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Eindejaarspuzzel
WIN ÉÉN VAN DE DRIE
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Stuur het goede antwoord
voor maandag 6 januari
voor 12.00 uur naar:
info@demooibernhezekrant.nl
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Horizontaal
Vertikaal
2. Wat voor dagen zijn er op het Fioretti College?
1. Hoe heet het programma van Renee van Bavel?
5. Wat heeft Heesch als laatste van de vijf kernen?
3. Bij wie genieten zonnebloemgasten van een kerstdiner?
7. Hoe heet het nieuwe eethuis dat in januari in
4. Welk beroep heeft Teun van Erp?
Across
Heeswijk-Dinther geopend wordt?
6. Welke Down
scouting bakt weer oliebollen?
9. Wat
is de voornaam
van de gemeentedichter
van Bernheze?
op zonne-energie
Deco zonwering?
Hoe ze
heet
het nieuwebij
eethuis
wat in januari in
Wat
hebben
ze op zonne-energie
bij Deco
zonwering? 8. Wat1.hebben
11. Welk feest is er op 28 december bij de Kilsdonkse Molen?
10. Hoe heet de film van Buurman en Buurman die in Filmhuis De Pas
Heeswijk-Dinther geopend wordt?
Hoe
heetziekte
het programma
13. Welke
heeft Kayleigh?van Renee van Bavel?
gedraaid gaat worden?
Waar
Heesch
laatste
de vijf
16. Waar
wacht
Arjandoel
Heesakkers
op?
12. Voor2.welk
goedheeft
doel gaan
Cindyals
en Sandy
aanvan
de slag?
Voor
welk
goed
gaan Cindy
en Sandy aan de
14. Hoelang
is Judith al brandweervrouw?
kernen?
slag?
15. Naar welk land gaan Luuk en Niels in februari?

8. Wat is Teun van Erp van beroep?
10. Hoelang is Judith al brandweervrouw?
Oplossing:
11. Wat voor dagen zijn er op het Fioretti College?
12. Hoe heet de film van Buurman en Buurman die in
Filmhuis De Pas gedraaid gaat worden?
13. Wat is de voornaam van de gemeentedichter van
Bernheze?

6. Bij wie genieten zonnebloemgasten van een
kerstdiner?
Wij wensbij
endejeKilsdonkse
7. Welk feest is op 28 december
veel
s
u
c
c
es en plezie
Molen?
r
et doliebollen?
9. Welke scouting baktmweer
eze puzzel
15. Naar welk land gaan Luuk en Niels in februari?
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‘Mensenkind’:
Renee van Bavel
zingt Herman van Veen
NISTELRODE - Renee van Bavel is al jaren een vertrouwd gezicht
in de theaters, concertzalen en festivals. Sinds 2002 toert ze met
haar eigen repertoire door Nederland. Vanaf 2009 richtte ze haar blik
ook over de landgrenzen en geeft ze concerten in België. Renee van
Bavel staat op 1 februari met haar avondvullend programma
‘Mensenkind’ op de planken van CC Nesterlé.
“Puur en prachtig!”, Herman
van Veen.
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In ‘Mensenkind’ kijkt Renee naar
de wereld en bezingt haar met
het repertoire van Herman van
Veen. Ze verbindt het werk van
Herman van Veen met haar eigen verhalen en observaties en
zet zo klassiekers als ‘Liefde van
later’, ‘Signalen’ en ‘Cirkels’ in
een nieuw licht. Begeleid door pianist Dirk Flatau zingt Van Bavel
op eigen wijze het vroege werk
uit de tijd dat de zanger de leeftijd had die Renee nu heeft.

Waarom Herman van Veen? Renee: “Herman van Veen is naast
een begenadigd liedschrijver ook
een man met een hele goede
neus voor het verzamelen van
prachtige stukken uit het wereldliedrepertoire. Dus wanneer
je het repertoire van Van Veen
zingt, dan zing je eigenlijk het
mooiste werk van onder andere Jacques Brel, Leonard Cohen,
Michel Legrand in prachtige
vertalingen van onder andere
Lennaert Nijgh en Rob Crispijn.
Daarnaast is het een kans om de
prachtteksten van bijvoorbeeld
Willem Wilmink, Liselotte Gerritsen en Ischa Meijer te zingen.”
CC Nesterlé - Zaterdag 1 februari
20.15 uur - € 15,-. Tickets via
www.nesterle.nl.

Bezorgklachten
info@demooibernhezekrant.nl
0412-795170
Aan de inhoud van DeMooiBernhezeKrant is alle mogelijke zorg besteed.
Er kunnen echter geen rechten aan
worden ontleend.
De uitgever zal geen aansprakelijkheid
aanvaarden. Niets uit deze uitgave
mag op enigerlei wijze worden
verveelvoudigd en/of openbaar
worden gemaakt zonder toestemming
van Bernheze Media.

Buurtavond met Broer van Gestel
Over de Nisseroise middenstand in de jaren vijftig
NISTELRODE - HKK Nistelvorst
organiseert woensdag 8 januari
een buurtavond.
Lid Broer van Gestel is opnieuw
bereid gevonden om deze avond
in te vullen. In de lezing zullen
foto’s gepresenteerd worden
over de middenstand in de jaren
vijftig van de vorige eeuw en de
situatie zoals die op dit moment

is. Broer zal op zijn eigen ludieke
manier daar zijn verhalen bij vertellen. Bij vele foto’s heeft Broer
ook nog wel een leuke anekdote.
Samen met Henk Geurts zijn de
foto’s geselecteerd. Bij het samenstellen en uitzoeken hiervan
is opvallend hoeveel winkels en
bedrijven er inmiddels uit Nistel-

rode verdwenen zijn. Als uitzondering op de overige buurtavonden zijn ook niet-leden van harte
welkom op deze buurtavond. Zij
betalen € 3,- inclusief een kop
koffie of thee.
De buurtavond vindt plaats in de
heemkamer van HKK de Nistelvorst aan het Maxend 3. De aanvang is om 20.00 uur.

Broer van Gestel

facebook.com/
floryaheesch

Fijne feestdagen en
gelukkig nieuwjaar
Openingstijden:
Maandag gesloten
Dinsdag t/m donderdag
van 15.00 tot 23.00 uur
Vrijdag en zaterdag van
12.00 tot 24.00 uur
Zondag van 12.00
tot 22.00 uur.

Op 25-26 december (week 52)
en op 1-2 januari (week 1)
verschijnt er geen
DeMooiBernhezeKrant
De volgende uitgave valt
op 8-9 januari weer in
jouw brievenbus.

Wij wensen je fijne
Kerstdagen en een
MOOI 2020

Kom ons nieuwe interieur bekijken!

December voordeel
€ 7,50 korting
dus geen € 29,50 maar slechts € 22,-!
Alleen geldig in december 2019

5

Woensdag 18 december 2019

Koninklijke onderscheiding
voor Arno van den Akker
Uitreiking Koninklijke Onderscheiding door burgemeester Marieke Moorman

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

Japanse mix
Ja hoor, die Japanse mix zit weer in mijn kerstpakket dit jaar.
Ik had gehoopt op een andere gratis snack die ik kan verorberen
tijdens ‘Home Alone’, maar ik zal toch zelf naar de supermarkt
moeten gaan om iets eetbaars voor in de avonduren te vinden.
Dit droge zoutje krijg ik echt mijn keel niet door. En dat is echt
verwonderlijk in mijn geval, want ik vreet echt alles wat los en
vast zit. Ik zet dat pak wel weer in de voorraadkast waar het
waarschijnlijk volgend jaar nog staat. Naast al die andere bakjes
Japanse mix.

Ik ben alleen maar geïnteresseerd
in de houdbaarheidsdatum

V.l.n.r.: Willemien, Arno en burgemeester Marieke Moorman

Foto’s: Marcel van der Steen

HEESCH - Arno van den Akker werd maandag 16 december benoemd tot lid in de Orde van OranjeNassau. Burgemeester Moorman heeft hem de versierselen behorende bij deze Koninklijke onderscheiding uitgereikt tijdens de kerstviering van Brandweer Brabant-Noord post Heesch. Decorandus is sinds
1987 een actief lid van de vrijwillige brandweer. Met zijn inzet zorgt hij al tientallen jaren voor de veiligheid van onze burgers.

‘Met zijn inzet zorgt hij al tientallen jaren
voor de veiligheid van onze burgers’
Door een wijziging in het decoratiestelstel komen brandweervrijwilligers, per 1 januari 2020,
niet meer na een dienstverband
van 20 jaar of langer automatisch voor een Koninklijke On-

derscheiding in aanmerking. Om
toch de maatschappelijke waardering uit te spreken ontving de
heer Arno van den Akker een
Koninklijke onderscheiding voor
zijn jarenlange inzet.

HEESCH/OSS – 880 kratten vol
met houdbare producten heeft
de Voedselbank voor Oss en
Omgeving in één dag bij elkaar
ingezameld.
“Een prachtig resultaat tijdens
een prachtige dag”, zegt voorzitter Bert Elberse.
“Op elke plek waar we stonden
spatte de energie er vanaf. Ge-

‘Een prachtig resultaat
tijdens een prachtige dag’

De Voedselbank zamelde zaterdag 14 december bij tien super-

Burgemeester Marieke Moorman

markten, bij één dorpshuis en
op de kerstmarkt van Oss Zuid
houdbare producten in. Zo ook

Als ik straks een feestje heb in januari of februari, ga ik extra alert
zijn op wat er aan snacks wordt voorgeschoteld door
de gastheren. Als er Japanse mix op tafel komt,
sta ik erop dat ik de verpakking mag bekijken.
Niet omdat ik wil weten door welke obscure
Japanse handelaar die zoutjes zijn geleverd, dat
interesseert me geen fluit. Ik ben alleen maar
geïnteresseerd in de houdbaarheidsdatum.
Want voor je het weet, stop je iets uit 2015 in
je mond. En dat kan zelfs in Japan niet echt de
kerstgedachte zijn.

blieker@bernhezemedia.com

Superopbrengst kerstactie
Voedselbank

weldig zoals al de vrijwilligers
zich hebben ingezet en zo mooi
om te zien dat de inwoners van
deze regio zoveel hebben gedoneerd aan de Voedselbank. Dat
geeft me een enorm warm gevoel.”

Ik snap niet zo goed waarom Nederlandse importeurs nog steeds
zoveel naar ons land laten komen van die rommel. Je zou zeggen
dat de wet van vraag en aanbod zijn werk altijd wel doet, maar
in dit geval is de verhouding een beetje scheef, lijkt me. Als je
weet dat je in, pak ‘m beet, 2015 tot en met 2018 amper iets hebt
verkocht aan Japanse mix en het alleen maar tegen bodemprijzen
hebt kunnen slijten aan al die kerstpakketsamenstellers, dan
denk je toch wel twee keer na voordat je weer een schip uit Japan
laat komen? Nu zitten al die brave burgers die vriendelijk hun
kerstpakket hebben ontvangen er mee te kijken. Zonde van de
energie denk ik dan, hier en in Japan.

Foto: Marcel van der Steen

in Heesch bij Jumbo Wiegmans,
waar burgemeester Marieke
Moorman de aftrap deed.
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GEZONDHEID IN BALANS

ZORG EN HULP
Spoed, als elke seconde telt
Alarmnummer Brandweer,
Ambulance en Politie 112
Doven en slechthorenden
spoedeisende hulp 0900-8112
Geen spoed
Brandweer 0412-458888
Politie 0900-8844
Politie doven en slechthorenden
0900-1844
Huisartsenpost 0900-8860
BERNHEZE
ONS Welzijn 088-3742525
info@sociaalteambernheze.nl
www.ons-welzijn.nl
THUISZORG PANTEIN
Voor al uw zorgvragen 0900-8803
www.thuiszorgpantein.nl
HEESCH
Huisartsen
Huisartsenpraktijk
De Vorssel
Langven 24, 0412-453798
Spoed overdag: 0412-455282
Huisartsenpraktijk De Zwaan
en Van Sonsbeek
Schoonstraat 21
0412-450802
Spoed overdag: 0412-450802
Huisartspraktijk L. van Cruchten
’t Dorp 37, 0412-451355
Spoed overdag: 0412-454945
Mw. N.A.M. Hiemstra
Gildestraat 1, 0412-451380
Spoed overdag: 0412-452739
Apotheek
BENU Apotheek Heesch
open ma.-vr. 8.00-17.30 uur
zaterdag 10.00 - 11.00 uur
Hoogstraat 53, 0412-451971
Gildestraat 1a, 0412-253158
BrabantZorg
Locatie: Heelwijk en Thuiszorg
Heelwijk/Laarstede
Mozartlaan 2, 0412-465500
www.brabantzorg.eu
HEESWIJK-DINTHER
Huisartsen
Huisartsenpraktijk
De Vrij-Kesselaer
Plein 1969 13b, 0413-292350
Spoed overdag: 0413-292730
Huisartsenpraktijk Heilaren
Heilarensestraat 64
0413-292922
Spoed overdag: 0413-293393
Apotheek
Apotheek Heeswijk-Dinther
Plein 1969 13a
Open ma.-vr. 8.00-17.30 uur.
Buiten openingstijden voor
spoedeisende recepten kunt u naar
de Regioapotheek in Bernhoven,
naast de hoofdingang van het
Ziekenhuis Bernhoven Uden.
0413-408780.
Laverhof
Locaties Cunera, De Bongerd en
ondersteuning thuis
Zijlstraat 1, 0413-298100
NISTELRODE / VORSTENBOSCH
Huisartsen
Huisartsenpraktijk De Vorssel
Beekgraaf 58a. 0412-611250
Apotheek
Apotheek Nistelrode
Open ma.-vr. 8.30-17.30 uur
zaterdag 11.00-12.00 uur.
Buiten openingstijden voor
spoedeisende recepten bij de
Regioapotheek in het
Ziekenhuis Bernhoven.
0413-408780.
BrabantZorg
Locatie: Laarstede en Thuiszorg
Heelwijk/Laarstede
Laar 40, 0412-407020
www.brabantzorg.eu
Verloskundige Nistelrode-Heesch
Verloskundige praktijk NOVA
Mozartlaan 2 Heesch
0412-646839
spoed: 06-53673167
www.novaverloskundigen.nl
LOOSBROEK
Huisartsen & Apotheek vindt
u onder meer in Heeswijk-Dinther
& Nistelrode. De huisartsen uit
de regio draaien diensten in
Loosbroek.
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Ziekte van Crohn als inspiratie voor kookboek
HEESWIJK-DINTHER - Stel, je bent 26 jaar en je wordt chronisch ziek. Hoe ga je daarmee om? Kayleigh Versantvoort overkwam dat in januari 2019. Toen kreeg ze te horen dat ze de chronische darmziekte Crohn heeft. Tot op de dag van vandaag heeft deze ziekte veel impact
op haar leven, voornamelijk vanwege de vermoeidheid. Kayleigh gebruikt haar passie om deze ziekte een plek in haar leven te geven. Zij
maakte haar eigen kookboek: ‘Kayleigh Kookt’.
Passie voor koken
Kayleigh’s passie voor koken is
ontstaan toen ze 12 jaar was. In
de weekenden kookte ze vaak
samen met haar oom Wim. Ze
bekeken recepten, deden boodschappen en begonnen met koken. Dit vonden zij erg gezellig en
ontspannend: van het schoonmaken, snijden, marineren en
bereiden van de ingrediënten tot
aan het opruimen. Naast koken
ligt Kayleigh’s interesse ook op
de invloed van voeding op het
lichaam.

Haar eigen
kookboek met
gluten- en
koemelkvrije
recepten
Een eigen kookboek
Kayleigh ziet koken als pure ontspanning, maar ook als uitlaatklep. Sinds haar darmen ziek zijn
verdraagt ze niet alle etenswaren
meer. Zo krijgt ze bijvoorbeeld
buikpijn van gluten en koemelk.
In haar ontdekkingstocht naar
een passend voedingspatroon
werd Kayleigh ondersteund
door orthomoleculair therapeute
Ellen. Zij ontmoetten elkaar via
Instagram. Sinds twee jaar deelt
Kayleigh gerechten via Instagram,
www.instagram.com/
kayleigh.kookt, met als missie

Recept:

Courgette
tuna melt

Kayleigh Versantvoort

Foto’s: Peter Kriele

om anderen te inspireren met
voedzame gerechten zonder
pakjes en zakjes. Toen besloot
Kayleigh om via Albelli haar eigen kookboek te maken met
gluten- en koemelkvrije recepten. In dit boek staan lunch- en
dinerrecepten, de basis van de
recepten zijn groenten.

En koken maar

De foto op de kaft van het kookboek heeft een verhaal. Kayleigh
won via de betekenisweek een
fotoshoot omdat zij chronisch
ziek is. Via deze shoot wilde zij
haar vriend Lars bedanken omdat hij haar door deze moeilijke
periode heen sleept. Fotografe
Karin Verhoog legde het stel,
maar ook hen individueel, prachtig vast.

