waarnemen 
van de sterrenhemel, geschre-
ven door onder meer de beken-
de Belgische weerman Frank  
Deboosere. 

Voor meer informatie en aan-
melden kun je contact opnemen 
met Werner Neelen via 
info@sterrenwachthalley.nl.

De cursus wordt verzorgd door 
Niels Nelson en enkele andere 
Halleyleden. Belangstelling voor 
sterrenkunde is voldoende om 

aan deze cursus mee te doen; 
speciale kennis is niet vereist. 
In de cursus wordt onder meer 
aandacht besteed aan het waar-
nemen van de sterrenhemel, de 
planeten, de maan, meteoren, 
meteorieten, planetoïden en 
kometen, de zon en de sterren, 

melkwegen, exoplaneten en het 
heelal. Ook de verschillende te-
lescopen van de sterrenwacht 
passeren de revue. 

Als het een avond niet bewolkt 
is, worden de kijkers op de ster-
renhemel gericht.

Cursus Sterrenkunde
bij Sterrenwacht Halley
HEESCH - Bij Sterrenwacht Halley in Vinkel wordt in maart en april de cursus ‘Sterrenkunde voor ieder-
een’ gegeven op zes dinsdagen: 3, 10, 17, 24 en 31 maart en 7 april, telkens van 20.00 tot 22.30 uur.

Totdat…
blijkt dat niet alles is wat het 
lijkt. Je er niet meer vanuit 
kunt gaan dat een factuur 
een factuur is. Een nepfactuur 
dus. Hij lijkt zo echt en in de 
hectiek van de dag is het bijna 
aantrekkelijker om de factuur 
te betalen dan om na te gaan 
of hij wel echt is. Het gaat over 
de domeinnaam die anders off- 
line zou gaan en dát willen 
we voorkomen natuurlijk! Het 
geval staat niet op zichzelf. 
Enkele klanten pakten de te-
lefoon: “Rian, ik krijg hier een 
mail van een bedrijf dat ik niet 
ken, klopt het dat ik daar hos-
ting heb lopen? Normaal krijg 
ik toch de factuur van jullie?” 
En ik kan de klant geruststel-
len: “Niet betalen, dit is een 
fake factuur.”

Fakefactuur
Je moet heel goed kijken en 
bijna expert zijn in de mate-
rie. De angst voor het risico 
dat je website offline gaat, is 
groter dan de pijn van het be-
talen van die nepfactuur van 
€ 180,-. En de contactpersoon 
van de factuur is Eva Jansen, 
wat me doet vermoeden dat 
die naam zo uitgekozen is, 
omdat iedereen wel een Eva 
kent waarvan het vermoeden 
groot is dat haar achternaam 
best eens Jansen zou kunnen 
zijn... Deze klant heeft deze 
factuur niet betaald en heeft 
in principe met een telefoontje 
€ 180,- uitgespaard.
Heb jij deze factuur wel 
ooit betaald? Snel vergeten. 
Maar… wees gewaarschuwd 
voor de volgende fakefactuur, 

waar je donder op kunt zeg-
gen dat die ooit gaat komen.

In goed vertrouwen
Maar er zijn meer ongewens-
te facturen. ‘Nog even een 
tekst schrijven voor de club, 
een leuk fotootje erbij. Even 
kijken op Google, dé grote le-
verancier van foto’s en afbeel-
dingen, zeg maar wat je wilt 
hebben. Het is er allemaal. 
Even opsturen naar de krant,  
DeMooiBernhezeKrant na-
tuurlijk, zodat de vereniging 
weer een moment of fame 
krijgt’. STOP! 
Je doet echt goed werk, maar 
pak die foto niet van internet. 
Het is een kwestie van tijd 
voordat je een ongewenste 
factuur krijgt, zoals een vas-
te redactieleverancier deze 
week ook gekregen heeft. Dat 
bedrijf hebben we een factuur 
van € 500,- doorgestuurd van 
een fotograaf, die zijn foto zag 
verschijnen op 
www.mooibernheze.nl. 
Nietsvermoedend doorge-
stuurd naar onze redactie… 
Zo jammer en zo makkelijk te 
voorkomen. Stuur een mail 
naar de persoon die jou vast 
en zeker die foto met liefde 
stuurt die je nodig hebt.

Afijn, de tijd vliegt, acties blij-
ven niet onbestraft, maar nog 
veel meer worden er beloond. 
En voor dat laatste zet je je in.

Column Ondernemend Bernheze
Rian van Schijndel

Een ongewenste [nep]factuur
BERNHEZE - Wat gebeurt er veel in ondernemersland! Je 
moet echt tien oren en ogen hebben om het allemaal bij te 
kunnen houden. De regels voor boekhoudkundige wetten die 
veranderen, de Belastingdienst die extra regeltjes toevoegt 
aan het arsenaal regels dat er al is, online werken, flexplek-
ken of niet, reclame maken of niet, is mijn website wel veilig, 
stuur ik geen gevoelige informatie door waar ik een melding 
van moet doen? Maar… het hoort allemaal bij ondernemen. 
Geen probleem. 