Ingrediënten vo
or twee person
en:
2 courgettes
1 blik tonijn op
water
1/2 ui
2 zongedroog
de tomaatjes
4 tl (Zaanse) m
ayonaise
2,5 tl mosterd
1,5 tl paprikaen kerriepoed
er
1 tl kurkuma
1 tl rozemarijn
1 hand gerasp
te oude kaas

Verwarm de oven voor op 150 graden. Snijd de courgettes in de
lengte doormidden en haal het vruchtvlees eruit met een lepel.
Leg de courgettes vervolgens
op een met bakpapier beklede bakplaat. Schuif ongeveer
10 minuten de oven in.
In de tussentijd maak je de
tonijnsalade. Pel en snipper
de ui en snijd de zongedroogde tomaat in kleine stukjes.
Laat de tonijn uitlekken. Pak
een kom en voeg de ui, zongedroogde tomaat en tonijn
toe en roer door elkaar. Voeg
nu de mayonaise, mosterd &
alle kruiden toe, roer weer
door elkaar.
Haal de courgettes uit de oven, leg ze op een bord, vul deze met
de tonijnsalade en garneer met geraspte oude kaas.

Alle monturen zijn geprijsd inclusief
enkelvoudig ontspiegeld glas
‘t Dorp 30a - 5384 MA Heesch - 0412-473320 - www.zegersoptiek.nl

Specialist
in acne,
laseren en
oedeem

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
073-7113193
• Mogelijk vergoed door uw zorgverkeraar
info@huidgericht.nl
www.huidgericht.nl
• Gratis intake op beide locaties

•
•
•
•
•
•

Kinderwens
Zwangerschap
Centering Pregnancy
Bevalling
Nazorg na de bevalling
Anticonceptiezorg

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

0412-627560
maandag tot en met zondag
9.00-17.00 uur.
24/7 voor dringende zaken:
06-55884455
info@verloskundigenridderhof.nl
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KBO Bernheze
Kluscafé
Loosbroek

Fijne kerstdagen
en een goed 2020

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).

LOOSBROEK - De vrijwilligers
van het kluscafé staan zaterdag
21 december weer voor je klaar
bij Harrie en Rien van Zoggel in
de Achterdonksestraat 7. De vrijwilligers zijn er van 9.30 tot 11.30
uur om de aangeboden spullen te
repareren. Zorg wel dat je op tijd
aanwezig bent, zodat ze ook tijd
voor je hebben. Als er nieuwe
onderdelen nodig zijn helpen de
vrijwilligers hierbij.
Ze kunnen bijvoorbeeld je tuingereedschap slijpen, maar denk
ook eens aan een koffiezetapparaat, stofzuiger of ventilator. Problemen met je fiets proberen ze
ook op te lossen. Weggooien is
zonde voor het milieu én voor je
portemonnee!
Het kluscafé is voor alle inwoners van Bernheze. Elke derde
zaterdag van de maand staan de
mensen van het kluscafé voor je
klaar. Alle data van het kluscafé
voor 2020 worden vermeld op
de evenementenkalender op de
achterzijde van DeMooiBerhezeKrant en op www.loosbroek.nu.

BERNHEZE - Afgelopen woensdag maakten vijftig bestuursleden van de zes KBO’s van Bernheze een daguitstap naar het
Europarlement in Brussel.
Vanuit Loosbroek ging de grote bus in twee uur tijd naar de
hoofdstad van Europa. Bij Antwerpen werd er een kilometerslange rij vrachtwagens gepasseerd en in Brussel was het een
half uur lang kriegelen door de
stad. Maar toen konden de deelnemers uitstappen bij het parlement, waarbij het even zoeken
was naar de ingang voor groepen.
Natuurlijk moest ook iedereen
door detectiepoortjes heen om
vervolgens ongehinderd door te
kunnen lopen naar het restaurant
voor de lunch. Goed aangesterkt
was er daarna een ontmoeting
met de Brabantse Europarlementariër Tom Berendien. In korte
tijd wist hij de deelnemers heel
veel te vertellen waarbij hij ook
duidelijke antwoorden gaf op

Veilig en comfortabel
wonen; doe de test!
BERNHEZE - Wie als oudere met een beperkte of afnemende mobiliteit in een fijn huis woont, telt tegenwoordig zijn zegeningen.
Het is niet zo makkelijk om naar een betere of even goede gelijkvloerse woning te verhuizen wanneer dat nodig is. Het toekomstbestendig maken van onze woningen (huur of koop), wordt steeds
belangrijker. Wat kun je doen waar je nu en later profijt van hebt?

Geef je apparaten een tweede
kans, weggooien kan altijd nog.

Dagexcursie
van KBO Kring
naar Brussel

BERNHEZE ACTUEEL!

Twijfel je of een traplift of inloopdouche in jouw woning nodig en
voor jouw situatie de oplossing is?
de vragen die werden gesteld.
De grote vergaderzaal mochten
de bestuursleden helaas niet in.
Commissievoorzitter Ursula von
der Leyen en Eurocommissaris
Frans Timmermans presenteerden daar namelijk juist op dat
moment hun plannen voor een
klimaatneutraal Europa in 2050.
Via grote schermen kon men
echter toch even een indruk krijgen van die historische gebeurtenis. Tenslotte leidden drie gidsen
de deelnemers rond door het
Huis van de Europese Geschiedenis; een tocht in vogelvlucht
vol grootse en snelle indrukken.
Gelukkig kon er aansluitend in de
bus een uurtje bijgekomen worden om vervolgens aan te schuiven in restaurant Kruidenlucht in
Casteren voor een heerlijk driegangendiner.
Rond 22.30 uur kwam de bus
weer veilig aan in Loosbroek en
kon er teruggekeken worden op
een mooie dag, waarop de deelnemers op een prettige en informatieve manier kennis konden
maken met Europa.

Probeer zo eerlijk mogelijk antwoord te geven op de volgende tien
vragen:
- Voel jij (of je partner) je onveilig op de trap of in de badkamer?
- Ga je op een ongebruikelijke manier de trap op en af,
bijvoorbeeld op handen en voeten?
- Heb je je routine veranderd om te voorkomen dat je de trap
gebruikt?
- Blijf je het grootste deel van de dag op één verdieping om de
trap te vermijden?
- Heb je extra steunen in het trappenhuis aangebracht die je niet
helpen veilig de trap op en af te gaan?
- Heb je bij het op- en afgaan gaan van trap de hulp van je
partner of een derde nodig?
- Gaat jou (of je partner) het in- en uitstappen van het ligbad
steeds moeilijker af?
- Is het valrisico in de badkamer bij het gebruik van het ligbad
toegenomen?
- Ben je (of je partner) jezelf minder gaan wassen in bad?
- Wens je thuis ouder te worden en zo lang mogelijk te blijven
wonen?
Als je meerdere van deze vragen met ja beantwoord hebt, wordt
het tijd voor het nemen van maatregelen om veilig en comfortabel
te kunnen blijven wonen. Zoals het plaatsen van een traplift en het
vervangen van het ligbad door een inloopdouche.
Voor een bijdrage in de kosten die je daarvoor moet maken, kun
je in het kader van de Wmo een zorgaanvraag bij de gemeente
Bernheze doen. Voor je huurwoning kun je hiervoor ook terecht
bij jouw woningcorporatie.
Reacties en vragen graag naar Henk Verschuur, gecertificeerd
ANBO woonconsulent via henvers@gmail.com of 06-12097550.

Alzheimer café
BERNHEZE - Op maandag 13
januari wordt het nieuwe project ‘Hoe betrek je de buurt’
van Samen Dementievriendelijk gepresenteerd in het
Alzheimer café.
Op een luchtige manier krijg
je informatie over dementie
en in kleine groepjes komen
de volgende vragen aan bod:
Hoe kun je een duidelijke
hulpvraag stellen aan mensen
in je omgeving? Hoe kunnen
mensen die willen helpen concreet hulp aan bieden?

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

Het Alzheimer café is bedoeld
voor mensen met dementie,
hun partners, hun kinderen,
vrijwilligers, hulpverleners en
andere belangstellenden.
Aanmelding is niet nodig en
de toegang is gratis.
Om 19.00 uur opent het
Alzheimer café haar deuren
en om 19.30 uur start het programma en duurt tot 21.30
uur. In ontmoetingscentrum
‘Meteoor’, Oude Litherweg
20 in Oss.

Zoggelhoeve
dagbesteding

voor mensen met dementie
De rust van een kleinschalige dagopvang in
een landelijke omgeving in combinatie met de
levendigheid van het onder de mensen zijn.
In deze omgeving moet niets en mag veel.

Zoggelsestraat 59, Heesch
06-20440195
info@zoggelhoeve.nl
www.zoggelhoeve.nl
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OPENINGSTIJDEN TIJDENS
DE FEESTDAGEN

Ambachtelijke Slagerij Van den Tillart
Maandag 23 december: 8.00-18.00 uur
Dinsdag 24 december: 7.00-16.00 uur
Woensdag 25 en donderdag 26 december: gesloten
Vrijdag 27 december: 8.00-18.00 uur
Zaterdag 28 december: 8.00-16.00 uur
Maandag 30 december: 8.00-18.00 uur
Dinsdag 31 december: 8.00-16.00 uur
Woensdag 1 januari: gesloten

Vanaf don
derdag
2 januari
weer regu
lie
openingst re
ijden

Aan Laar / Tramstraat - Nistelrode

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

Ceelen Groente en Fruit
Maandag 23 december: 8.00-18.00 uur
Dinsdag 24 december: 7.00-16.00 uur
Woensdag 25 en donderdag 26 december: gesloten
Vrijdag 27 december: 8.00-18.00 uur
Zaterdag 28 december: 8.00-16.00 uur
Maandag 30 december: 8.00-18.00 uur
Dinsdag 31 december: 8.00-16.00 uur
Woensdag 1 januari: gesloten
Donderdag 2 januari: 8.00-18.00 uur

Voor de laatste dagen van ‘t jaar,
Veel gezelligheid met elkaar.
Voor de 365 dagen die dan volgen,
Veel geluk en weinig zorgen.

Van Mook De Echte bakker
Maandag 23 december: 8.00-18.00 uur
Dinsdag 24 december: 7.00-16.00 uur
Woensdag 25 en donderdag 26 december: gesloten
Vrijdag 27 december: 7.30-18.00 uur
Zaterdag 28 december: 7.00-16.00 uur
Maandag 30 december: 8.00-18.00 uur
Dinsdag 31 december: 7.00-16.00 uur
Woensdag 1 januari: gesloten

Van Mook

De Echte Bakker

Fijne feestdagen
en een voorspoedig 2020
Laar 80a • 5388 HK Nistelrode • Tel. 0412-612426
info@ceelengroentefruit.nl • www.ceelengroentefruit.nl

Vorstenbosch
0413-363645

Antoine en Karin Ceelen

Bram en Dirk van den Tillart

Nistelrode
0412-611282

Wij wensen u
en een goed en
gezond 2020

Karin en Michel van Mook

VOLOP PARKEERGELEGENHEID
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Met de Kerst naar de kerk?
Een overzicht van vieringen in Heesch, Nistelrode en Vorstenbosch
HEESCH - Misschien is het een
beetje wennen. Tussen alle
kerstaanbiedingen en -evenementen een uitnodiging om met
Kerst naar de kerk te komen. De
klokken die dat vroeger deden,
bereiken misschien niet meer
alle huiskamers.
Vandaar dat we als parochie De
Goede Herder ook graag gebruikmaken van de mogelijkheden die deze tijd ons biedt.
We zetten onszelf in de etalage.
Kerst is zeker een uitnodiging
waard.
En wij pakken de komende dagen alles uit om er voor te zorgen dat Kerst niet alleen warme
gevoelens oproept, maar vooral

ook gaat over de goede en blijde
boodschap van de geboorte van
Jezus Christus. Het kind in de
kribbe is geen romantiek, maar
heilsgeschiedenis; God laat ons
niet los.
In de parochie De Goede Herder openen we onze kerkdeuren
graag weer om er voor iedereen
een bijzondere Kerstavond, Eerste en Tweede Kerstdag van te
maken. Hier een overzicht van
de vieringen.
Dinsdag 24 december
16.30 uur in Nistelrode
18.00 uur in Heesch
18.00 uur in Nistelrode
19.30 uur in Vorstenbosch

21.00 uur in Nistelrode
22.30 uur in Heesch
Woensdag 25 december
9.00 uur in Heesch
9.30 uur in Nistelrode
11.00 uur in Vorstenbosch
11.00 uur in Heesch
Donderdag 26 december
9.30 uur in Nistelrode
10.30 uur in Vorstenbosch
11.00 uur in Heesch
Zo krijgt de hoop met Kerst weer
voeding. Van harte welkom!
Voor meer informatie zie
www.parochiedgh.nl
of stuur je vraag naar
a.bergsma@parochiedgh.nl.

Kerstmis in St. Servatiuskerk
HEESWIJK-DINTHER - Met het nodige gesjouw en timmerwerk hebben de vrijwilligers van de kerststalgroep onder leiding van Toon van Rijbroek ook dit jaar een fraaie kerststal geplaatst. Christa Bok
besteedde de grootste zorg aan de kleding van Jozef en Maria, de engel, de herders en de koningen.
Op Eerste en Tweede Kerstdag
ben je, samen met je (klein)kinderen, van harte welkom in de
St. Servatiuskerk van Dinther
om een bezoekje te brengen aan
de fraaie kerststal. De kerststalwachters van het Sint Barbaragilde zijn er na de vieringen tot
16.30 uur om alles goed te laten
verlopen. Er is kerstmuziek en
ook iets lekkers. Kom kijken!
Gezinsviering
En dan nog even aandacht voor
de gezinsviering met de jeugdharmonie op kerstavond, 24 december. In tegenstelling tot eerdere berichten is deze om 18.00
uur. Zalig Kerstmis!

Doe als jongere eens echt iets
bijzonders, word pelgrim!
HEESCH - Het is weer tijd om
te bedenken waar je in 2020 als
jongere heen wilt met vakantie.
Op de Vakantiebeurs in Utrecht
staan straks weer honderden
standhouders klaar om jouw
aandacht te vragen voor hun
stad, streek of land.
De wereld ontdekken, dat is wat
je wilt. Maar ontdekken wie jezelf bent, waar je voor staat in
onze samenleving en wat jouw
bijdrage kan zijn aan een betere
wereld, dat is natuurlijk de grootste uitdaging die je kunt aangaan
in het nieuwe jaar. Schakel daar-

om eens die automatische piloot
van je uit en neem het stuur van
je leven in eigen handen! Maak
nu die afspraak met jezelf dat
je er alles aan gaat doen om te
ontdekken wie je bent en wat
je wilt. Je bent toch meer dan je
buitenkant!? Groeien doe je toch
óók aan de binnenkant?!
In 2020 is er vanuit de parochie
De Goede Herder de keuze uit
twee bedevaartreizen. Dat zijn
tochten die je als gelovige maakt
naar een bepaalde plaats die een
bijzondere religieuze betekenis
heeft. Je noemt dit ook wel een

pelgrimage. Wil jij wel eens zo’n
pelgrim zijn? Je kunt kiezen uit
twee pelgrimsreizen: eentje in
de meivakantie naar Rome en
eentje naar Lourdes in de herfstvakantie. De jongerenbedevaart
naar het hart van de katholieke
kerk is internationaal en staat
garant voor ongekende ontmoetingen met jongeren uit de hele
wereld. De Loudersbedevaart is
speciaal afgestemd op jongeren
én gezinnen. Hiervan is de informatieavond al op woensdag 8
januari. Interesse? Meld je dan
snel aan via 0412-451215 of
a.bergsma@parochiedgh.nl

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

Tom van den Berg Uitvaartzorg
Steun

toeverlaat

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

Kan ik u helpen? Bel 0413-749004

Woensdag 18 december 2019
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Persoonlijke begeleiding bij de gloednieuwe
‘The 1:1 Diet by Cambridge Weight Plan’ met
ervaringsdeskundige Esther van Lith-Teunissen
‘Ook goede voornemens voor 2020? Ik namelijk wel...’
HEESCH – 1 op 1 begeleiding tijdens én na het afvalproces. Dat is het doel van Esther van LithTeunissen. Vanaf 6 januari opent zij een gloednieuwe praktijk in Heesch voor ‘The 1:1 Diet by Cambridge Weight Plan’, dat voorheen Cambridge Weight Plan heette. “Afvallen? Dat doen we samen”,
zegt Esther als ervaringsdeskundige nummer 1.
Iedereen kent het wel; je zit niet
lekker in je vel, je bent wat kilootjes te zwaar en je weet even
niet hoe je verder moet. Ook
Esther zat met dit probleem, totdat ze van Cambridge Weight
Plan hoorde. Daarmee is ze behoorlijk wat kilo’s kwijtgeraakt.