Einde lijn-
dansclub 
Heesch
HEESCH - Na twintig jaar 
was het vrijdag 31 januari de 
laatste keer dat de lijndans-
club in CC De Pas danste. 

Elke vrijdagmiddag was de 
club present. Voorheen had 
de club nog 25 leden, maar 
omdat dit steeds minder werd 
heeft de club moeten beslui-
ten te stoppen.

Om de twintig jaar goed af te 
sluiten is er vrijdag 31 januari 
met z’n allen koffie gedron-
ken. CC De Pas trakteerde 
iedereen op gebak, hartelijk 
dank hiervoor! 

Na de koffie hebben de leden 
nog een hapje en een drank-
je genomen en is twintig jaar 
lijndansclub goed afgesloten.

BIJBAAN VOOR JONGEREN
VANAF 13 JAAR

We zijn op zoek naar jongeren die ons 
team op de avonden en/of het weekend 

komen versterken voor licht werk!

Wil je graag een centje bijverdienen en ben je:
• Minimaal 13 jaar oud
• Zaterdag of zondag tussen 8.00 uur en 17.00 uur beschikbaar? 
• Bereid om extra te werken tijdens de schoolvakanties of na 

schooltijd?

Stuur dan een berichtje met je gegevens en beschikbaarheid 
naar info@rvamushrooms.nl of bel 06-25192252.

RVA Mushrooms BV - Nistelrode

NIEUWBOUW
VERBOUW
VRAAG VRIJBLIJVEND EEN

PRIJSOPGAVE AAN

Bedrijvenweg 16,

5388 PN Nistelrode

T. 0412 612594 

MEER INFO

info@beeten.nl 
www.beeten.nl

NIEUWBOUW
VERBOUW
VRAAG VRIJBLIJVEND EEN

PRIJSOPGAVE AAN

Bedrijvenweg 16,

5388 PN Nistelrode

T. 0412 612594 

MEER INFO
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Open Dag Heemschuur
met prachtige collecties

Wat is er te zien? 
Op de eerste verdieping van het 
museum kun je een prachtige 
collectie landbouwwerktuigen en 
ambachtelijke gebruiksvoorwer-

pen zoals die van een rietdekker, 
een imker, een schoenmaker, 
een schooltje, een winkeltje en 
spullen van de dorpsdokter be-
zichtigen.

Op de begane grond is een 
mooie poffer- en mutsencollectie 
te bewonderen, er zijn archeolo-
gische vondsten en in de lees- en 
studiezaal kunnen bezoekers ge-
bruikmaken van de bibliotheek 
en kunnen ze de zeer uitgebrei-
de fotocollectie raadplegen. 
Uiteraard zijn ook de uitgaven 
van de heemkundekring te koop. 

Rond de Heemschuur kan de 
prachtige tuin bekeken worden 
en zijn objecten te bewonderen, 
zoals een originele manege of 
rosmolen.

De mogelijkheid bestaat een 
kopje koffie of thee te nuttigen.

HEESCH - Aanstaande zondag opent de Heemschuur van 13.00 tot 17.00 uur weer haar deuren voor het 
publiek. De Heemschuur is het verenigingsgebouw van Heemkundekring De Elf Rotten en is gevestigd 
aan de Schoonstraat 35. 
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Pierehappertjesfestijn 2020
PIERENRIJK - Dit jaar hebben 
113 artiesten (vanaf groep 3 tot 
en met groep 8) aan het Piere-
happertjesfestijn deelgenomen. 
Het festijn werd dit jaar gepre-
senteerd door Silke Bos, Pepijn 
Smits en Sem Timmermans; een 
erg enthousiast trio. 

Naast dit trio was ook het car-
navalstrio van dit jaar aanwezig. 
Jeugdprins Dorus, -prinses Liz en 
-adjudant Mathijs straalden op 
het podium, samen met hun ei-
gen Raad van Elf, de hele avond 
van oor tot oor. 
Ondanks dat het thema van het 
Pierehappertjesfestijn dit jaar 
‘Casino’ was, werd er met de 
acts weinig aan de kans op geluk 
overgelaten. De acts waren alle-
maal van A tot Z ingestudeerd, 
geoefend en ook nog eens 
prachtig uitgevoerd.
De show werd geopend door 
onze eigen Huppelpierkes. Hier-
na werd het publiek getrakteerd 
op een gevarieerd programma 
vol met dans, muziek en toneel. 
Er waren zwemmers, pratende 
handpoppen en zelfs heksen. 
Ook was er een grappige act 
met kliko’s. Verder werd er een 

leuke sketch gedaan door de ac-
teurs van groep 8, waar erg hard 
om gelachen werd. Ook kwa-
men er veel dansgroepen voorbij 
zoals de Boxing girls, de Ruiten-

wissers, de Regengirls en er was 
zelfs een glow-in-the-dark dans. 
Groep 7 zong met een grote club 
van 31 kinderen het carnavals-
nummer van dit jaar: ‘Groep 7 

voor de sfeer’. Wist je trouwens 
dat ze dit nummer in samenwer-
king met de Notenkrakers hele-
maal zelf geschreven en gecom-
poneerd hebben? Echt gaaf! De 
gehele show werd muzikaal on-
dersteund door de Pierebloazers.

Na een twee uur durende show 
in de middag en in de avond, zat 
het er voor dit jaar helaas weer 
op. Het was weer een fantasti-
sche show met veel kansheb-
bers. Hopelijk tot volgend jaar!

De foto’s zijn te vinden op 
www.piereslikkerfoto.nl.

Er waren zwemmers, 
pratende handpoppen 

en zelfs heksen

‘t Maxend Tapperij
Anita van Driel

Autobedrijf Langens
Bakkerij van Mook

BBQenzo.nl
Benelux Tyres

Bernheze Media
Bimex bv

Bumpercenter
Ceelen groente en fruit

Conscius Sports
Cor van Schaijk

Crommenacker automobielen
CS De Wevers

De Groot Tegels
Dymo engineering bv

Eetcafé ‘t Pumpke
Erovisie Fijnmetaal

Excellent Catering
Fietsplus Rini

Galerie Bernheze
Gé-Dé Keukens

Gremmen bv
GWM van Dijk
Hans Oskam

Heerkens Vers
Intense feel good - look amazing

Jo de Mol
Joan van Leuken Schilderwerken

Josse Timmerwerken
Juice web & app development

Kapsalon van Dinther
KDV De Dierenvriendjes
Kling Brandbeveiliging

Leon Kerkhof Tuinontwerp, -aanleg en onderhoud
LipsGroen Hoveniers

Maas & Van Oss Administratie en Advies
Mario Supersize XL

MT Partners 
Pierre en Pauline van de Rakt

Rakt Akkerbouw
Rivez Assurantïen

Rotec metaal
Slagerij van den Tillart

Smart Car Care 
Timmers Natuursteen

Van Den Elzen Transport bv
Van Der Lee Montagetechnieken

Van Der Lee Staalbouw
Van der Meijden groep

Van Lokven bv
Van Schijndel Tegels

Van Tilburg Mode en Sport
Wijkamp Farming Solutions
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Natuurlijk zijn jeugdprins Sieb en adju-
dant Ruben en hun gevolg aanwezig, 
net zoals prins Frits, zijn adjudant Joris 
en hun gevolg.

CS De Wevers kijken er naar uit om sa-
men met alle jeugdige feestbeesten een 

geweldig feestje te bouwen. Natuurlijk 
is Nardje Nar er ook voor het nodige 
vertier. Daarnaast is er gezorgd voor een 
luchtkussen! 
Op de avond zelf is er een snoepkraam 
waar snoep en chips te koop is (tegen 
een kindvriendelijke prijs) en voor ranja 
en een snackje wordt gezorgd. Heb je 
een vriendje of vriendinnetje dat geen 
lid is? Ook kinderen die geen lid zijn van 
Prinses Irene of Dance Team Nistelrode 
zijn van harte welkom! 

De avond begint om 19.00 uur en we 
hossen door tot 21.00 uur. De ouders 
mogen in de tussentijd naar huis. Je mag 
in je allermooiste, gekste en leukste car-
navalskleren komen. 

Dus verzamel al je vriendjes en vrien-
dinnetjes en kom gezellig mee carnaval 
vieren met ons!

Jeugdbal bij Prinses Irene 
WEVERSRIJK - Het is altijd weer een mooi feest, het jeugdbal bij Prinses Irene. Ook 
dit jaar zijn alle jeugdleden tot en met 12 jaar van voetbal- en korfbalafdeling en 
Dance Team Nistelrode welkom om carnaval in te luiden. De kantine van Prinses 
Irene wordt donderdagavond 20 februari omgetoverd tot een waar carnavalspara-
dijs en de organisatie heeft al een mooi programma op touw gezet.

Carnavalsavond bij BOBZ

Mobieltjes
Omdat we merken dat kinderen veel met 
hun telefoon bezig zijn en minder met el-
kaar gezellig dansen en kletsen, willen we 
vragen om de mobiele telefoons thuis te 
laten. Als je je telefoon toch meeneemt, 
omdat je bijvoorbeeld alleen naar huis 
moet fietsen, kun je je telefoon bij ons in 

bewaring geven.
PS: Bij BOBZ mogen geen spuitbussen 
gebruikt worden!

WEVERSRIJK - Carnavalsavond bij de BOBZ is vrijdagavond 14 februari van 19.30 tot 
22.00 uur, voor de groepen 7 en 8. Samen met de jeugdraad van Elf, de Jeugdprins en 
de Adjudant voorop, staat de hele BOBZ op z’n kop! Kom jij ook gezellig mee hossen? 
De entree is € 1,- en een muntje kost € 0,80.
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Open atelierroute 2020 
NETTY VAN LIESHOUT EN JOSINE VAN BOXTEL

NETTY VAN LIESHOUT
Van jongs af aan is Netty van 
Lieshout bezig met kunst. Aca-
demie Arendonk gaf haar meer 
inzicht in schilderen en ze heeft 
daar ook kunstgeschiedenis ge-
daan. “Ik heb er veel geleerd en 
gelukkig niets afgeleerd”, zegt 
Netty. 