‘Elke hobbel ben ik
tijdens mijn bewustwording tegengekomen’
“En met behulp van de persoonlijke 1 op 1 begeleiding kon ik ook
op gewicht blíjven”, zo vertelt
Esther trots. Ze was zó enthousiast dat ze ook anderen wilde
helpen met afvallen en besloot
de opleiding gewichtsconsulente
te gaan volgen. En nu, twee jaar
later, opent ze door deze ervaring per 6 januari de deuren van
haar gloednieuwe ‘The 1:1 Diet
met Esther van Lith-Teunissen’,
in Heesch.

TUINCENTRUM

✿

Ervaringsdeskundige
Esther kan zich nu een echte
ervaringsdeskundige
noemen.
“Doordat ik dezelfde weg heb
afgelegd, weet ik precies waar je
doorheen gaat. Elke hobbel ben
ik tijdens mijn bewustwording tegengekomen. Maar juist door de
1 op 1 begeleiding en het dieet
op maat kunnen we sámen elke
hobbel aan.”
Afvallen doen we samen
Per januari 2020 verandert Cambridge Weight Plan in The 1:1
Diet, omdat het zo in één keer
duidelijk maakt om wie het
draait. Namelijk jij als de cliënt en
Esther als consulent. Het is niet
alleen de persoonlijke 1 op 1 begeleiding die ertoe doet.
Ook de gezonde voeding aan de
hand van het persoonlijke stappenplan, lekkere recepten en
tips voor beweging, mind en een
(nieuwe of verbeterde) leefstijl
staan hoog in het vaandel bij het

MEIJS

dieet. Je gaat samen het traject
in naar bewustwording en daardoor gewichtsbeheersing, “Want
afvallen doen we sámen.”

Het 1 op 1 Dieet in
Heesch

‘Omdat het een dieet op maat is,
is het voor niemand onmogelijk!’

Een drempel
“Voor velen is er nog een drempel om aan dit dieet te beginnen”, vertelt Esther, “‘Het zal
wel niets voor mij zijn’, denken
ze dan. Met onze vele successen
op de voorgrond willen we laten
zien dat iedereen het kan, of je
nu een paar kilo of een tienvoud
daarvan wilt afvallen. Omdat het
een dieet op maat is, is het voor
niemand onmogelijk!”
Heeft Esther je nieuwsgierig gemaakt en wil jij óók weer bruisen van energie en stralen als
nooit tevoren? Meer informatie
is te vinden op de Facebookpagina ‘The 1:1 Diet met Esther van
Lith-Teunissen’ of bel naar
06-26940771.
Tekst: Carlijn van de Ven

Aanbiedingen zijn geldig t/m 31 december en zolang de voorraad strekt, prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden.

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

Vrijdag koopavond
Zondag

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

tot 21.00 uur
12.00-17.00 uur
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Nieuwjaarsoptreden
FOR Mineur: The FOR,
the Bad and the Ugly
HEESCH – De heren van FOR Mineur kijken woensdag 1 januari
weer terug op het voorbije jaar. Wat gebeurde bij ons in de buurt en
wat was er in de wereld nog meer te doen? Een jaar met missers en
plussers! Hoe wild was jouw 2019?
Heesch West, 75 jaar bevrijding,
nieuwe gezondheidscentra en
de hop on-hop off bus. Het is
slechts een greep uit de onder-

werpen die allemaal aan bod
komen tijdens het nieuwjaarsoptreden van het Heesche cabaretgezelschap. Dit jaar alweer voor
de 47ste keer!

Natuurlijk wordt door FOR Mineur ook vooruitgekeken op
het nieuwe jaar. Allerlei plannen

HEESCH - Traditiegetrouw bakt
Scouting Heesch op 31 december oliebollen. De leiding zorgt
voor de organisatie en de leden
zetten zich in voor de voorverkoop.
Mooi bedrag
Scouting Heesch bakt de oliebollen tegen absolute bodemprijzen. Als je de oliebollen zelf
komt halen, kosten tien oliebollen € 5,50. Thuisbezorgd kosten
tien oliebollen € 6,-. De oliebollen worden in plantaardige
zonnebloemolie gebakken. Da’s
smullen en bovendien beter voor
de gezondheid.

Benieuwd naar de
wilde plannen van
FOR Mineur?

“Het gaat wel niet zo snel
Ik moet altijd een uurtje mee
Ik steek gewoon mijn hand op
En dan sta ik zo in het café.”

Scouting Heesch bakt weer
oliebollen!

liggen immers klaar om in 2020
aangepakt te worden. Benieuwd
naar de wilde plannen van FOR
Mineur?
Zorg dan dat je op woensdag 1
januari om 13.00 uur in CC De
Pas bent voor het gratis nieuwjaarsoptreden.

Scouting Heesch
Door oliebollen te kopen ondersteun je de scoutinggroep die
gedurende het jaar veel verschillende activiteiten organiseert
voor de jeugdleden. Ook dit
jaar werken de scouts extra hard
voor een geslaagde oliebollenactie. Jouw bijdrage hieraan komt
dan ook goed terecht bij Scouting Heesch.
Bestellen
Nog tot 29 december komen de

Scouts in Heesch langs met bestelformulieren. Bij het bestellen
hoeft niet betaald te worden, dat
hoeft pas bij de levering op 31
december. Via www.scoutingheesch.nl is het ook dit jaar weer
mogelijk om de oliebollen online
te bestellen, mocht er niemand
aan jouw deur zijn geweest.
Bezorgen of zelf halen?
Voor de bezorging is een wijkindeling gemaakt. Wij proberen
de oliebollen tussen deze tijden
te bezorgen. Mocht je niet thuis

zijn, dan kun je alsnog naar het
Scoutinggebouw komen om de
oliebollen tegen de lagere ‘haalprijs’ mee te nemen. Oliebollen
zelf halen kan tussen 10.00 en
16.00 uur in Scoutinggebouw
‘De Elleboog’, Leekenstraat 6,
of bij onze oliebollenkraam in
Jumbo Wiegmans. Ook wie voor
Oudjaarsdag niet heeft besteld,
kan gewoon langskomen om
oliebollen te kopen.
De Scouts hopen dat ook jij dit
jaar zult smullen van de zelfgebakken oliebollen!

Een traditie: Cugnon in Heeswijk-Dinther
Bijzondere kamermuziekconcerten met 40 musici vanuit de hele wereld
HEESWIJK-DINTHER - Vanaf 27
december 2019 strijken zo’n 40
musici vanuit de hele wereld
neer in Heeswijk-Dinther om
samen te spelen, te repeteren en
prachtige concerten te geven.

Voor meer informatie: www.cugnonproject.com

Voor de negende keer wordt dit
Cugnon International Chambermusic Festival georganiseerd
door Het Cugnon Project, een
initiatief van Chris Duindam, violist en docent aan het Utrechts,
Gronings en Brabants Conservatorium. Het Cugnon Project
heeft als doel jong muzikaal talent samen met ervaren musici

een podium te bieden om kamermuziek te spelen.
28 december om 14.00 uur in
de Heische Hoeve in Loosbroek:
Cugnon Junior.
30 december om 20.00 uur in
de Abdij van Berne in HeeswijkDinther.
1 januari om 15.00 uur in de
H. Willibrorduskerk in Heeswijk.
2 januari om 20.00 uur in de
Heische Hoeve in Loosbroek.
De toegang voor alle concerten
is gratis, vrije gave na afloop. De
concerten op 28 december en 1
januari zijn echte familieconcerten.
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Winterwandeling bij
Natuurcentrum De Maashorst

Winterwandeling
Heesch West

NISTELRODE - Op maandag 30
december vindt er om 13.00 uur
een boeiende wandeling plaats
door natuurgebied De Maashorst. Wandel met ons mee
door de wondere wereld van de
winter.

HEESCH - Er wordt een wandeling
georganiseerd
door
het prachtige gebied van plan
Heesch West op zaterdag 28 december.
De wandeling is 5 kilometer lang
en onderweg wordt er op zoek
gegaan naar antwoorden op

vragen. Start en einde is op de
Achterste Groes 22. Er wordt afgesloten met een bakje koffie of
thee. De start van de wandeling
is om 14.00 uur en rond 16.00
uur zullen we terug zijn. Dan zijn
ook niet-wandelaars welkom.
Meer informatie vind je op
www.eerlijkoverheeschwest.nl.

IVN natuurgidsen hebben een
speciale wandeling van ongeveer vijf kilometer uitgestippeld
waarbij winterse taferelen te zien
zijn en ook een bezoek wordt
gebracht aan het begrazingsgebied van de Maashorst. Misschien zie je wel wisenten, taurossen of Exmoor paarden! Trek
stevige wandelschoenen aan. De
wandeling start om 13.00 uur bij
Natuurcentrum De Maashorst
aan de Erenakkerstraat 5 in Nis-

telrode. Na afloop kun je je in
het natuurcentrum opwarmen
met een heerlijke kom snert met
roggebrood en spek. Voor vegetariërs bieden wij een alternatief.
Deze wandeling is ook geschikt
voor iets oudere kinderen.
Kosten voor deze mooie winterwandeling bedragen € 8,50
per persoon. Opgeven vooraf

is verplicht om verzekerd te zijn
van deelname. Dit kan via www.
natuurcentrumdemaashorst.nl
(waar ook meer informatie te
vinden is), of via 0412-611945.
Alvast fijne feestdagen gewenst
en een natuurrijk begin van het
nieuwe jaar!
Natuurcentrum De Maashorst

Hoofdprijs actie Rode Loper
in Heesch gaat naar Oss
HEESCH - Afgelopen zondag werd de hoofdprijs van de loterij Rode Loper uitgereikt aan mevrouw Boon
uit Oss. Uit meer dan 100.000 uitgegeven lootjes werden 60 troostprijspakketten, 61 eerste prijzen en
1 hoofdprijs uitgereikt aan de winnaars van de jaarlijkse eindejaarsloterij, die door Stichting Centrummanagement Heesch georganiseerd werd.

Er zijn nog een beperkt aantal tafels vrij
voor de kerstdagen. Kunt u niet kiezen
tussen ons 4 of 5 gangen menu?
Wij bieden natuurlijk ook de mogelijkheid te kiezen van ons à la Carte menu.

Restaurant
Le Petit Monde
Monseigneur van Oorschotstraat 9
5374 AX Heeswijk-Dinther
0413-291446
info@lepetitmonde.nl
www.lepetitmonde.nl

Openingstijden
Woensdag t/m
vrijdag vanaf 17.30 uur.
Zaterdag en zondag
vanaf 12.00 uur.

De winnares wist te vertellen dat
zij wekelijks een bezoek brengt
aan een cursus beeldhouwen bij
De Eijnderic en dan meteen haar
boodschappen in Heesch doet,
met als prettig voordeel dat er
ruim voldoende parkeerplaatsen zijn. De waardebonnen die
zij won wil ze graag in Heesch
besteden bij de echte Heesche
ondernemers.
De koopzondag die zondag 15
december in het Heesche centrumgebied plaatsvond werd
opgeluisterd door de plaatselijke
‘Gé Band Er Bé’ en door de Arrenslee van Stichting Arrenslee.
Vele kinderen en ouders konden
vanuit de opgetrokken kerststal

Mevrouw Boon krijgt haar hoofdprijs uitgereikt

plaats nemen op de bok voor
een rondrit door het centrum
van Heesch.
Al met al een mooie afsluiting

van de jaarlijkse loterij met de
vele rode lopers voor deelnemende ondernemers in het Centrumgebied.

Gourmet, steengrill of fondue

Bijgerechten voor uw kerstdiner

Vleesbestellingen op aanvraag

biefstuk, kipfilet, varkenshaas, katenvarkenshaas,
saucijzen, hamburgers & piri-piri reepjes

met gevulde eieren, asperges met ham,
cranberrypaté en diverse soorten fruit

filetrollade, runderrollade, half-om-half rollade

Vleesschaal:

Huzarensalade:

€ 7, - p.p

Huzarensalade:

paling, zalm, forelfilet, garnalen,
makreel en gevulde eieren

Extra’s:

Visschaal:

• groenteschotel met champignons, ui, paprika,
tomaat, aardappeltjes en stoofgroenten
• 2 soorten rauwkost
• 3 soorten saus: knoflook, cocktail en zigeuner
• stokbrood en kruidenboter

€ 3, - p.p

Bestellen vóór 20 december
Als extra service:
gourmetvlees en huzarensalade ophalen
1e en 2e Kerstdag tussen 11.00 en 13.00 uur

nieuwe haring, paling, zalm,
garnalen, makreel en forelfilet

Rundvlees:

soepvlees, rosbief, entrecôte

Huzarensalade met vis:

met gevulde eieren, augurk, uitjes, tomaten & fruit

€ 3,50 p.p

€ 5, - p.p

Rollades:

€ 9,50 p.p

Varkensvlees:

varkenshaas, schnitzels, fricandeau, oesters

Kippenvlees:

€ 11,- p.p

kipfilet, drumstick, hele kip

Kalfs- en lamsvlees:
diverse mogelijkheden

VERHEIJDEN
Catering & Barbecue

Wenst u fijne feestdagen!
Kilsdonkseweg 5 - 5473 KK - Heeswijk-Dinther
0413-293187 - 06-21917272
info@verheijdencatering.nl
www.cateringverheijden.nl

Extra’s:

worstenbroodjes uit eigen keuken

€ 1,20 p.s.

worstenbroodjes per 10 stuks bestellen voor 16 december

Soep: Chinese tomatensoep, bouillon met verse
groente en rundvlees of champignonsoep

€ 3,50 p. liter
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Tekst: Anita van den Bogaart

V.l.n.r.: Edwin Koenen, Jan Exters, Gert-Jan Slaats en Alex Manders

Een eigen huis voor jongvolwassenen
met een verstandelijke beperking

Met professionele zorg en aandacht. Dat is het splinternieuwe
woon- en zorginitiatief De Libel in hartje Nistelrode
NISTELRODE - Als totemdier staat de libel voor transformatie, vooruitgang en de gave om je aan te passen aan nieuwe omstandigheden. Dat is dan ook precies wat Stichting De Libel beoogt. De
Stichting biedt een eigen woonplek aan jongvolwassenen met een
verstandelijke beperking.
Initiatiefnemers Paul Koenen en
Nico Manders - allebei met een
zoon met het syndroom van
Down - storten zich vol overgave
en passie op dit project, waarin
het allemaal draait om de belangen van deze kwetsbare doelgroep. Jongvolwassenen die nog
steeds bij hun ouders wonen,
maar toe zijn aan hun eigen plek.
Met De Libel wordt die droom
realiteit. Ook jongvolwassenen
die al op een eigen plek wonen,
maar op zoek zijn naar een nieuwe woonplek zijn van harte welkom.
Studio’s
Als eerste stap gingen Paul en
Nico op zoek naar een onafhankelijk iemand met voldoende
bestuurderservaring, en kwamen uit bij Franc Reefman, die
als voorzitter van de Stichting de
boel coördineert en aanstuurt.
Intussen is er al veel gerealiseerd:
er is een locatie, te weten Laar 25
in Nistelrode. Het huidige pand

uw bedrijf
Promoot jo gelezen
ed
op onze go ebsite
actuele w
ernheze.nl
www.mooib

is onlangs gesloopt. Het bouwontwerp biedt straks ruimte aan
veertien bewoners, met voor iedere bewoner een moderne eigen studio met badkamer en wc.
Verder zijn er een gemeenschappelijke keuken en twee gemeenschappelijke huiskamers.
Professioneel
Regelmaat, structuur en een vast
team zijn belangrijke voorwaarden voor de bewoners. Paul en
Nico hierover: “Wij doen alles
in het belang van de bewoners,
maar willen vooral ook de ouders
ontzorgen. We gaan dit faciliteren vanuit de zorgverlener. Er
komt 24/7 professionele begeleiding.”
Paul en Nico, initiatiefnemers en ouders van twee toekomstige bewoners

Financiën
De inkomsten van de Stichting
komen uit de verhuur van de
studio’s, PGB en Wajong, toeslagen, subsidies en donaties. Alle
inkomsten komen ten goede aan
de bewoners zelf.

Rond februari/maart zal de eerste
schop de grond ingaan. Meerdere al aangemelde cliënten kunnen niet wachten. Over een jaar
hebben zij hun eigen echte thuis.
Een plek helemaal voor henzelf,

midden in het dorp, middenin
de samenleving. Een plek waar
ze kunnen groeien, opbloeien
en zich volledig thuisvoelen. Eén
ding staat vast: De Libel wordt
een huis vol trotse bewoners!

Meer weten?
Voor meer informatie neem je
contact op met Paul Koenen via
06-12155164.