“Ik werk met olieverf, acryl en 
zelfs noteninkt. Ieder onderwerp 
vraagt om zijn eigen techniek. 
Soms lukt het niet, dan gaat er 

gesso (primer) over en begin ik 
opnieuw. Zo blijft schilderen een 
uitdaging. Ik maak ook wel bij-

zondere objecten. Verder mag ik 
graag glas beschilderen, branden 
en in lood zetten. Ik neem vaak 
het dier als onderwerp. 
Ik ben dagelijks bezig met schil-

deren. Ik zoek dan naar nieuwe 
oplossingen en krijg daardoor 
meer inzicht.” Overal in haar 

huis staan haar zeer gevarieerde 
kunstvoorwerpen. 

Raadhuisstraat 7, 5473 GJ Dinther
netty_lieshout@hotmail.com

JOSINE VAN BOXTEL
“Schilderen is zo’n belangrijk deel 
van mijn leven dat ik eigenlijk 
niet zonder kan. Mijn werken zijn 
voornamelijk realistisch, geschil-
derd met olieverf. Ik maak ook 
iconen op de traditionele manier, 
omdat ik uitgedaagd wordt door 
de eeuwenoude techniek. 
Ondertussen heb ik honderden 
werken gerealiseerd. Nieuws-
gierig? Neem een kijkje op mijn 
website, www.josienvanboxtel.nl.
Dit jaar doe ik voor de vijfde keer 

mee als aan de Bernhezer Ate-
lierroute en hoop je te mogen 
verrassen met veel nieuw werk in 
mijn atelier aan de Julianastraat 
3 in Heesch. Mijn mede-expo-
santen zijn Julia van Es met fan-
tasierijke tekeningen, Woosje 
Wasser met textielkunst, Carolien 
van der Krabben met gevoelige 
schilderijen en Marion Beck met 
breikunsten.

Julianastraat 3, 5384 KG Heesch
josienvboxtel@hotmail.com.

www.atelierroutebernheze.nl

‘Ik maak ook wel
bijzondere objecten’

www.mooibernheze.nl
INFORMEERT, BOEIT EN INTERESSEERT
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INTERESSE?
Mail of bel voor meer informatie naar 0412-795170 of
bezorging@bernhezemedia.com en vraag naar Heidi. 

HEESCH - Ongeveer 210 kranten - per direct
Vergoeding € 7,42 per week 
Gedeelte Osseweg, Meursstraat, Maasstraat, 
Binnenpas, Beellandstraat, Pasgraaf, Buitenpas, 
Steldershof, Muldershof, Louisehof, Geerhof, 
Stokkenhof, Serg. Thompsonstraat en Langenhof.

Ongeveer 285 kranten - per direct
Vergoeding € 9,80 per week 
De Eg, De Wisboom, De Zicht, De Gaffel, De Rijf, 
De Zeis, De Ploeg, de Sikkel en Landersstraat.

Ongeveer 275 kranten - per direct
Vergoeding € 11,- per week 
Acacialaan, Beukenlaan, Bleekloop, Bosstraat, 
Goorstraat, Graafsebaan,Hoefstraat, Kampstraat, 
Kortven, Langven, Lindenlaan, Nistelrodeseweg, 
Osseweg en Wilgenlaan.

Ongeveer 90 kranten - per direct
Vergoeding € 14,50 per week 
Berktstraat, Denneboomstraat, Hofkampstraat, 
Jonkerstraat, Kasteellaan, Ruitersweg-West, 
Schrikkelvenstraat, Vinkelse Bunderstraat en gedeelte 
Vinkelsestraat.

NISTELRODE - Ongeveer 220 kranten - per direct
Vergoeding € 8,- per week 
Bedrijvenweg, Canadabaan, De Oude Ros, Dijkstraat, 
Donzel, Gildenweg, Het Korteveld, Het Runneke, 
Hoogbroeksesteeg, Kievitsweg, gedeelte Kleinwijk, 
Lambertusstraat , Noorderbaan, Vendelweg, 
Waardsestraat en Weverstraat.

Ongeveer 250 kranten - per 11 maart
Vergoeding € 8,75 per week 
Boestestraat, De Hoef, De Leibeek, Hoogstraat, 
Julianastraat, Kromstraat, Over den Dries, 
Raadhuisplein, Toniesplein, Veerstraat, en 
Wilhelminastraat.

VORSTENBOSCH - ongeveer 230 kranten
per 4 maart - Vergoeding € 7,48 per week
Broekkant, Eggelaan, Hondstraat, Kattenberg, 
Korenakkers, Liebregtsplein, Molenakker, Schoolstraat 
en Streepkant.

We zijn nog op zoek naar

BEZORGERS
Heb jij woensdag of donderdag 

een paar uurtjes over?een paar uurtjes over?

Bijlages worden extra vergoed!!!

Vergoeding € 7,48 per week
Broekkant, Eggelaan, Hondstraat, Kattenberg, 
Korenakkers, Liebregtsplein, Molenakker, Schoolstraat 

Extra

zakcentje

bijverdienen!

Vliegende start voor jeugdteams HBV

In de eerste week van het nieu-
we seizoen kwamen alle zes 
Heesche jeugdteams in actie. 
Dat deden de teams niet onver-
dienstelijk. Geen enkel Heesch 

team verloor de eerste wedstrijd 
van het seizoen. Een enkel team, 
HBV 5, wist zelfs een monster-
score te behalen tegen de tegen-
stander. 

Van de zestien sets die in totaal 
gespeeld worden wist HBV 5, 
bestaande uit Janita de Leijer, El-
lis Zwiers, Julia Kostermans, Luc 
Verhees en Ibon Koks, er dertien 
te winnen. 

Ook HBV 1, 3 en 6 waren de 
tegenstander duidelijk de baas. 
Alle drie de teams wonnen tien 
van de zestien sets en versloe-
gen zo de tegenstander. HBV 2 
wist haar wedstrijd niet te win-
nen, maar haalde met acht sets 
wel een verdiend gelijkspel bin-
nen. 
Meer informatie over de Hee-
sche Badminton Vereniging en 
haar competitieteams is te vin-
den op www.hbv-heesch.nl

HEESCH - Afgelopen week is de tweede helft van het competitieseizoen voor de badmintonners van de 
Heesche Badminton Vereniging van start gegaan. In een nieuwe poule gaan alle teams van de vereni-
ging opnieuw de strijd aan om het kampioenschap. 

badminton

Janita de Leijer

Twee Brabants kampioenen 
bij ponyclub de Valianten
S C H I J N D E L / H E E S W I J K -
DINTHER - Twee springruiters 
van ponyclub De Valianten uit 
Heeswijk-Dinther zijn op 8 fe-
bruari Brabants kampioen ge-
worden tijdens de indoor kam-
pioenschappen in manege de 
Molenheide in Schijndel.

Stan van Gorkum sprong met 
zijn Sensation SW naar de eerste 
plek in de categorie C-M. Don-
na van der Donk werd Brabants 
kampioen met haar pony Givaro 
in de D-B. Beide springtoppers 
mogen meedoen aan de Neder-
landse kampioenschappen in Er-
melo die vrijdag 20 en zaterdag 
21 maart plaatsvinden.

paardrijden

Korfbalsters laten punten achter 
ERP/NISTELRODE - Waar heel 
Nederland afgelopen zondag 
in de ban was van code oran-
je, was het ook in Erp de oranje 
thuisploeg die overheerste. 

Meteen vanaf het begin waren 
de Korfrakkers de bovenliggen-
de partij en Prinses Irene kreeg 
geen grip op de wedstrijd. Na 
een ruststand van 15-7 bouw-
den de Korfrakkers hun voor-
sprong in de tweede helft nog 
verder uit. Met een eindstand 
van 24-12 was het einde wed-
strijd. 

Opstelling en scores
Laura van de Ven (6), Gaby van 
Santvoort (1), Nora Schouten 
(2), Carolien van Santvoort, Evy 

van de Akker (1), Lina van Dijk, 
Lisan Mikkers en Linda van Til-
burg (1).

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

Stan van Gorkum Donna van der Donk
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DE OPLOSSING

Kampioenen 

BC-Argus Heren 1

BC-Argus Team 2

BC-Argus Team 3

BC-Argus Team 4

HVCH JO12-3 in het nieuw gestoken

Becoss is een onafhankelijk wer-
ving- en selectiebureau dat zich 
met haar activiteiten volledig 
focust op specifieke segmenten 
van de arbeidsmarkt. Becoss 
publiceert en creëert een helder 
overzicht in alle vacatures, be-
heert de binnenkomende sollici-
taties en matcht kandidaten met 
het vacaturedossier. 

Deze positief onderscheidende 
werkwijze en verfrissende opvat-
tingen hebben ertoe geleid dat 
Becoss een begrip is geworden in 
arbeidsbemiddeling.

HEESCH - Het team van JO12-3 is compleet in het nieuw gestoken door Becoss. Dankzij de sponsor 
lopen de spelers er zowel tijdens als na de wedstrijd netjes bij. En dat heeft als resultaat opgeleverd dat 
ze in de najaarcompetitie kampioen zijn geworden. 

Peter van Erp groots op groot

Peter won zes van de zeven wed-
strijden en werd hiermee 1ste. 
Het gemiddelde van alle wed-
strijden was 0.477. Dat is op een 
grote wedstrijdtafel in de eerste 
klasse ‘heel goed’ te noemen. 
Peter mag nu naar het NK in Af-
ferden, dat van 20 tot en met 22 
maart plaatsvindt, om te strijden 
voor de beker en het Wilhelmus. 
Enkele jaren geleden heeft Peter 
hiervan al mogen proeven.

Biljarten zit de familie Van Erp 
in het bloed. Broer Jean, die uit-
komt in de hoogste competitie 
in Nederland en speelt voor het 
team SIS Schoonmaak en Her-
stel, staat momenteel 1ste in de 
competitie. Na enkele lessen van 

broer Jean moet het voor Peter 
mogelijk zijn een goede start te 

maken op het NK. Nu de zenu-
wen nog... Veel succes!

WIJCHEN/HEESWIJK-DINTHER - In Wijchen werd in het weekend van 1 en 2 februari het kampioen-
schap gehouden van dit gewest in de eerste klasse. Peter van Erp, van Royal Events Palace uit Hees-
wijk-Dinther, had zich geplaatst voor dit kampioenschap. In totaal speel je met acht deelnemers, zeven 
wedstrijden dus.