Een jaar lang online adverteren op onze homepage
met een banner die doorlinkt naar jouw website
voor maar € 37,50 per maand
Interesse?
Stuur een mail naar verkoop@bernhezemedia.nl
of bel met 0412-795170.
Zie voor de speciﬁcaties van deze actie: www.bernhezemedia.nl
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Nieuwjaarsontmoeting
Loosbroek

Heesche scouts willen
er toe doen

Uitnodiging Nieuwjaarsontmoeting op vrijdag 3 januari in CC De Wis
LOOSBROEK - Loosbroek organiseert vrijdag 3 januari weer
haar jaarlijkse en inmiddels traditionele nieuwjaarsreceptie.
Hét moment om elkaar te ontmoeten en een voorspoedig
nieuwjaar toe te wensen. Wij
nodigen iedereen dan ook graag
uit om het nieuwe jaar samen
met ons in te luiden. Tijdens de
nieuwjaarsreceptie kijken we
terug op het afgelopen jaar en
blikken we vooruit op 2020.
Wij zetten onze deuren daarom
graag voor je open en nodigen je
van harte uit om samen met heel
veel Loosbroekenaren een toost
uit te brengen op het nieuwe
jaar. Deze ontmoetingsbijeenkomst is nadrukkelijk voor iedereen die op wat voor manier dan

samen met ons het glas te heffen op het nieuwe jaar en kort
stil te staan bij de gebeurtenissen van het afgelopen jaar, maar
vooral om vooruit te kijken met
nieuws, met ontwikkelingen in
en rond het dorp. Een aantal
verenigingen zal kort de plannen
voor het nieuw jaar presenteren.
Bijzonder tijdens de nieuwjaarsontmoeting is de bekendmaking
van de ‘Loosbroekse Uitblinker
2019’. Een vrijwilliger(ster) die
zich dit jaar in het bijzonder,
belangeloos, heeft ingezet voor
Loosbroek.
ook betrokken is bij Loosbroek:
voor in- en omwonenden, verenigingen, organisaties, ondernemers en al onze relaties.
Wij nodigen je van harte uit om

CC De Wis, LOB, de parochie,
het Oranjecomitée en de Kerncommissie heten je van harte
welkom op vrijdag 3 januari vanaf 19.30 uur.

Nieuwjaarsreceptie voor en
door HaDeejers
HEESWIJK-DINTHER – Traditiegetrouw trapt Actief Burgerschap in Heeswijk-Dinther donderdag 9 januari om 20.00 uur in CC Servaes het nieuwe jaar af met een receptie voor het hele dorp. Eentje verpakt
in een informatief en muzikaal programma, waarbij kort stilgestaan wordt bij alle ontwikkelingen in het
dorp en een Actieve HaDeejer en een jonge Actieve Hadeejer in het zonnetje gezet worden. De zaal is
om 19.30 uur open.

De nieuwjaarsreceptie van Actief
Burgerschap is er eentje waarop
kort teruggekeken wordt op het
afgelopen jaar, maar ook met
elkaar vooruitgeblikt wordt op
ontwikkelingen die gaan komen
en/of waaraan gewerkt wordt.
Het is een interactieve avond
voor en door burgers waarbij in
het bijzijn van een afvaardiging
van het college van B & W van
de gemeente Bernheze in een
relaxte sfeer talloze onderwerpen aan de orde komen. Zo zal
de nieuwe structuur van Actief

Burgerschap uit de doeken worden gedaan, maar zal het ook
kort gaan over wonen, bouwen, seniorenbelangen, jongeren, veiligheid, welzijn, verkeer,
het nieuwe gerealiseerde plein
en de kiosk. Samengevat wordt
aandacht besteed aan alles wat
plaatselijk leeft en alles in een
notendop even voor het voetlicht gezet. Uiteraard onder het
genot van een drankje, waarbij
het kopje koffie/thee, iets lekkers en een consumptiebon bij
binnenkomst voor rekening van
de organisatie zijn. Een niet te

GROND- EN SLOOPWERKEN • CONTAINERVERHUUR •
ZAND EN GRANULATEN • INNAME PUIN EN BOUWAFVAL
Heeswijkseweg 7, 5473 KV Heeswijk-Dinther
T: 0413-291391 • E: info@dijkhoff.nl DIJKHOFF.NL

missen moment is uiteraard de
onthulling van de Actieve HaDeejer en de jonge Actieve HaDeejer. Beiden weten op moment van schrijven nog niets,
maar worden met een smoesje
binnengehaald om aansluitend
in het zonnetje te worden gezet
voor al hun inzet en verdiensten
voor het dorp.
De muzikale omlijsting voor, in
de pauze en na afloop van de
avond is in de vertrouwde handen van de band Hou ’t Simpel.
De toegang is uiteraard gratis.
De organisatie hoopt velen te
ontmoeten om in een gezellige
sfeer met elkaar het nieuwe jaar
af te trappen.
Tekst: Wendy van Lijssel

HEESCH - Scoutingleden hebben idealen. Die spraken zij onlangs
uit tijdens hun installatie waarbij zij officieel werden opgenomen in
hun speltak (leeftijdsgroep). Die ceremonie is zowel een belangrijk
als feestelijk moment, waarbij ouders en overige gezinsleden ook
welkom zijn.
Belofte & Scoutswet
Maandag 9 december lieten de
nieuwe scouts (jongens van 12
tot 15 jaar) van Scouting Heesch
horen dat zij er graag toe doen.
Via de Belofte gaven ze aan: “Ik
beloof mijn best te doen een
goede Scout te zijn, iedereen
te helpen waar ik kan en mij te
houden aan de Scoutingwet. Ik
wil samen met anderen het goede zoeken en bevorderen. Jullie
kunnen op mij rekenen.”
Daarna gaven ze aan waarmee
en hoe zij hun best willen doen.
Dat staat in de Scoutswet: “Een
Scout trekt er samen met anderen op uit om de wereld te ontdekken en deze meer leefbaar
te maken. Een Scout is eerlijk,
vriendelijk en zet door. Een Scout
is trouw, waardebewust en zorgt
goed voor de natuur. Een Scout
is behulpzaam en respecteert
zichzelf en anderen.”

Feest
Het feestelijke kwam tot uitdrukking door de activiteiten waarin

De wereld ontdekken
en meer
leefbaar maken
de nieuwe leden centraal stonden. Die activiteiten hadden met
eten, drinken, behendigheid en
goede manieren te maken. Er
werden onder andere crackers
met hagelslag met mes en vork
gegeten.
Bewezen is hoe je via een dienbladenrace moet serveren. Vla
gevoerd en gedanst. Twee moeders werden winnaars. Aan de
dansvaardigheden van de Scouts
kan nog veel verbeterd worden,
maar dat mocht de pret niet
drukken...
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‘Iedereen heeft belangrijk
Wim Kros brengt geschiedenis tot leven in stamboomonderzoek
HEESCH – Creatief bezig zijn is Wim Kros’ (73) tweede natuur. De voormalig eigenaar
van het in Heesch en verre omgeving bekende poppenhuis- en miniaturenmuseum,
heeft in 2013 naar eigen zeggen de waardevolste hobby in zijn leven ontdekt: het
in tekst en beeld integreren van het leven van je voorouders in de vaderlandse
geschiedenis. Om anderen te inspireren vertelt hij alles over deze interessante en
vooral persoonlijke hobby in zijn tijdschrift ‘Familie in Beeld’. Vrijdag 27 december is
Wim te gast in de Heesche bibliotheek waar hij geïnteresseerden alles uitlegt over deze
interessante hobby.
Geschiedenis
Wie denkt dat Wim altijd al een
voorliefde voor geschiedenis
heeft gehad komt bedrogen uit.
“Ik vond de geschiedenislessen op school doodsaai, veel te
onpersoonlijk allemaal. Pas de
laatste vijf jaar ben ik echt geïnteresseerd geraakt in zowel familiegeschiedenis als algemene geschiedenis, maar dan meer in de
zin van het neerzetten van een
tijdsbeeld dat ik bouw rondom
een voorouder van mij, die ik interessant vind en waar veel over
te vinden is. Nu pas sta ik stil bij
de tijden waarin mijn voorouders
leefden, voorheen niet. Wat die
mensen allemaal meegemaakt
hebben aan armoede, ziekten en
oorlog. Ik heb veel respect voor
hen gekregen en ben ontzettend

geïnteresseerd geraakt in die
mensen”, vertelt Wim enthousiast.
Wim en zijn vrouw maken een
aantal keren per jaar korte tripjes in Nederland, waarbij Wim
graag naar het archief ter plekke

Nu pas sta ik
stil bij de tijden
waarin mijn
voorouders
leefden

gaat om het een en ander uit te
zoeken en natuurlijk worden ook
de grafstenen en plekken waar
Wim’s verre familie gewoond
heeft bezocht en gefotografeerd.
“Verder haal ik veel genealogische informatie van
www.wiewaswie.nl en ik vind het
ook fijn dat veel regionale archieven aan digitalisering doen, zodat het voor iedereen makkelijker
wordt om dingen op te zoeken.
Het beeldmateriaal dat ik in mijn
albums plak haal ik van internet
of kopieer ik uit boeken.”
Kwartierstaat
Wim heeft al een flink aantal
voorouders van hem in kaart gebracht, waarbij hij gebruikmaakt
van een zogenaamde kwartierstaat. Wim: “Die kwartierstaat

Wim Kros
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ke mensen in de familie’
is de basis van alles; het is een
groot ringbandalbum, zodat tussentijdse aanvullingen altijd mogelijk zijn, want je vindt immers
steeds weer nieuwe voorouders
als je verder blijft speuren.” Helaas zijn er van de ‘gewone man’
in de archieven niet veel meer
dan enkele data en namen vastgelegd, maar iedereen heeft uiteindelijk wel een belangrijk persoon zoals een notaris, dokter of
iemand van adel in de familie, en
juist over die mensen is veel te
vinden.
Wim: “Ook speur ik het internet
af wat ik kan vinden over bijvoorbeeld de plek waar een bepaald persoon heeft gewoond en
wat daar allemaal in die tijd gebeurd is. Dat verwerk ik dan ook
weer in het kwartierstaatalbum,
zodat het een prachtig naslagwerk wordt, niet te vergelijken
met een reguliere stamboom.”

Tekst: Milène Putters Foto’s: Marcel van der Steen

Vrijdag 27 december is Wim van
14.00 tot 19.30 uur te gast in
de bieb in Heesch waar hij mensen die geïnteresseerd zijn in het
zoeken naar hun voorouders een
helpende hand biedt. “Ik wil
graag mensen inspireren en vertellen hoe leuk dit is om te doen.

Stamboomonderzoek

Genealogie of stamboomonderzoek is een onderdeel
van de geschiedkunde, gericht
op voorouderlijk onderzoek
en de afstamming van een
familie.

Als je er
eenmaal aan
begint
vind je het
gegarandeerd
leuk, dat kan
gewoon niet
anders!
Als je er eenmaal aan begint vind
je het gegarandeerd leuk, dat
kan gewoon niet anders!”

Veel achternamen zijn in de
loop van de tijd verbasterd
door verschrijvingen van
ambtenaren en geestelijken en
door ongeletterdheid. Bijvoorbeeld Verbruggen komt voor
naast Vanbrugge, Van Brugge
of Dupont. Daardoor kan het
uitzoeken een hele klus zijn.
Een beetje houvast bood het
vernoemen: een bepaalde
voornaam of een kleine variatie daarop kwam regelmatig bij
nakomelingen voor.
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Kook Kunst Tinks

FILMHUIS DE PAS:

heden gedaan, zoals de administratie of
werkzaamheden bij of voor andere ondernemingen op de Noordkade en daarbuiten. Met een indicatie of een PGB kun je
bij Tinks komen werken. Neem daarvoor
contact met ons op of loop eens binnen!

Kook Kunst Tinks is een
maatschappelijke onderneming,
gevestigd op het prachtige
Noordkadeterrein in Veghel en
al bijna 20 jaar in bedrijf.
VEGHEL -

In de kookwinkel zijn mooi serviesgoed
en eindeloos veel handige keukenhulpjes
te koop; van spiraalsnijders tot aardappelknijpers, van bakspanen in alle mogelijke
kleurtjes tot een stoofpan en bakvormen.
Een plek om heerlijk rond te snuffelen en
we nemen alle tijd om u van advies te
voorzien!
Komend jaar bestaat Tinks 20 jaar, ons
feestjaar. Er staan spetterende activiteiten
op de planning.
Houd ons in de gaten!

Het biedt een leer-/werkproject voor
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt op het gebied van Niet Aangeboren
Hersenletsel (NAH) en beperkingen op
lichamelijk gebied.

Tinks is een kookwinkel
en atelier ineen
Tinks is een kookwinkel en atelier ineen.
In het atelier worden professionele producten gemaakt die kwaliteit, vrolijkheid
en plezier uitstralen. Vanuit de winkel
kunnen klanten het atelier inlopen en zien
hoe de producten tot stand komen.
Naast creatieve producten en werken in
de winkel worden ook andere werkzaam-

Film voor volwassenen en
een film voor kinderen

ontplooi je mogelijkheden

THE GUERNSEY LITERARY AND
POTATO PEEL PIE SOCIETY
Nieuwe datum! Vrijdag 27 december,
20.00 uur, € 6,- korte pauze,
2017 / 123 minuten.
DRAMA/ROMANTIEK
Het verhaal volgt een journaliste, Juliet
Ashton genaamd. In de nasleep van de
Tweede Wereldoorlog besluit Juliet te
schrijven over een boekenclub die op het
Kanaaleiland Guernsey is gevormd gedurende de oorlog. Bij aankomst op het
eiland komt ze in contact met een lokale
boer, Dawsey genaamd, en al snel krijgt
ze een speciale band met de inwoners van
het eiland.
The Guernsey Literary and Potato Peel Pie
Society is een film als een warm schuim-

Verlengde Noordkade 12
5462 EH Veghel
0413-782220

bad – weldadig om je langzaam in weg te
laten zakken.
BUURMAN EN BUURMAN
WINTERPRET kinderfilm.
Donderdag 2 januari, 13.30 uur, € 5,Vrijdag 3 januari, 13.30 uur, € 5,-.
De twee onhandige buurmannen vieren samen Kerst. Ze doen van alles wat
bij Kerst en de winter hoort, zoals een
sneeuwpop bouwen, kerstkoekjes bakken
en cadeau’s geven.
Dit gaat natuurlijk niet zonder slag of stoot
en ze brengen de feestdagen door op hun
eigen klunzige manier.
Let op: maandag 6 januari en dinsdag
7 januari, 20.00 uur: Dirty God.

NIEUW! Vooraf een lekkere maaltijd in het filmthema van die
avond voor € 12,50. Zie www.de-pas.nl.
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Een écht mannenberoep:

Judith van der Velden werkt al meer
dan vijftien jaar als brandweervrouw
NISTELRODE - Sinds 2003 werkt Judith van der Velden
als echte brandweervrouw in een mannenwereld.
24 uur per dag en 7 dagen per week een pieper bij je:
zodra die afgaat, móet je meteen gaan. Je hoofd koel
houden bij heftige incidenten blijft bijzonder en het is
zoveel meer dan brand bestrijden.
Al meer dan vijftien jaar werkt
Judith bij de brandweer. Hoewel
brandweervrouwen vrij uniek
zijn, koos Judith voor dit mooie
dienstverlenende beroep en staat
haar mannetje. De brandweeracademie kun je niet zomaar
volgen. Toen Judith in 2001 de
opleiding tot brandweerofficier
wilde gaan volgen, waren er
maar achttien plekken beschikbaar voor de hele opleiding. Een
strenge selectieprocedure volgde
met onder andere een sporttest,
een psychologisch assessment,
een intelligentietest, een rollenspel en een gesprek met een
commandant ergens in het land.
Dolgelukkig was Judith dan ook
toen bleek dat zij één van de
achttien geselecteerden was en
aan de opleiding mocht beginnen. Die zij, na anderhalf jaar
hard werken, afrondde, waarna
zij aan het werk kon als brandweervrouw.
Een veelzijdige en
veeleisende baan
In 2005 is Judith in Bernheze
begonnen als plaatsvervangend
commandant en tegelijkertijd
was ze officier van dienst. Overdag een baan op kantoor, wat de
‘koude’ functie wordt genoemd,
en daarnaast een ‘warme’ functie
tijdens incidenten. In 2011 zijn
de gemeentelijke brandweren
geregionaliseerd naar Brandweer
Brabant Noord. De functie van
plaatsvervangend commandant
Bernheze hield op te bestaan en
Judith werd teamleider operationele voorbereiding voor het
district Maasland (Oss, Bernheze
en het voormalige Maasdonk) in
Oss. In die functie was ze verantwoordelijk voor het materieel, de
kazernes en de procedures van

het district. Daarnaast was Judith
nog steeds officier van dienst, de
persoon die tijdens incidenten de
leiding neemt, knopen doorhakt
in lastige situaties, zorgt voor coördinatie en communicatie met
andere hulpdiensten en bepaalt
wat er wordt verteld aan de media.
Judith aan het werk als informatiecoördinator

Judith vertelt enthousiast over de
dankbare reacties, maar ook over
de vele aanpassingen die het ook
in je privéleven van je vraagt. 24
uur per dag en 7 dagen per week
draag je een pieper bij je, het is
een veeleisende baan. Ze heeft al
veel heftige ongevallen meegemaakt, ook bij de brand van De
Brouwershoeve was ze bijvoorbeeld aanwezig. Ondanks alle incidenten, heeft Judith nog nooit
last gehad van schuldgevoel of
spijt bij haar functie. “Ik denk altijd maar zo: Ik kan er niets aan
doen dat het incident is gebeurd,
maar ik kan wél helpen om het
zo goed mogelijk op te lossen.”
Brandweerlieden leren hiermee
om te gaan door de vele oefeningen en procedures die ze moeten volgen. Doordat ze blijven
trainen, zijn ze heel goed voorbereid op noodgevallen waarin
ze moeten reageren zoals ze dat
hebben geleerd. Er is een speci-

V.l.n.r.: Loes, Stan, Judith en VeerleFoto: Tineke Vonk

aal opvangteam binnen Brandweer Brabant Noord dat brandweermensen kan helpen om te
gaan met heftige gebeurtenissen
en daar is meer aandacht voor.