V.l.n.r.: Rik Hooghof, Peter van Erp en Erik Hermsen

biljarten

Zes tickets voor de
regiofinale voor Sine-Cura
S O M E R E N / H E E S W I J K - 
DINTHER - Op zaterdag 8 en 
zondag 9 februari vonden de 
voorwedstrijden van de D1 en 
vierde divisie turnsters in Some-
ren plaats.

Nova mocht op zaterdagoch-
tend het spits afbijten. Ze be-
gon heel sterk aan de wedstrijd, 
turnde een goede wedstrijd en 
bleek aan het einde van de wed-
strijd zelfs de beste te zijn. Ze 
behaalde hiermee dus de eerste 
plaats én plaatste zich hiermee 
als eerste voor de regiofinale. In 
wedstrijd drie mochten Renske, 
Saar en Gijsje turnen. Een extra 
spannende wedstrijd voor Rens-
ke en Saar omdat dit hun eerste 
officiële wedstrijd was. 
Ze hebben goede oefeningen la-
ten zien! Gijsje is met haar 10de 
plaats door naar de regiofinale. 
In de laatste wedstrijd op zater-
dag was het de beurt aan Isa-
belle. Ze begon sterk aan haar 
wedstrijd. Haar nieuwe sprong 
over pegasus werd zelfs beloond 

met een 11.55 punt. Ook Isabel-
le heeft zich geplaatst voor de 
regiofinale!

Op zondag was het de beurt aan 
Renske, Dieke en Sille. Ze waren 
heel zenuwachtig en dat was af 
en toe terug te zien in de oefe-
ning. Ze hebben het super goed 
gedaan. Dieke en Renske zijn 
sowieso door naar de volgende 
ronde en Sille is reserve. 

Op zondag sloot Tesse het wed-
strijdweekend af. Een spannen-
de wedstrijd voor Tesse waar ze 
sterk op brug begon met een 
11.75 punt. Ze had wat zenu-
wen op balk en vloer, maar sloot 
de wedstrijd af met twee goede 
overslagen over de pegasus. 

Ook Tesse is door naar de regio-
finales die plaatsvinden op 21 en 
22 maart in Heeswijk-Dinther.

turnen
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NISTELRODE - Bij de minioren 
van Dance Team Nistelrode, 
kinderen van 5 tot en met 8 jaar, 
kunnen ze weer nieuwe leden 
gebruiken. Houd jij ook van 
dansen en wil je graag een keer 
een les mee komen doen? 

Dan ben je welkom op don-
derdag 5 maart van 16.30 tot 
17.15 uur in de mooie trainings-
zaal boven de kleedkamers van 
Prinses Irene. Kom tien minuten 
eerder om je even om te kleden. 
Vergeet je je sportbroek, t-shirt 
en gymschoenen niet? Ook op 
de donderdagen 12, 19 en 26 
maart zijn er gratis kijklessen. 
Vind je het leuk? Dan kun je lid 
worden van onze mooie vereni-
ging. Wil je graag eerst zien wat 
voor dansen de jongste leden le-
ren? Dan kun je zondagochtend 
16 februari naar CC De Pas in 

Heesch komen kijken naar het 
danstoernooi dat Dance Team 
Nistelrode organiseert. In de 
ochtend dansen de jongste le-
den; in de middag de jeugd- en 
hoofdleden.
Zowel meisjes als jongens zijn 
van harte welkom bij Dance 
Team Nistelrode. 
Iedereen is welkom om een keer 
mee te komen doen!
www.danceteamnistelrode.nl

Nieuwe leden gezocht
voor jongste dansgroep
Dance Team Nistelrode
Vier gratis kijklessen

Deelname Mike van Grinsven Dutch Quad 
Masters 2020 onzeker

“Ik zit nog steeds met hielspoor 
in mijn voeten,’’ vertelt van 
Grinsven. Ik heb al foto’s laten 
maken en aan één kant is er een 
botverkalking te zien. Op de 
MRI-scan konden ze zien dat er 

veel vocht in de hielen en enkels 
zit. Het duurt helaas heel lang 
voordat een pees genezen is. Ik 
ben al bij verschillende fysio’s 
geweest maar 100 procent her-
stellen lukt helaas nog niet en ik 
betwijfel of ik er dit jaar bij ben.”

De rijder van het CRQF Quad 
team doet er alles aan om de 
eerste wedstrijd van het seizoen 
te halen maar een volledig her-
stel is op dit moment prioriteit 
nummer één!

HEESCH - De deelname van regerend Dutch Quad Masters kampioen Mike van Grinsven aan de eerste 
wedstrijd van de Dutch Quad Masters op 1 maart in St. Isidorushoeve is momenteel uiterst twijfelach-
tig. Van Grinsven doet er alles aan om deze wedstrijd te halen, maar het herstel verloopt uiterst traag.