Het is zoveel
meer dan
brand
bestrijden

“Ook is er bijvoorbeeld jaarlijks
een bijeenkomst voor de partners
van de brandweermedewerkers.
Aan hen wordt dan uitleg gegeven om vreemd gedrag te kunnen herkennen, wanneer mensen ernstige gebeurtenissen niet
naast zich neer kunnen leggen.”
Een mannenberoep
Vaak wordt het nog wel gezien
als een mannenberoep, dat blijkt
ook uit de volgende anekdote.
Elk jaar gaat een groep brandweermannen - én Judith - naar
de brandweerbeurs voor de
nieuwste brandweerauto’s en
brandweermaterialen. “Met een
hele rits mannen om mij heen,
word ik in burgerkleding niet echt
aangesproken. Zodra ik een uni-

Tekst: Carlijn van de Ven

form draag opeens wel. Vreemd
hoe dat werkt als vrouw in een
mannenberoep.”
Zoveel meer dan de rode auto’s
In 2012 kregen Judith en haar
vrouw Loes hun eerste zoon Stan
en in 2013 volgde een dochter
Veerle. Toen er in 2014 weer
een reorganisatie kwam binnen
Brandweer Brabant Noord, besloot Judith in verband met haar
twee jonge kinderen, de warme
functie als officier van dienst
opzij te schuiven. Haar nieuwe
functie in de koude kant werd bij
de afdeling huisvesting, waar ze
nu nog steeds met veel plezier,
bijna fulltime werkt. Dit houdt
in dat ze met haar team de 40
kazernes van Brandweer Brabant Noord beheert. Judith heeft
vooral verantwoordelijkheid voor
het facilitaire gedeelte hiervan,
bijvoorbeeld het regelen van de
toegangscontrole, de aanschaf
van meubels, inrichting, kantoorartikelen, schoonmaak, koffievoorziening, nutsvoorzieningen,
afvalverwerking en verschillende
aanbestedingstrajecten.
De warme kant bleef kriebelen,
dus heeft Judith in 2016 de rol
van informatiecoördinator erbij
gekregen. Omdat de opkomsttijd voor deze functie langer is,
is het makkelijker te combineren
met een jong gezin. Deze functie zorgt dat alle informatie die
bij grote incidenten ontstaat bij
elkaar komt en gefilterd wordt
voor alle hulpdiensten samen.

Archieffoto

Dat betekent dat ze bij een groot
incident alle informatie verwerkt
in tekst, of op de kaart plot. Dan
gaat ze direct ter plaatse naar het
incident of naar het Regionaal
Operationeel Team bij de meldkamer in Den Bosch. “Wanneer
een brand of incident enorm
groot is, dan moet er bijvoorbeeld rekening mee worden gehouden waar de rookwolk naartoe kan waaien, of de omgeving
klachten zal ondervinden, of dat
iets politiek gevoelig kan zijn. De
media-aandacht speelt een rol,
de burgemeester moet goed geïnformeerd zijn en mensen met
klachten moeten opgevangen
worden.”
“Er komt zoveel meer bij kijken,
dan alleen ‘de rode wagens’, die
we naar de plek des onheils zien
rijden”, besluit Judith.
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De Dierenvriendjes viert 5-jarig jubileum in januari
Agrarische kinderdagopvang geeft kinderen letterlijk ruimte om te ontwikkelen

ONDERNEMEND BERNHEZE
NISTELRODE – Wat vijf jaar geleden, op 5 januari 2015 om precies
te zijn, is begonnen als een leuke nevenactiviteit bij de melkveehouderij aan ’t Broek 8 in Nistelrode, is uitgegroeid tot een prachtige
agrarische kinderdagopvang bij de boerderij waar kinderen letterlijk
de ruimte krijgen zich te ontwikkelen. DeMooiBernhezeKrant gaat
op de koffie bij schoonzussen en eigenaressen van kinderdagopvang
De Dierenvriendjes, Judith en Nancy, beiden geboren en opgegroeid
op een boerderij.
Tekst: Milène Putters

“Judith en haar man Ton kwamen op het idee om een agrarische kinderdagopvang te beginnen, hier op de boerderij.
We waren enthousiast en zijn de
juiste opleidingen gaan volgen
en vanaf het begin hebben we

ons aangesloten bij de VAK, Verenigde Agrarische Kinderopvang.
Hier zijn agrarische kinderdagverblijven in heel Nederland bij
aangesloten. Vanuit de VAK zijn
we direct op de hoogte van de
nieuwste ontwikkelingen binnen

de kinderopvang en kunnen we
in het regio-overleg brainstormen met collega-ondernemers”,
vertelt Nancy. “In mei 2015 hebben we op de Pinksterfeesten in
Nistelrode met een stand gestaan
en daar hebben we echt ontzettend veel mensen mee bereikt.
Een groot succes was dat en we
zijn daar jaarlijks nog trouw te
vinden!” “We zijn samen begonnen, maar inmiddels zijn we met
een heel team van enthousiaste
pedagogisch medewerkers”, vult
Judith trots aan.
Veel ruimte
Een grote meerwaarde van De
Dierenvriendjes is natuurlijk de
enorme ruimte die dit mooie
onderkomen heeft, de dieren
waarmee de kinderen elke dag
in contact kunnen komen en het
feit dat ze zich kunnen ontwik-

Zo leren ze wat er allemaal
op de boerderij gebeurt
kelen te midden van alles wat de
natuur en de boerderij te bieden
hebben. Nancy en Judith: “Kinderen gaan bij ons elke dag naar
buiten, slapen zelfs ook lekker
buiten in speciale buitenbedjes
als hun ouders hiervoor toestemming geven, en komen dagelijks
in contact met dieren. Ze kunnen
lekker buiten rennen door het
gras in de wei, de koeien bekijken als deze gemolken worden
en soms zijn ze zelfs getuige van
de geboorte van een kalfje, dat
is natuurlijk prachtig om te zien!”
Ze gaan in een overall, en bij
koud weer in een skipakje met
laarsjes aan, de boerderij op. Ze

mogen vies worden, zien alles
wat er te doen is en stellen ook
vragen aan ‘boer’ Ton. Zo leren
ze wat er allemaal op de boerderij
gebeurt en vertellen dit vol trots
aan hun ouders.”
Positief beeld
De Dierenvriendjes zit midden in
het groene hart van Bernheze,
tussen weilanden in waar elk
seizoen weer wat op verbouwd
wordt. “Het is mooi om de wisseling van de seizoenen van
dichtbij mee te maken. De kindjes zien maïs groeien, aardappelplanten steeds groter worden,
dat is mooi! Ook halen ze soms
zelf aardappels uit de grond om
ze te koken, bakken of pureren
en daarna met z’n allen lekker te
proeven. Ze leren dat de aardappel uit de winkel van het land
komt en dat de melk van de koe
komt. We willen kinderen, maar
natuurlijk ook hun ouders, het
positieve van de boerderij mee-

Nancy en Judith
Foto: Marcel van der Steen

geven”, besluiten de twee gepassioneerde dames ten slotte.
Het 5-jarig bestaan van De
Dierenvriendjes wordt met het
team gevierd in de vorm van
een feestelijke avond, maar op
9 mei volgt er een open dag. Dit
om het jubileum te vieren met
kinderen en ouders die al bij De
Dierenvriendjes komen, maar
ook om iedereen het mooie kinderdagverblijf te laten zien.
Houd voor meer informatie daarover de Facebookpagina van De
Dierenvriendjes en DeMooiBernhezeKrant in de gaten!

Wil je een keertje een kijkje komen nemen?
Je bent altijd welkom voor een rondleiding!
Kijk op www.dedierenvriendjes.nl en maak een afspraak.

Reacties ‘Wa’n Skôn foto’
Op de foto van 4 december zijn enkele bruikbare reacties binnen
gekomen. Zo schreef Wim van Lith dat hij behalve zichzelf ook
Theo van Roosmalen en Bart van Es herkende. De familie Janssen wist te vertellen dat de foto op de Hoek Hoogstraat Zwarte
Molenweg is gemaakt. Namens de HKK bedankt voor de reacties.

Wie, wat, waar
en wanneer
Trendzz gaat na de
Kerstdagen knallend
met hoge kortingen het
oude jaar uit.
Kom gerust eens
binnen wandelen.

m Trendzz

Groetjes Tea
‘t Dorp 68a - 5384 MC Heesch
Ga naar

Trendzz Heesch en doe mee.

NISTELRODE - Met regelmaat verschijnt in
DeMooiBernhezeKrant een
foto, waarvan de Heemkunde
Nistelvorst geen informatie
heeft.
Heb jij gegevens over
deze foto, dan stelt de
Heemkundekring het op prijs
als je dat laat weten. Je kunt
informatie sturen aan
hkknistelvorst@gmail.com of
bellen met 06-33587468.
Als er juiste informatie
ontvangen wordt, zullen we
het via deze krant weer laten
weten.
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‘Ik zing Beauty
al mijn BRAINS
hele leven’ en talent
Haar deelname aan het programma ‘Superkids’ was niet de eerste
keer dat Naomi op televisie te
bewonderen was en zeker niet
dat ze op een (groot) podium
stond. “Ik was 7 jaar toen ik me
aansloot bij kleintje BMT (Brabants Muziek Theater). Daar heb
ik musicallessen gehad. Ik heb
er vijf jaar meegespeeld, eerst in
het ensemble. Het vierde seizoen
kreeg ik de hoofdrol. Ik zing al
mijn hele leven.”
Ondertussen was ze aangesloten
bij een dansschool in de regio,
pingelde thuis een beetje op de
piano en had op enig moment
zangles. Ze droomde al langer
van deelname aan ‘The Voice
Kids’. “Ik heb gewacht tot mijn
stem het aankon. Toen ik 10 jaar
was heb ik me opgegeven”, blikt
ze terug. Ze vervolgt: “Ik moest
een filmpje opsturen waarin ik
zong en toen was het afwachten.”

Wachten bleek in deze het toverwoord. Na een eerste screening
volgden er nog een aantal waarin filmpjes gestuurd moesten
worden waarin ze andere liedjes
zong en er voorrondes waren.
Ondertussen mocht niemand
weten waar ze mee bezig was.
“Je wilt alles vertellen, maar dat
mocht heel lang niet”, verzucht
ze. De opnames waren al voor de
zomervakantie van 2018. De uiteindelijke uitzending in 2019. “Ik
ben in de battles afgevallen. Dat
was wel jammer. Ik mocht echter mee naar Disneyland Parijs
en het was een mooie ervaring”,
straalt ze.
Ondanks dat ze afviel, wist ze
zich toch in the picture te zingen
want begin 2019 belde Talpa
met de vraag of er interesse was
voor deelname aan ‘Superkids’.
Dit keer zonder voorronde, maar
wel met een lijstje nummers dat

Trots laat Naomi haar medaille van ‘Superkids’ zien

HEESWIJK-DINTHER – Zingen, dansen,

acteren en modellenwerk. Het zit
allemaal in het pakket van Naomi
Traa. Dat is overigens niet alles,
want er is ook nog een YouTube
kanaal en een eigen site. De
12-jarige gymnasiast kletst je de
oren van het hoofd, vindt alles
superleuk om te doen maar: “Het
allerliefste wil ik zingen.” Onlangs
was ze te zien in het programma
‘Superkids’ op SBS6 waar ze de
finale wist te bereiken.

ze om te beginnen voor het productieteam zong. Daaronder
‘Arcade’ van Duncan Laurence
en ‘Hero’ van Whitney Houston.
“Eigenlijk hou ik zelf van popmuziek zoals van Ariana Grande,
maar ik vond het toch mooi om
te doen”, stelt ze om toe te voegen: “Ik zing altijd met gevoel. Je
moet mensen overtuigen dat je
het meent en iedereen meenemen in het verhaal dat je zingend
vertelt.”
Niet haar optreden voor de jury,
die bestond uit Maan, Wibi Soerjadi, Gordon en Juvat Westendorp, vond ze spannend maar,
zo meldt ze, het wachten op de
uitslag om te weten of ze door
was naar de finale. Dat bleek
uiteindelijk zo te zijn. Hoewel ze
niet won, is ze zeker weer een ervaring rijker en: “We hebben allemaal een rolletje in de clip bij de
film ‘Klaus’. Dat is ook heel leuk.

Ik zing
altijd met
gevoel

Verder ben ik naar aanleiding van
‘The Voice Kids’ gevraagd voor
modellenwerk. Ik heb intussen
al een paar fotoshoots gehad.”
Dan: “Met kleintje BMT moest
ik stoppen vanwege mijn leeftijd.
Ik heb echter niet stil gezeten en
ben van het ene in het andere
gerold.
Ik ben intussen bezig om te kijken
of ik mijn presentatietechnieken
kan verbeteren. Ik heb een YouTube kanaal en ben bezig met
een eigen website. Ik vind het
allemaal echt leuk om te doen,
maar het allerliefste zing ik.”
De eerste jaars gymnasiast van
Bernrode in Heeswijk-Dinther is
er eentje met beauty, brains en
talent. Wat ze wil worden als ze
groot is? Daar is ze nog niet uit,
maar: “Ik denk dat ik wel iets
voor televisie wil gaan doen”,
om resoluut te eindigen. “Niet
áchter, maar vóór de schermen.”
Tekst en foto’s: Wendy van Lijssel
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CC Servaes als Huize Cupido
‘Drama’s zijn er al genoeg’
van den Berg en regisseur Ger
Sanders.
Ger en Ans vormen samen de
leescommissie. Dat is niet zo makkelijk want zij stellen wel enige
voorwaarden voordat in overleg
de keuze wordt gemaakt. “We
zorgen er altijd voor dat er een rol
is voor alle spelers. Verder dient
de verhaallijn goed te zijn, zonder
grove of kwetsende teksten en
het moet leuke typetjes bevatten.
We kiezen altijd voor een blijspel.
Drama’s zijn er al genoeg. Mensen komen bij ons om te lachen”,
melden genoemden.

goeds neer te zetten is altijd hoog.
Als we spelen en je hoort de eerste lachsalvo’s door de zaal gaan,
dan weet je dat het goed is. Dat
geeft voldoening”, zeggen alle
genoemden eensgezind.
‘Waar zijn we aan begonnen’
gaat geheid de lachspieren in beweging zetten. Het draait in deze
om de zusjes Ali en Bertha Bloem
die samen willen genieten van
een rustige en welverdiende vakantie. Al snel ontdekken ze echter dat er in hun onderkomen een
relatiebemiddelingsbureau is ge-

‘De drive om met elkaar iets goeds
neer te zetten is altijd hoog’

‘De Oudere Garde’ zal de lachspieren in beweging zetten

Tekst en foto: Wendy van Lijssel

HEESWIJK-DINTHER – Hoewel het normaliter zo niet te boek staat transformeert CC Servaes in het
weekend van vrijdag 17 tot en met zondag 19 januari in Huize Cupido. Het toneel wordt dan namelijk
ingenomen door toneelvereniging De Oudere Garde die met het hilarische en amoureuze blijspel ‘Waar
zijn we aan begonnen’, de lachspieren in beweging gaat zetten. Op vrijdag speciaal voor leden van de
plaatselijke KBO’s uit genoemde dorpen; de overige dagen is iedereen die zin heeft in een ontspannen
avondje uit om 20.00 uur van harte welkom.
Hoewel de repetities slechts enkele maanden duren met de opvoeringen uiteraard als hoogtepunt,
is De Oudere Garde bijna het hele

jaar actief.
“Na de voorstelling evalueren
we en vervolgens wordt al snel
de zoektocht naar een nieuw

stuk gestart”, vertellen bestuursleden Henk Kuijpers, Tiny van
den Brand, speelster Ans van der
Schoot, PR-medewerker Gerrit

CC NESTERLÉ
PRESENTEERT

VAKANTIE FILM

cc nesterle
presenteert
presenteert
In de kerstvakantie
op donderdag 2 januari op het witte doek bij
donderdag
donderdag
CC Nesterlé
de familiefilm ‘Mijn bijzonder rare week met Tess’.
filmavond
filmavond
Bang om als jongste van het gezin

nesterle
MIJNccBIJZONDER
RARE WEEK MET TESS

alleen over te blijven, begint Sam tijdens
zijn vakantie op Terschelling vastberaden aan zijn zelfverzonnen alleenheidstraining. Door de ontmoeting
met de ongrijpbare Tess, die een groot geheim met zich
meedraagt, wordt hij een avontuur in getrokken dat
hem doet inzien dat je je familie juist moet koesteren
in plaats van ontvluchten. Sam neemt een drastisch besluit waardoor zijn bijzondere vriendschap met Tess op het spel komt te staan en Tess
haar leven voorgoed zal veranderen.
****’Een luchtige, lieve jeugdfilm’, de Volkskrant
****’Net zo goed als een Scandinavische jeugdfilm’, NRC
**** ‘Lieve, sprookjesachtige film met leuke kinderen in de hoofdrol’, VPRO Cinema
Nest
Deze prachtige en bijzondere familiefilm - die inmiddels zelfs op internationale
zo di erlé,filmfesch
tivals al veel gewonnen heeft - is gebaseerd op het gelijknamige enKbekroonde
om, g tbij. boek
& ont eniet
van Anna Woltz.
moet
!
Filmmiddag op 2 januari - aanvang 15.00 uur - toegang € 2,50 (inclusief ranja voor
kids)

WWW.neSTerle.nl

De rollen worden door regisseur
Ger Sanders verdeeld. “Dit is mijn
vijfde seizoen. Ik ken ‘mijn’ pappenheimers intussen. Al lezende
weet je eigenlijk al wie voor welke
rol geschikt is”, laat hij weten. De
overigen vullen aan. “Voor de zomervakantie krijgen we allemaal
ons toneelboekje, waarbij tevens
duidelijk wordt welke rol iedereen
heeft. Aansluitend is er daarna
een eerste leesrepetitie. Tijdens de
vakantie kunnen we dan al op ons
gemak de teksten doornemen en
soms al een beetje uit ons hoofd
leren. De drive om met elkaar iets

vestigd. Met een komen en gaan
van rare snoeshanen in Huize Cupido is er van rust dan ook geen
sprake meer. Vrijdag 17 januari
wordt de voorstelling om 14.00
uur gespeeld voor leden van de
plaatselijke KBO’s. De zaal is open
om 13.00 uur. Kaartjes á € 6,- per
persoon zijn niet te reserveren,
maar verkrijgbaar aan de kassa.
Iedereen is welkom op zaterdag
18 en zondag 19 januari om 20.00
uur. Kaartjes á € 8,- per persoon
kunnen gereserveerd worden via
0413-291793.
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Winterwandeltocht
in Bernheze

Een gezellige, gezonde en actieve afsluiting van het jaar
BERNHEZE – Na de feestdagen lekker uitwaaien in de buitenlucht, je stramme spieren rekken en strekken en er met z’n allen lekker op uit om te zien en ervaren hoe mooi Bernheze is. Het kan met de
onder de vlag van TRV-Bernheze georganiseerde Winterwandeltocht op zondag 29 december met een
5-, 10- en 20-kilometer lange route vanaf eetcafé ’t Pumpke aan het Raadhuisplein 7 in Nistelrode of De
Meierijsche Museumboerderij aan de Meerstraat 28 in Heeswijk-Dinther.
Onder de vlag van TRV-Bernheze
zijn vrijwilligers van Scouting Mira
Ceta uit Nistelrode en De Meierijsche Museumboerderij weer enige tijd druk doende geweest met
het uitzetten van gloednieuwe
wandeltochten in hun omgeving.
Een klus die beide organisaties
zien als een uitdaging en wat gelijk, zo benadrukken ze, voor iedereen dé manier is om Bernheze
met al haar natuurrijke schoonheid te leren kennen.

omgeving te kennen. Leuk dat
zij dan toch op plaatsen komen
waar ze waarschijnlijk nog nooit
geweest zijn”, melden Dimphy
en Cindy. Ze voegen lachend toe:
“We vertellen niet meer dan dat
het richting Maashorst en Bedaf
is.”
De Meierijsche Museumboerderij
in Heeswijk-Dinther staat ook dit
jaar aan het organisatieroer en te
boek als vertrekpunt. “Als muse-

lange route is één rustplaats en in
de 20 kilometer route zijn twee
pauzeplekken waar iets gegeten
en gedronken kan worden. Verenigingen of particulieren die het
leuk zouden vinden om deze editie of die van 2020 een actieve
bijdrage te leveren zijn overigens
van harte uitgenodigd zich te
melden. Dat mag en kan van alles zijn. Van het vormen van een
levende kerststal, het in eigen
beheer uitdelen of verkopen van

‘Het is een betaalbaar uitstapje in eigen gemeente en
een gezellige, gezonde en actieve afsluiting van het jaar’
Dit jaar kan de zeventiende editie
van de Winterwandeltocht genoteerd worden, waarbij Scouting
Mira Ceta al vijf jaar tekent voor
drie routes door de mooie Nisseroise omgeving. Iets wat ze
ontzettend leuk vinden om te
doen en bijna logisch want: “Wij
maken als scoutingvereniging
regelmatig tochten en zijn veel
buiten in de natuur te vinden”,
vertellen woordvoerders Dimphy
en haar dochter Lincy van den
Broek. Ook dit jaar is het Mira
Ceta gelukt om drie gloednieuwe wandelroutes uit te zetten
van 5-, 10- en 20 kilometer lang.
“Wij vinden het elk jaar weer een
uitdaging om de route zo te maken dat er stukken bij zitten die
zelfs niet bekend zijn bij de ervaren wandelaars die menen de

um laten wij iedereen een stapje
terugdoen in de tijd. We organiseren daarnaast jaarlijks ook altijd
een aantal andere activiteiten.
Met hulp van onze vrijwilligers
Tini van Lieshout, Ad van Zandbeek en Willy van Sleuwen is het
ook ons gelukt om dit jaar drie
nieuwe winterwandeltochten paraat te hebben”, vertelt woordvoerder Hans van Sleuwen. Hij
voegt toe: “We gaan richting
Natuurtheater De Kersouwe en
Kasteel Heeswijk.”
In beide plaatsen geldt dat na
inschrijving wandelaars de route
op papier krijgen. Zonder deze
route is de tocht niet te lopen.
Eventueel onduidelijke punten
onderweg worden met pijlen
gemarkeerd. In de 10 kilometer

een versnapering voor onderweg tot het maken van muziek.
TRV-Bernheze vindt het leuk om
mensen met elkaar te verbinden.
Volgens beide organisatoren is
deelname aan de Winterwandeltocht dé manier om eens lekker
uit te buiken, een goed gesprek
te voeren onderweg en met eigen ogen te zien hoe mooi Bernheze is. “Het is een betaalbaar
uitstapje in eigen gemeente en
een gezellige, gezonde en actieve afsluiting van het jaar”, stellen
beiden om toe te voegen: “Deelname kost € 3,50. Met inlevering
van de bon uit de DeMooiBernhezeKrant krijg je € 1,- korting”,
om lachend toe te voegen: “Je
mag een bon per persoon inleveren, dus wellicht is het een goed

V.l.n.r.: Hans (Meierijsche Museumboerderij), Dimphy en Lincy
(Scouting Mira Ceti)
Tekst: Wendy van Lijssel Foto’s: Nadja van Driel

idee om de krant op te halen bij
mensen die niet meelopen”, om
af te sluiten: “Maar dat zijn er
hopelijk niet veel.”
www.bezoekbernheze.nl

Tegen inlevering van deze bon

krijg je € 1,- korting
op je deelnamekosten
van de TRV-winter
wandeltocht 2019.
Maximaal 1 bon inleveren per persoon.
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Wereldwinkel Nistelrode blikt
even terug in de tijd

COLUMN
Schuldhulpmaatje
Bernheze vertelt...’

Uitverkoop van 27 december tot en met 11 januari sluit een tijdperk af

ANNE: JONGE ONGEHUWDE MOEDER
STAAT ER HELEMAAL ALLEEN VOOR
Anne was pas 18 jaar, maar had al een zoontje van twee.
De vader is uit beeld. Om een huisje voor hen beiden in te
richten had ze de inventaris op afbetaling gekocht bij een
postorderbedrijf. Haar studiefinanciering was ontoereikend
voor alle vaste lasten. Met haar ouders heeft zij een verstoorde
relatie, dus van hen hoefde ze geen hulp te verwachten. Al
snel maakte Anne de post niet meer open, de rekeningen kon
ze toch niet betalen. Toen ze helemaal was vastgelopen ging
zij ten einde raad naar een Sociaal Raadsman. Hij verwees haar
door naar SchuldHulpMaatje.
Samen met haar maatje maakte Anne de post weer open.
Zo kreeg ze overzicht hoe zij ervoor stond. Vanwege de
studiefinanciering kwam Anne niet in aanmerking voor
schuldhulpverlening. Ze besloot toen om er helemaal zelf voor
te gaan om de schulden af te lossen.
Samen met haar maatje maakte ze afspraken met de schuldeisers over een aflossingsbedrag. Langzaam maar zeker wist ze
alle schulden af te betalen. Na drie jaar tijd was ze compleet uit
de rode cijfers.
Haar maatje leerde haar hoe zij een begroting kan maken en
steunde haar om het zware traject vol te houden. Want het
was afzien, om drie jaar lang met een heel beperkt budget
rond te komen. Voor de lange termijn heeft Anne van haar
maatje geleerd hoe zij zelfstandig haar zaken kan regelen. En
ook om te gaan sparen voor onverwachte uitgaven of leuke
uitjes. Ze heeft weer rust en kan weer genieten van het leven
en haar kind.
Voor meer informatie mail naar
schuldhulpmaatjebernheze@gmail.com
schuldhulpmaatje.nl (voor maatjes en algemene informatie)
uitdeschulden.nu (voor hulpvragers)
geldfit.nl (voor voorkomen van geldproblemen)
moneyfit.nl (voor jongeren met geldvragen)
eerstehulpbijschulden.nl (voor herkennen van geldzorgen).

NISTELRODE – Het verhaal van Wereldwinkel Nistelrode begint in 1987 bij Mientje Koenen, die vastberaden was het werk van de missionarissen in Zambia te verlichten. De wereld is veranderd, het koopgedrag is veranderd, maar het doel is nog steeds hetzelfde. 2019 werd het jaar dat knopen doorgehakt
werden. Zorgvuldig en doordacht. Wereldwinkel Nistelrode maakt zich op voor 2020 en bereidt een
metamorfose voor met een uitverkoop vanaf 27 december.
De wereldwinkels in Bernheze
hebben een strijd geleverd om te
blijven bestaan. De vrijwilligers,
bewust van het goede werk dat
ze doen, nemen graag de mensen om hen heen hierin mee.
Soms is het moeilijk, soms lukt
het.
Trots terugkijken
Mientje klopte in 1987 voor het
benodigde opstartgeld aan bij de
toenmalige gemeente Nistelrode
en de parochie. Zij wist met vele
andere vrijwilligers een heuse
Wereldwinkel in Nistelrode te
realiseren op, hoe toepasselijk,
Wereldvoedseldag; 16 oktober
1991. De winkel begon in de
voormalige snackbar, waar tegenwoordig zaal ’t Tramstation
is gevestigd. In 1999 ging de
Wereldwinkel naar een woonhuis in de Parkstraat om uiteindelijk in 2007 naar het huidige
pand aan het Raadhuisplein 1b
te verhuizen, het voormalig politiebureau van Nistelrode.
We maken even een sprongetje
in de tijd en belanden in 2016
waarin de Wereldwinkels heel
hard vechten voor hun bestaan.
Wereldwinkel Nistelrode viert
haar 25-jarig bestaan groots met
de inwoners van Nistelrode. Een
knutselmiddag voor kinderen én
bewoners van Laarstede, een

UITVERKOOP VAN 27 DECEMBER
TOT EN MET 11 JANUARI
uitstapje voor de medewerkers
en een publieksavond met medewerking van onder andere het
Afrikakoor.
Een nieuw tijdperk
Het online winkelen en het feit
dat ‘fairtrade winkelen’ ook de
supermarkten bereikt heeft,
zorgt voor een fikse concurrentie. En nu is het bijna 2020 en is
Wereldwinkel Nistelrode slechts
één jaartje verwijderd van haar
30-jarig bestaan... En wat is er
veel veranderd sinds de oprichting!
“Inmiddels zijn we online te vinden en er gaat nog meer veranderen, want in het nieuwe jaar
komt Wereldwinkel Nistelrode

met een geheel gerestylde winkel en gaat vol enthousiasme op
weg naar het 30-jarig jubileum”,
vertelt Anja Fleischeuer.
www.wereldwinkelnistelrode.nl,
Facebook en Instagram dat is
waar onze mooie producten te
vinden zijn, je leert de vrijwilligers kennen en dé verhalen worden hier verteld.
Volg Wereldwinkel Nistelrode
en blijf op de hoogte van alles
wat nog gaat komen. 11 januari
gaan de deuren dicht om vanaf
zaterdag 31 januari vol enthousiasme met een nieuwe uitstraling
weer open te gaan.
Raadhuisplein 1B, Nistelrode

Wisseling Hoofdman
St. Barbara Gilde Dinther
Jan van Eerd draagt zijn Hoofdmanfunctie over aan Ferdy Verhoeven
HEESWIJK-DINTHER - Na een periode van gezondheidsproblemen heeft Jan, in goed overleg met zijn
vrouw Toos, besloten om zijn functie als Hoofdman van het St. Barbara Gilde over te dragen. Jan en ook
zijn vrouw kampten al een hele poos met hun gezondheid. Hoewel Jan al herstellende is, heeft Toos nog
veel steun nodig en dat was ook mede de reden om ‘het Hoofdman stokje’ over te dragen.

BEN JIJ 13 JAAR OF OUDER?
We zijn op zoek naar

Extra
zakcen
bijverd tje
ienen!

BEZORGERS
HEESCH – Ongeveer 235 kranten

De Misse, Grenadiersstraat, Hoogstraat, Nelson Mandelastraat,
Pastoor Scheepensstraat, Stationsplein en gedeelte ’t Dorp.

NISTELRODE – Ongeveer 220 kranten

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

INTERESSE?

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

Bij zijn afscheidswoordje haalde
Jan enkele gebeurtenissen naar
voren die hem tijdens zijn bestuursperiode, maart 2012 tot
en met november 2019, zijn bijgebleven. Een periode van leuke
maar ook trieste gebeurtenissen,
zoals het afscheid moeten nemen van enkele gildebroeders
waaronder zijn zwager Henk
Habraken. De leuke momenten
waren bijvoorbeeld dat ermee
ingestemd werd dat er vrouwen
bij het gilde mochten komen, de
viering van het 25-jarig jubileum
van het gildekoor, enkele Koninklijke onderscheidingen en de
presentatie van de derde cd ‘De
Dialectmis.’
Ferdy Verhoeven had de taak
van Jan al sinds eind 2018 als
waarnemend Hoofdman overgenomen.
Zondag 8 december, tijdens de

St. Barbara viering, overhandigde Jan onder toeziend oog van
de burgermeester, de Koning en
alle Gildebroeders, zijn Hoof-

manschild en de Hoofdmanstaf
aan de nieuwe Hoofdman Ferdy
Verhoeven en wenste hem veel
succes in zijn functie.