Dames DOS’80/Olympia’89 verliezen 

Gelijk opgaand
Tot diep in de tweede helft 
hielden de handbaldames van 
DOS’80 stand tegen het veel ho-
ger geklasseerde Bergeijk. Anne 
van Munster opende de score en 
zij zette, zowel in de aanval als 
in de verdediging een sterk blok 
neer. Cirkelspeelster Lieke van 
Iperen werd verschillende keren 
goed gevonden en zij rondde 
meerdere keren uitstekend af. 
Met een 17-17 stand en nog 
enkele minuten te spelen, wa-
ren het de gastvrouwen die een 
klein gaatje konden slaan. Toen 
de scheidsrechter floot voor het 
rustsignaal stond het 20-17. 

Het gaatje van drie doelpunten 
achterstand hield in de twee-
de helft steeds stand. DOS’80 
kon niet echt aanklampen en 

Bergeijk begon beter af te ron-
den. Zij zette een serie van acht 
doelpunten neer. DOS’80 kon in 
deze fase daar geen enkele score 
tegenover zetten. Daarmee was 

de weerstand gebroken en was 
het zaak om de schade zoveel 
mogelijk te beperken. Dat lukte 
omdat Bergeijk ook de teugels 
terugnam. Quinty Kuijpers wist 
in deze wedstrijd maar liefst zes-
maal vanuit de hoekpositie doel 
te treffen. Het mocht allemaal 
niet baten en een toch ruime 
nederlaag was een feit: 36-26 
stond er na 60 minuten op het 
scorebord.

BERGEIJK/HEESCH - Zondagmiddag speelden de handbaldames van DOS’80 in en tegen Bergeijk. Lan-
ge tijd wist de Heesche formatie bij te blijven, maar tegen het einde van de eerste helft werd er een gat 
geslagen. Dat gat kon in de tweede helft niet meer gedicht worden. De eindstand was dan ook 36-26 
in Bergeijks voordeel. 

handbal

Quinty Kuijpers
 Foto: Ruud Schobbers

MILL/HEESWIJK-DINTHER - Na 
het plotselinge vertrek van trai-
ner/coach Jacques Kop Jansen 
staat de competitie niet stil voor 
de speelsters van Altior.

Zondag 9 februari stond de uit-
wedstrijd tegen Klick’15 op het 
programma. Een tegenstander 
waar op papier van gewonnen 
moet kunnen worden, maar die 
ook de punten hard nodig heeft 
in de strijd tegen degradatie. 

Daar komt nog bij dat Altior de 
afgelopen drie wedstrijden heeft 
verloren. Een positief resultaat 
is dus allesbehalve vanzelfspre-
kend. Gelukkig heeft Altior bin-
nen eigen gelederen mensen 
paraat die de vacature langs de 
zijlijn kunnen invullen. Pieter van 
den Brink en Tonnie Lucius zul-
len dit seizoen de ploeg onder 
hun hoede nemen. Met elkaar 
hebben ze een duidelijk doel 

voor ogen; korfballen met veel 
plezier en strijden als een team. 
Vanaf het begin van de wedstrijd 
wordt de korf gemakkelijk ge-
vonden en dat zet zich de hele 
wedstrijd door. Er worden veel 
kansen gecreëerd en Altior is 
steeds de bovenliggende ploeg. 
Dit resulteert in een 10-21 over-
winning. Het was erg fijn om te 
zien dat de trouwe supporters-
ploeg, ondanks de wind, toch 
naar Mill was afgereisd!

Be Quick 3 - Altior 2: 12-10
KVS’17 2 - Altior 4: 9-11
JES 2 - Altior 5: 2-4
Altior MW1 - BMC MW1: 6-6
Altior A1 - Oranje Wit A1: 15-4
Celeritas A1 - Altior A2: 10-9
Altior B1 - Prinses Irene B1: 12-10
Avanti B1 - Altior B2: 12-4
Rooi B1 - Altior B3: 3-5
Altior D1 - Be Quick D1: 13-3
De Korfrakkers D2 - Altior D2: 
22-0
TOG E2 - Altior E1: 0-16
Nijnsel E1 - Altior E2: 3-3
SCMH W1 - Altior W1: 7-12.

Altior
trefzeker bij Klick’15 in Mill

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

Een duidelijk doel voor ogen
DOS’80  kon niet
echt aanklampen

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

www.mooibernheze.nl

DONDERDAG 13 FEBRUARI
Inloopochtend & rondleiding 
BS ‘t Palet
Steen- en Stokstraat 2
Heeswijk-Dinther

Eetpunt
Molenhoeve 34a Loosbroek

Taijiwuxigong-Taiji37vorm
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

Kristal lichtcodes activatie
Centrum MAIA Nistelrode

VRIJDAG 14 FEBRUARI
Valentijnsdag

Open ochtend BS ‘t Maxend
Maxend 6 Nistelrode

Inloopochtend 
BS De Beekgraaf
De Beekgraaf 60 Nistelrode

Inloopochtend & rondleiding 
OBS De Bolderik
Het Geleer 33 Heeswijk-Dinther

Kluscafé
MFA De Stuik Vorstenbosch

Het Hooglied
Abdij van Berne Heeswijk-Dinther
PAGINA 8

Sponsordiner Stg. Pep
projecten Bernheze
Restaurant De Waard Heesch

Carnavalsavond BOBZ
Dorpshuis Nistelrode
PAGINA 23

Keezavond
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Pronkzitting
De Zaert Heeswijk-Dinther

ZATERDAG 15 FEBRUARI
Kluscafé
Achterdonksestraat 7 Loosbroek
PAGINA 6

Familieopstellingen
Centrum MAIA Nistelrode

Alpacafarm open
Leeghandseweg 10a Vorstenbosch

Handentekening
Praktijk Brigitte Heesch

Pronkzitting & Ouderen-
pronkzitting
De Zaert Heeswijk-Dinther

Orchideeënweekend
Tuincentrum Meijs Heesch
PAGINA 11

ZONDAG 16 FEBRUARI
Lange afstandswandeling
Natuurcentrum De Maashorst 
Nistelrode
PAGINA 10

Alpacafarm open
Leeghandseweg 10a Vorstenbosch

Thema zondag
De Nistel Nistelrode

Orchideeënweekend
Tuincentrum Meijs Heesch
PAGINA 11

Carnavalsconcert & 
Prinsenreceptie
De Zaert Heeswijk-Dinther

Open dag Heemschuur
Heemschuur Heesch
PAGINA 21

Wijnproeverij
Kloosterkapel Vorstenbosch
PAGINA 2

Concert: Quatre Vin Rouge
CC Nesterlé Nistelrode

Kinderkerk
Willibrorduskerk Heeswijk-DInther
PAGINA 8

MAANDAG 17 FEBRUARI
Kaartmiddag
CC De Pas Heesch

Lezing: Reuma en Wietolie
CC De Pas Heesch
PAGINA 4

Autismecafé Meierijstad
PieterBrueghelHuis Veghel
PAGINA 4

Poedja-Visualisaties-
Meditatie
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

DINSDAG 18 FEBRUARI
Creatief Café
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Alzheimer Café
Eigen Herd Uden

Dokter op Dinsdag@Bernhoven
Bernhoven Uden

Taijiwuxigong-Taiji37vorm
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

Knopenboom
Praktijk Brigitte Heesch

WOENSDAG 19 FEBRUARI
Rikmiddag
Willibrordcentrum
Heeswijk-Dinther

Sportcafé De Overbeek open
De Hoef Nistelrode

Helderziende waarnemingen
Centrum MAIA Nistelrode

Liederentafel
CC De Pas Heesch
PAGINA 2

Stervensbegeleiding
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

Lezing Simon Wetten
Heemschuur Heesch
PAGINA 6

Themamiddag KBO’s
CC Servaes Heeswijk-Dinther
PAGINA 6

DONDERDAG 20 FEBRUARI
Ophalen oud papier
buitenbied
Jonkerstraat t/m Zeelandseweg en 
Plan de Zwarte Molen Nistelrode

Studiegroep Nagarjuna - 
Taijiwuxigong - Taiji37vorm
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

Kunstlezing over Willem
Bastiaan Tholen
Bibliotheek Heesch
PAGINA 2

Boek & Babbel
Bibliotheek Heesch
PAGINA 2

Eetpunt
Molenhoeve 34a Loosbroek

Jeugdcarnaval Prinses Irene
Sportpark de Schellen Nistelrode
PAGINA 23

Lezing: Lodwijk XIV
in Brabant
Heemkamer Heeswijk-Dinther
PAGINA 6

VRIJDAG 21 FEBRUARI
Boek & Babbel
Bibliotheek Heeswijk-Dinther
PAGINA 2

Stervensbegeleiding
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

Vier het leven… 
vier de carnaval!
Proeflokaal Abdij van Berne
Heeswijk-Dinther

ZATERDAG 22 FEBRUARI
Carnaval 

Alpacafarm open en 
meet & greet
Leeghandseweg 10a Vorstenbosch

Boekpresentatie en lezing: 
Kitty Bouwman
Abdij van Berne Heeswijk-Dinther

ZONDAG 23 FEBRUARI
Alpacafarm open
Leeghandseweg 10a Vorstenbosch

Uurtje Klassiek 
Laverhof Heeswijk-Dinther

MAANDAG 24 FEBRUARI
Carnaval

Gemeentehuis gesloten

Carnavals Bridgedrive
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Poedja-Bardo onder-
richt-Meditatie
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

DINSDAG 25 FEBRUARI
Carnaval

Gemeentehuis gesloten 

Guru Yoga
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

WOENSDAG 26 FEBRUARI
Sportcafé De Overbeek open
De Hoef Nistelrode

Ton Bons, Helderziende 
waarnemingen
Centrum MAIA Nistelrode

Vipassyana
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

Alpacawandeling
Leeghandseweg 10a Vorstenbosch

DONDERDAG 27 FEBRUARI
Peuteruurtje
Bibliotheek Heesch, 
Heeswijk-Dinther en Nistelrode

Maak je eigen krachtsteen
Praktijk Brigitte Heesch

Film: Huisdiergeheimen 2
Filmhuis De Pas Heesch

Film: Pieter Konijn & Monos
CC Nesterlé Nistelrode

Eetpunt
Molenhoeve 34a Loosbroek

Taijiwuxigong en Taiji37vorm
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

Kristal lichtcodes activatie
Centrum MAIA NistelrodeEv
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Fotograaf: 
Marcel van der Steen