27

Woensdag 18 december 2019

Arjan Heesakkers wacht
op een donorhart
Per 1 juli 2020 gaat de nieuwe donorwet in
HEESWIJK-DINTHER –
Met ingang van 1 juli gaat
de nieuwe donorwet in.
Iedereen vanaf 18 jaar
wordt geregistreerd in een
donorregister waarbij hij
of zij zelf kan aangeven bij
overlijden organen en/of
weefsels te willen doneren.
De 43-jarige Arjan
Heesakkers staat sinds mei
2019 op de lijst voor een
donorhart. In principe kan
hij nu, morgen, volgende
week, maand, of jaar
maar wellicht ook nooit
opgeroepen worden. Hij
maakt voor niemand een
keuze, maar roept mensen
wel op om zich in de
materie te verdiepen.
Er is een behoorlijke groep die
zich al liet registreren als donor
zodat in geval van ‘hersendood’
duidelijk is voor naasten of je organen en/of weefsel wilt doneren. Er zijn er echter ook velen
die dit nog niet deden. Ook zij
dienen zich met deze vraag bezig
te houden.
Vanaf 1 juli gaat namelijk de
nieuwe donorwet in. Bij iedereen
die na diverse oproepen geen
gehoor geeft aan het verzoek
zelf een keuze te maken, komt

Steunhart van Arjan

Een leefstij
l me
veel beperk t
ingen

Arjan Heesakkers staats sinds mei op de lijst voor een donorhart

uiteindelijk in het register ‘geen
bezwaar tegen orgaandonatie’ te
staan.
De 43-jarige Arjan Heesakkers
staat op de lijst voor een donorhart. Hij kan op elk moment van

‘Het staat altijd ver
van je af, tót je ermee
te maken krijgt’
de dag opgeroepen worden. In
2011 kreeg hij last van hartritmestoornissen. “Dat hoeft geen
probleem te zijn. Ik kwam wel bij
een cardioloog en als het te erg
was werd met elektrische schokjes mijn hart weer op ritme gebracht. Het klinkt echt erger dan
het voor mij toen was”, blikt hij
terug. In 2014 begon Arjan, zoals hij zelf stelt, meer te ‘sukkelen’ en werd weefsel rondom de
hartspier weggebrand. Daarmee
zouden de hartritmestoornissen
verholpen zijn. In plaats van beter ging het echter in rap tempo
slechter. Uiteindelijk bleek het
hartfalen. “Dat krijg je als je hart
het bloed niet meer goed rondpompt door het lichaam. Mijn

linkerhartkamer
functioneerde
niet”, weet Arjan intussen.
STEUNHART
Hoewel er in eerste instantie met
andere middelen nog getracht
werd zijn gezondheid te optimaliseren, bleek het niet meer te behandelen. Eind december 2015
werd Arjan in het UMC Utrecht
geopereerd en kreeg een zogenaamd steunhart. “Er is een (mechanische) pomp ingebracht bij
mijn linkerhartkamer die verbonden is met een kabel, die door de
buikwand naar buiten komt. Dit

Tekst en foto’s: Wendy van Lijssel

is aangesloten op een controlekast en twee batterijen. Dat zit
in een tasje dat vijf kilo weegt en
ik de hele dag bij me moet dragen. ‘s Nachts heb ik een ander
apparaat dat hetzelfde doet”,
probeert Arjan met hulp van
plaatjes uit te leggen. Hoewel het
systeem werkt geeft de ‘lijn naar
buiten’ behoorlijke beperkingen.
“Het is en blijft een open wond.
Die kan infecteren. Ik slik dagelijks 30 pillen waaronder ook veel
om infecties te voorkomen. Omdat je het dagelijks slikt, kun je er
resistent voor worden. De tas is

Bij doneren
schenk je
acht mensen
een nieuw
leven

zwaar, ik moet altijd opletten niet
ergens achter te blijven haken,
maar ook dat het hengsel niet afbreekt, want dan komt er vijf kilo
rechtstreeks aan het draadje van
mijn wond te hangen. Ik kan niet
zwemmen of in bad. Op vakantie
naar het buitenland gaan is een
probleem en een festival of concertbezoek kondig ik vooraf aan
zodat ik niet gefouilleerd word of
door detectiepoortjes hoef, want
dat gaat niet.” Met een cynisch
lachje: “Ik meld me vooraf, want
wat denk je dat mensen denken
als ze me aan zien komen met
een tasje en draden die onder
mijn kleding lopen?”
KEUZE
Uiteindelijk besloot Arjan zich op
de lijst te laten zetten voor een
donorhart. Dat klinkt simpeler
dan het is. “Ik ben van top tot
teen, zowel fysiek als mentaal helemaal doorgelicht. De hele procedure heeft een jaar in beslag
genomen. Vanaf mei sta ik op de
lijst”, verkondigt hij. Natuurlijk
vindt hij de nieuwe donorwet een
goed initiatief maar, zo stelt hij:
“Ik sta er natuurlijk anders in dan
iemand die gezond is”, om toe te
voegen: “ik vind wel dat mensen die geen donor willen zijn,
het ook af moeten wijzen als ze
net als ik, in de ongelukkige omstandigheden komen het nodig
te hebben.” Dan: “Ik kan voor
niemand een keuze maken. Het
verstandigste is om jezelf er goed
in te verdiepen. Bedenk wel dat
bij doneren je acht mensen een
nieuw leven schenkt”, om te besluiten: “Het staat altijd ver van je
af, tót je ermee te maken krijgt.”

www.donorregister.nl
JULI 2020: NIEUWE DONORWET
Vanaf juli volgend jaar gaat de nieuwe donorwet in. Met deze Actieve Donorregistratie wordt iedereen vanaf 18 jaar die bij een
Nederlandse gemeente staat ingeschreven, geregistreerd in het Donorregister. In dit register kun je je keuze aangeven van wel of niet
donoren. Als je niets doet word je automatisch aangemerkt met ‘geen bezwaar’. Voordat het register ingaat wordt iedereen hierover
nog uitgebreid persoonlijk geïnformeerd.
Voor Arjan en al die andere patiënten is dit register van levensbelang. Want ook al leeft Arjan op dit moment met
talrijke beperkingen: hij lééft. En dat stemt hem hoopvol en dankbaar.
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Jubilarissen dameskoor
Heesch onderscheiden

Kinderkerstfeest in de Protestantse kerk
HEESWIJK-DINTHER - Op kerstavond is er weer het traditionele
kinderkerstfeest in de Protestantse kerk aan de Kerkstraat in
Dinther. Inmiddels al tientallen
jaren een begrip in het dorp.
Alle kinderen zijn daar hartelijk welkom met hun ouders,
grootouders en familie. Op 24

december zal het pad naar de
kerk vanaf de Kerkstraat helemaal met lichtjes versierd zijn.
Op het kerkplein brandt vanaf
18.30 een vuur, wordt kerstmuziek gespeeld en krijgen alle
mensen chocomel, limonade of
glühwein. Er zal ook iets spectaculairs te beleven vallen. Maar...
dat blijft nog even geheim!

Om 19.00 uur gaan we allemaal
de kerk in, waar in de grote kerstboom de lichtjes branden en we
gaan kijken naar een kerstspel,
samen kerstliederen zingen en
naar een kerstverhaal luisteren.
Het zal vast een mooi feest worden! Zorg dat je erbij bent!
Iedereen is hartelijk welkom!

Voor de nabestaanden
van de overleden gasten Zonnebloem
HEESWIJK-DINTHER/LOOSBROEK/VORSTENBOSCH - Het jaar 2019 is alweer bijna om. De meeste
mensen maken zich klaar voor de feestdagen. Voor veel mensen in onze gemeenschap zijn de feestdagen niet zoals ze graag hadden gezien.
V.l.n.r.: Mien van den Hurk-Westerlaken, Marietje Verstegen-Rovers en
Benilda Kocken-van den Akker

HEESCH - Aan het eind van de
eucharistieviering van zaterdag
26 oktober zijn drie leden van
het dameskoor van de Petrus’
Bandenkerk in Heesch gehuldigd voor hun jarenlange inzet
en lidmaatschap.
Benilda Kocken-van den Akker werd in het zonnetje gezet
vanwege haar 60-jarig lidmaatschap van het kerkkoor. Begonnen in de oude St. Petruskerk is
ze daarna jarenlang lid geweest
van de Emmaus-cantorij, en na
het opheffen hiervan zingt ze
alweer enkele jaren bij het huidige dameskoor van de Petrus’

Bandenkerk. Voor dit bijzondere diamanten jubileum ontving
zij aan het eind van de mis van
pastoor Ouwens de originele
Gregorius kaars en bijbehorend
erediploma.
Behalve dit diamanten jubileum waren er ook twee gouden
koorleden te eren.
Mien van den Hurk-Westerlaken en Marietje Verstegen-Rovers ontvingen voor hun 50-jarig lidmaatschap van het koor
de eremedaille in goud van de
Sint-Gregorius vereniging met
insigne en oorkonde, opgespeld
door pastoor Ouwens.

Veel
Zonnebloemgasten
in
Heeswijk-Dinther, Loosbroek en
Vorstenbosch zijn helaas het afgelopen jaar overleden. Graag
willen wij even stilstaan bij de
mensen die achterblijven en dit
verlies nog een plekje moeten
geven. Wij willen, als Zonnebloem HDLV, hen een hart onder
de riem steken.

Wij begrijpen dat wij dit gemis en
verdriet niet kunnen wegnemen.
Zeker niet in deze tijd van vieren.
Wij hopen dat zij toch met liefde
en vreugde terug kunnen kijken
op een mooi en bijzonder leven
met jullie dierbaren.

feestdagen en hopen dat zij toch
een lichtpuntje kunnen vinden
tijdens deze dagen.
Natuurlijk wensen wij de nabestaanden van alle overledenen
in het afgelopen jaar veel sterkte
toe.

Wij wensen hen, vanuit de
Zonnebloem, fijne en zinvolle

Zalig Kerstfeest en een gelukkig
2020!

Kerstmarkt Philadelphia in Heesch Foto’s: Marcel van der Steen. Meer foto’s op: www.mooibernheze.nl/albums

HKK Nistelvorst wil nieuwe leden
NISTELRODE-VORSTENBOSCH - HKK Nistelvorst organiseert het jaar door zeer
interessante lezingen, buurtavonden, tentoonstellingen, excursies en een kerstviering.
Alle activiteiten, met uitzondering van de heemreis en de kerstviering, zijn gratis voor
leden. Niet-leden betalen voor de publieksactiviteiten een bijdrage die per activiteit
wordt vastgesteld. Nu lid worden biedt dus vele voordelen. Leden kunnen deelnemen
aan onze activiteiten op het gebied van stamboomonderzoek, archeologie, collectieregistratie en dergelijke. Ook hebben we een goede band en samenwerking met andere
heemkundekringen uit de gemeente en de regio.
Maandagavond is onze vaste clubavond.
Verder komen de verschillende werkgroepen op diverse dagdelen in ons heemhuis
bijeen om er te werken aan hun projecten.
In dit digitale tijdperk met moderne social
media is de HKK op zoek naar (jongere)

‘Op zoek naar leden met
kennis van social media’
leden die hier een rol van betekenis in
kunnen spelen. Ook zijn we dringend op
zoek naar nieuwe bestuursleden die het
bestuur komen versterken bij het organiseren van alle activiteiten.
De kosten van het lidmaatschap bedragen
€ 20,- per jaar en € 15,- per jaar voor het
tweede lid uit hetzelfde huishouden.
Aanmelden als lid kan bij secretaris Rien
van de Graaf via 06-33587468 of
secretaris@nistelvorst.nl. Ook kun je je
aanmelden als lid op maandagavond in het
heemhuis aan het Maxend in Nistelrode.
Jaarprogramma 2020
8 januari: Lezing ‘Middenstand in Nistelrode’ door Broer van Gestel
5 februari: Jaarvergadering
4 maart: Lezing ‘Een criminele lezing’

door Simon van Wetten
8 april: Lezing ‘Bevrijd’ door Adriaan
Sanders
5 mei: 75 jarige bevrijding door diverse
werkgroepen
13 mei: Uitleg Beeldbank door Werkgroep beeldbanken
10 juni:Buurtavond
27 juni: Heemreis naar Oirschot
13 september: Open Monumentendag
met als thema is ‘Leer monumenten’
7 oktober: Buurtavond
4 november: Lezing ‘Erik of het kleine
insectenboek’ door Rien Kersten
16 december: Kerstviering.
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Voor Marco is het leven
niet vanzelfsprekend
NISTELRODE - Zonder
nieren kun je niet leven.
Ieder mens heeft twee
nieren, maar je hebt slechts
één gezonde nier nodig.
Voor mensen bij wie de
nieren niet of nauwelijks
meer werken, is nierdialyse
of een niertransplantatie
de enige manier om in
leven te blijven. Daar weet
Marco van Kessel (54) alles
vanaf.
Marco was pas 21 jaar toen hij
ziek werd en bij hem na allerlei
onderzoeken de diagnose nierfalen werd gesteld. Een diagnose
die erin hakt, want doe je niks,
dan ga je dood. Nieren zuiveren
niet alleen het bloed, maar regelen ook de vocht- en zouthuishouding en de bloeddruk en
maken hormonen aan voor de
aanmaak van rode bloedcellen.
Nieren zijn daarmee van levensbelang. Doen de nieren hun werk
niet goed, dan kan het bloed zijn
afvalstoffen niet kwijt en vergiftigt je lichaam zichzelf.
DIALYSE
Bij Marco werd een shunt aangelegd: een vaattoegang van
een ader vlak onder de huid die
via een operatie werd aangesloten op een slagader. Na verloop
van tijd gaat die opzwellen en

‘Een diagnose die erin
hakt, want doe je
niks, dan ga je dood’

kon zo bij elke dialyse worden
aangeprikt. Zes weken later begon Marco met dialyseren: drie
keer per week vier uur aan het
dialyse-apparaat. Dialyseren is
geen kleinigheid. Er kunnen grote schommelingen in bloedwaarden en vochtgehalte ontstaan.
Dat kan zorgen voor ernstige

weer op de wachtlijst voor een
donornier. Dit keer had hij minder geluk. Na twee jaar dialyse
moest hij een prostaatoperatie
ondergaan. En pas na een intensief en langdurig traject van vier
jaar en twee maanden aan de dialyse kwam het verlossende bericht: er was een donornier voor
hem.
OPNIEUW
GETRANSPLANTEERD
In januari van dit jaar werd een
tweede nier getransplanteerd.
Maar van het succesverhaal van
de eerste transplantatie was nu

‘Niet zo
vanzelfsprekend dat
alles goed werkt en
gezond is’

Een donornier is voor Marco van levensbelang

Tekst: Anita van den Bogaart Foto’s: Marcel van der Steen

vermoeidheid, een ziek gevoel
(doordat er snel veel vocht uit
het lichaam wordt gehaald) en
op termijn voor schade aan hart
en bloedvaten.
DONORNIER
Tegelijkertijd met het dialyseren
kwam Marco op de wachtlijst
voor een donornier. De wachttijd voor een donornier is gemiddeld tweeëneenhalf tot vier jaar.
Marco had veel geluk: al na vier
maanden kwam voor hem een
donornier beschikbaar. Marco
werd getransplanteerd en kon in
de daaropvolgende jaren dankzij
de donornier een normaal leven
leiden. Dat duurde maar liefst 27
jaar. Voor een donornier een heel
lange periode.
AFSTOTING NIER
Maar een donornier is nooit ‘voor
eeuwig’, er zit een houdbaarheidsdatum aan vast. In 2014
begonnen de problemen: de
nier werd afgestoten en moest
verwijderd worden. Marco ging
opnieuw aan de dialyse en kwam

Dialyseren is
geen kleinigheid

helaas geen sprake. Er ging een
aantal zaken mis tijdens de operatie, waarbij de nier werd beschadigd en een katheter moest
worden geplaatst. Marco kreeg
drie keer een blaasontsteking
waarvoor hij alle keren in het
ziekenhuis belandde, en ontwikkelde daarbovenop ook nog diabetes. Omdat de nier niet goed
functioneert (slechts voor 35 procent), heeft Marco bijverschijnselen als trillen; uitwendig, maar
vooral ook inwendig.
Ook moet hij zijn lichaam continu controleren op bloeddruk en
op suiker. Hij mag niet zomaar
iets eten of drinken; zo moet hij
voordat hij groenten of fruit eet
altijd eerst resonium nemen: een
middel dat het kaliumgehalte
verlaagt.
Voor Marco is het leven niet vanzelfsprekend, en is het al helemaal niet vanzelfsprekend dat al
je organen op elk moment van de
dag doen wat ze moeten doen.
Gezonde mensen staan daar niet
zo vaak bij stil. Dat is maar goed
ook, maar toch is het goed je te
realiseren dat het ook anders kan
zijn. Dat het niet zo vanzelfsprekend is dat alles goed werkt en
gezond is. Dat er veel mensen
zijn die geen kwaliteit van leven
hebben door een haperende nier
of ander belangrijk orgaan dat
niet goed functioneert.

www.donorregister.nl
JULI 2020: NIEUWE DONORWET
Vanaf juli volgend jaar gaat de nieuwe donorwet in. Met deze Actieve Donorregistratie wordt iedereen vanaf 18 jaar die bij een
Nederlandse gemeente staat ingeschreven, geregistreerd in het Donorregister. In dit register kun je je keuze aangeven van wel of niet
donoren. Als je niets doet word je automatisch aangemerkt met ‘geen bezwaar’. Voordat het register ingaat wordt iedereen hierover
nog uitgebreid persoonlijk geïnformeerd.
Voor Marco en al die andere patiënten is dit register van levensbelang. Want ook al leeft Marco op dit moment
met talrijke beperkingen: hij lééft. Dankzij die donoren. En dat stemt hem blij en oneindig dankbaar.
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Gewichtsconsulente Martine de Visser
viert 10-jarig bestaan praktijk
HEESWIJK-DINTHER - Het is 10 jaar geleden dat Martine de Visser
uit Heeswijk-Dinther startte met haar praktijk ‘Mardi(eet)’. Met behulp van het Cambridge Weight Plan (CWP) begeleidde zij al vele
mannen en vrouwen om op een verantwoorde manier gewicht te
verliezen. Met een nieuwe naam én een verbetering van het dieet is
zij er helemaal klaar voor om dit ook in het volgend decennium te
blijven doen.
Eén op één begeleiding
Het CWP werd in de jaren ‘70
ontwikkeld door professoren van
de Universiteit van Cambridge
en werd na jaren van research
in 1984 op de markt gebracht.
Sindsdien maakten ruim 30 miljoen mensen in meer dan 35 landen kennis met het dieet. Martine
kwam er in 2009 mee in aanraking. “Ik had al enkele diëten
geprobeerd maar nog steeds
niet mijn gewenste resultaat bereikt, toen ik via kennissen hoorde van het Cambridge Weight
Plan. Ik besloot het te proberen
en het lukte me, met behulp van
een consulente, nu wél om af te
vallen. Het was met name die
persoonlijke begeleiding waar ik
heel enthousiast van werd. Dat
vind ik echt de kracht van dit
dieet. Het is mooi dat dit sterke
punt nu meteen zichtbaar is in
onze nieuwe naam: ‘The 1:1 Diet
by Cambridge Weight Plan’.”
Gezond eetpatroon
Naast deze nieuwe naam, is het
CWP ook inhoudelijk aangepast.
Het vertrouwde ‘7-stappenplan’,
waarbij fruit, zuivel en groente

‘We werken van verantwoord
afvallen naar bewust genieten’

gecombineerd worden met producten van ‘The 1:1 Diet’, is
sterk verbeterd. “Voorheen werd
bijvoorbeeld gestart met alleen
dieetproducten, nu wordt vanaf
stap 1 al reguliere voeding toegevoegd. Zo wordt direct gewerkt
aan een gezond eetpatroon. Het
is bovendien gemakkelijker, want
je kunt met het gezin mee blijven
eten. De producten die gebruikt
worden zijn zorgvuldig samengesteld en bevatten alle vitaminen
en mineralen die je nodig hebt
per dag. Het gebruik van producten zorgt voor een eerste ‘boost’
bij gewichtsverlies. Maar de nadruk ligt op het bereiken van een
gezond eetpatroon. We werken
van verantwoord afvallen naar
bewust genieten.”
Nieuwsgierig geworden naar
het The 1:1 Diet by Cambridge
Weight Plan? Neem dan vrijblijvend contact op met Martine via
martinedevisser@live.nl of
06-51260789. In verband met
haar 10-jarig bestaan, betaal je in
de maanden januari en februari
2020 geen intakekosten!

Het 1 op
1 Dieet in
HeeswijkDinther

The 1:1 Diet met

Martine de Visser
06 512 60 789
martinedevisser@live.nl
Het 1 op 1 Dieet in
Heeswijk-Dinther

1op1dieet.nl

Tekst: Liseth Kuijs

25 jaar Elde College: Reünie
SCHIJNDEL - 2020 wordt voor het Elde College een jaar vol feestelijkheden. De school bestaat dan 25 jaar in de huidige vorm. Het
Elde College is ontstaan door het samengaan van verschillende
scholen die iedereen in Schijndel nog wel zal kennen: het Skinlecollege, De Steegh en De Sancta Maria om maar een paar voorbeelden
te noemen.
Die 25ste verjaardag moet gevierd worden. Diverse feestelijk-

heden staan op het programma,
niet alleen voor de huidige leer-

lingen en medewerkers, maar
ook oud-leerlingen, oud-medewerkers en relaties van de
school.
Reünie inschrijving geopend
Zou je het leuk vinden om
oud-klasgenoten nog eens te
ontmoeten en herinneringen op

te halen? Of die bijzondere docent nog eens te spreken? En dat
in een gezellige sfeer, met een
hapje en een drankje en bijzondere muzikale omlijsting?

jaar

Dat kan tijdens de reünie van het
Elde College op zaterdag 13 juni.
De inschrijving is gestart.

Ga naar de speciale reüniewebsite van het Elde College,
www.reunieeldecollege.nl.

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

1. Hoeveel jaar is het jubileum van René Verkuijlen bij Autobedrijf Hurkmans?

2. Waar is Annemieke Boellaard geboren?

Bos bloemen
t.w.v. € 15,-

3. Welke toneelvereniging speelt het stuk Huize Cupido?

4. Op welke streek, waar ze nu ook woont, werd Janne Geurts meteen verliefd?

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)

5. Wat heeft Naomi? Beauty, brains en …
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Op zoek naar een nieuwe keuken?

Maar ook naar vakmanschap, kwaliteit én persoonlijke
aandacht? Dan zit je bij Hanegraaf Keukens goed!

Tekst: Anita van den Bogaart Foto’s: Marcel van der Steen

Ton en Rosan Hanegraaf in hun prachtige winkel aan ‘t Dorp

HEESCH - De zoektocht naar een nieuwe keuken kan een hele uitdaging zijn: omdat je niet precies weet
wat je wilt, omdat je niet op de hoogte bent van alle mogelijkheden, of omdat je geen idee hebt wat in
jouw situatie de mooiste of meest praktische oplossing is. Ton en Rosan Hanegraaf snappen dat helemaal. En precies daarom denken ze graag met je mee. Ze luisteren naar je wensen, maken een ontwerp
en bekijken samen met jou de opties. Komen jullie er niet uit? Indien nodig komt Ton bij jou thuis een
kijkje nemen. Want een keuken zegt iets over jou, over je levensstijl en over je identiteit. En dus moet
die nieuwe keuken bij jou én bij je huis passen. Die match; dat zie je, dat voél je. Pas dan weet je zeker
dat het goed zit.
Kwaliteit
Bij Hanegraaf Keukens kun je
kiezen uit alle grote merken,
voor elk budget, of dat nu voor
die starterswoning is of voor dat
luxueuze landhuis. Voor de kwa-

liteit maakt dat niet uit. Die is
gegarandeerd uitstekend, wat je
ook kiest. En je nieuwe keuken
wordt professioneel geplaatst
door vaklui vanuit het eigen netwerk van Hanegraaf Keukens.

Kookdemonstratie Stoomoven
Koken met stoom is gezond: vitaminen en mineralen blijven beter
bewaard en je hoeft geen vet toe
te voegen. Bovendien kan er niks
overkoken of aanbranden en om-

dat je niet in water kookt, gaat de
smaak van de producten niet verloren. Ben jij benieuwd hoe zo’n
stoomoven nu eigenlijk werkt, en
vooral ook naar de smaak van het
voedsel bereid in een stoomoven? Loop dan vooral op 28 december tussen 11.00 en 16.00
uur even binnen bij Hanegraaf
Keukens. Op deze dag gaat een
chefkok van Miele aan de slag
met de stoomoven. De kok legt
uit hoe je de stoomoven optimaal
kunt gebruiken en welke voordelen dat oplevert. Kom dus kijken,

luisteren en proeven!
Goodiebag
Om deze dag nog wat extra’s mee
te geven, staat er voor de eerste
40 bezoekers een leuke goodiebag klaar. Wat daarin zit gaan we
niet verklappen, wel kunnen we
zeggen dat het te maken heeft
met Miele. Dus grijp die kans en
stel jouw goodiebag veilig. Welkom bij Hanegraaf Keukens!
www.hanegraafkeukens.nl
’t Dorp 58, Heesch - 0412-202849

Uitnodiging kookdemo
WE ‘FEESTEN’ NOG EVENDOOR...
ZATERDAG 28 DECEMBER
en

Stel al uw vragen aan
een echte chefkok
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...MET LEKKERE HAPJES EN DRANKJES

‘t dorp 58,
5384 MC Heesch
T: 0412 -202949
info@hanegraafkeukens.nl

www.hanegraafkeukens.nl

Openingstijden
Maandag: op afspraak
Dinsdag t/m vrijdag: 9.30 - 17.00
Zaterdag: 10.00 - 17.00
Zondag: gesloten
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Grenzeloos BERNHEZE
LUCHTPOST

JANNE UIT FRANKRIJK

Iets over dromen
waarmaken

LUCHTPOST

HANS EN MARIE-JOSÉ
Wij, Hans en Marie-José Egelmeer zijn in 2000
begonnen met la Colline, een chambre hotel in het
Zuid-Franse Pont de Barret. In 2017 zijn wij gestart
met een nieuw gastenverblijf ongeveer 15 kilometer
verderop.
www.hansenmariejose.nl

Schijnbaar toeval
‘Ons leven wordt gered door het gemiste vliegtuig, wegrijdende treinen,
falende wekker, of lekke band’, lees ik bij A.L. Snijders. Het is zo’n zin die je
doet opkijken, een die je nog eens overleest, terwijl je je langzaam bewust
wordt van haar implicaties. Geluk, toeval en oog van de naald samen in één
zin!
Jáaaren geleden besluit ik op
een mooie februaridag naar ‘la
Cathédrale’ te lopen. Een grot
en begin van onze gemeentelijke
waterbron in de heuvels bij Eyzahut.
Onder hoge beuken en overhangende
buxus ligt nog sneeuw. Het dooit een
beetje, wat het wildpad verraderlijk
glad en modderig maakt. Maar met
het zonlicht telkens knipogend tussen de bomen vandaan kom ik sneller
dan verwacht bij de grot. Het is adembenemend. Een sprookjeskasteel. Een
onverwacht cadeau. Grote opgaande sneeuwzuilen en enorme ijspegels,
die als geluidloze orgelpijpen voor een golvende waterval van miljoenen
zonverlichte ijskristallen figureren, terwijl een dozijn verstarde faunen en
nóg meer diamanten ijsfeeën bewegingloos over metershoge sneeuwruïnes
dansen. Werkelijk het mooiste wintersprookje dat ik ooit heb gezien. Geen
fototoestel bij me, sindsdien ook nooit meer gefotografeerd, omdat ik me
realiseerde dat ik dit wondermooie plaatje weliswaar niet kon ‘schieten’,
maar door het op te slaan in mijn eigen geheugenwolk, het alleen maar
mooier zou worden, telkens als ik het verhaal vertel.
Tweede verhaal. Voordat we naar Frankrijk verhuizen rij ik van Amsterdam
terug naar Den Bosch. Eind december ’s avonds laat. ‘Driving home for
Christmas’. Sneeuwlucht, regen, late werkbespreking. Vraag me af of ik wel
door moet met dit werk, dit leven, deze baas. Ergens (!) een verkeerde afslag
gepakt, niks in de gaten. Zit op een oude landweg, heel stuk gemist, weet
bij god niet meer waar ik ben. Rij nog wat verder, zie boerderijlicht in de
verte, vervolgens draai ik de inrit op om de weg te vragen. Op dat moment
scheppen mijn autolichten een houten bord met de gebeitelde tekst ‘Carpe
Diem’. Pluk de dag! Ongeloof, maar met deze regels, aan het eind van dit
van iedereen verlaten pad, begint wel mijn tweede leven.
Ten slotte, en nog voor we in de Drôme belandden, zijn we bezig met
een kasteeltje aan de Loire. Omdat we onze boerderij in Nederland nog
niet verkocht hebben moeten we voorfinancieren. In het weekend dat
we alles rond denken te hebben, spreken we opnieuw af. Vrijdag zouden
we elkaar ontmoeten. Bank, makelaar, notaris en wij. Zaterdag de boel
rondmaken, konden we zondag al eigenaar zijn. Afspraak wordt verzet
naar zaterdagmorgen 10.00 uur, bankman redt het niet op tijd. Met enkele
betrokkenen nog een hapje gegeten, niets aan de hand. Zaterdag om 10.00
uur bij het notariskantoor. Geen makelaar, geen notaris.
Uurtje later komen ze met het verhaal. Engelsen hadden ons droomkasteeltje
vrijdagmiddag al gekocht. Vraagprijs betaald, gelijk geld overgemaakt, stond
al op rekening van notaris. Jammer maar helaas. Hadden dag daarvoor nog
gebeld (toen wij zaten te tafelen) om ons te informeren en ons een reisje
Laval te besparen….
Twee soorten tijd - beweging en roerloosheid, kunnen kennelijk tegelijk en
naast elkaar bestaan. Vervelend? Enkele weken later kochten we la Colline,
onze heerlijke vakantieboerderij in de Drôme Provençale.

Ik ben Janne Geurts, 35 jaar en geboren in Nistelrode. Na mijn studie ben ik
verhuisd naar Cambridge (UK), waar ik zeven jaar gewoond heb. Maar mijn
droom was altijd om in de bergen te wonen. Ik voel me er thuis en kan er
mijn geliefde sporten uitoefenen: trailrunning, mountainbiken en toerskiën.
In 2018 en 2016 deed ik met het Nederlands team mee aan het WK Ultra
Trail Running (lang door de bergen hardlopen). Trainen voor wedstrijden op
dit niveau was in het platte Cambridge best een uitdaging. Hoe fijn zou het
zijn als ik gewoon uit mijn achterdeur een berg op kon lopen, in plaats van
telkens drie uur rijden richting de dichtstbijzijnde heuvel? En hoe fijn zou
het zijn als ik altijd mooie vergezichten had? Of simpelweg minder regen?
Gelukkig houdt mijn vriend Arjan ook van bergen, maar tegelijkertijd was een
stap naar weer een ander land niet echt voor de hand liggend.
We hadden het fijn in Engeland. Allebei een vaste en leuke baan. Leuke
vrienden. Een leuk huis. Ga je dat dan loslaten voor een of andere wilde
droom? Ja, was het antwoord, want anders krijg je spijt. Dromen zijn er
immers om waar te maken. We spreken allebei goed Duits, dus een Duitstalig
land leek een logische keuze. Maar tijdens een vakantie in de Chartreuse
was ik op slag verliefd. ‘Hier wil ik wonen.’ Da’s natuurlijk leuk en aardig,
maar hoe kom je daar? In realiteit leek dit zo goed als onbereikbaar. Onze
voorwaarde was een vaste baan voor Arjan. Hij is geoloog en vaste banen
voor hem komen misschien één keer in de tien jaar vrij en dat kan over de
hele wereld zijn.
Maar met een immense portie geluk was
daar in maart 2017 de advertentie voor
de baan die Arjan op zijn lijf geschreven
was. Aan de universiteit van Grenoble.
Het leek haast te mooi om waar te zijn
en het was het begin van een periode
héél hard werken, Franse bureaucratie
ontdekken en een sollicitatieprocedure in
het (steenkolen) Frans. Maar het is gelukt.
In september 2017 begon voor ons een
nieuw avontuur dat Frankrijk heet. Ik
begon mijn coachingsbedrijf en help
mensen bij het creëren van hun mooiste
leven (zie www.sparkpepper.com). En
afgelopen zomer kochten we een oud
Janne en Arjan
wijnhuis aan de voet van de Chartreuse.
Precies waar ik van gedroomd had, een
paar jaar geleden. Meer zien? @jannegeurts__ op Instagram.
Janne zal in 2020 met regelmaat luchtpost sturen over het leven van haar en
Arjan in Frankrijk.

33

Woensdag 18 december 2019

Jolanda: ‘Ik ben een gelukkig mens,
misschien juist omdat ik ook
de andere kant ken’
maar voor twaalf procent. Vanwege de lange wachtlijst begon
de arts voorzichtig over familietransplantatie. Jolanda’s moeder
had maar één nier, maar haar vader en broer Stan bleken allebei
een match.

Jolanda Spanjers
kreeg twee keer opnieuw
kwaliteit van leven door
een donornier.
25 jaar geleden van een
onbekende overleden
donor, tien jaar later van
haar levende vader, Sjaak
Spanjers.

HEESCH -

Haar vader besloot Jolanda een
nier te geven. Sjaak: “Ik hoefde
daar niet lang over na te denken.
Jolanda was 31 jaar en in de bloei
van haar leven, zo’n ziekte beheerst dat helemaal. Ik was net
gestopt met werken, dus ik kon
het wat rustiger aan doen.”

Toen ze 12 jaar was werd ontdekt
dat Jolanda (46) een zeldzame
nierziekte had en moest ze medicijnen slikken om te voorkomen
dat haar nieren verder achteruit
gingen. Dat ging vier jaar redelijk
goed, toen werd ze heel erg ziek.

Het weerzien tussen vader en
dochter na de operatie verliep
erg emotioneel. Jolanda: “Ik had
gezorgd dat er rode rozen naast
mijn vaders bed stonden toen hij
wakker werd. Later heb ik hem
nog een beeld gegeven, dat voor
ons symbolisch is voor die dag.
Maar eigenlijk kun je nooit genoeg geven.” Het is nu ruim vijftien jaar geleden en ze vieren de
dag van de operatie nog elk jaar,
soms met de hele familie, soms
met z’n tweeën.

Buikspoeling
Jolanda: “Alles wat ik at kwam er
meteen uit en wat ik dronk bleef
erin, waardoor ik veel vocht vasthield. Ik moest gaan dialyseren.
Dialyseren in het ziekenhuis leek
me verschrikkelijk, dus koos ik
voor een buikspoeling: een conti-

‘Na de operatie
voelde ik meteen
dat mijn lichaam
anders was, gezonder’
nue dialyse in je eigen buik via een
permanent slangetje, waarbij ik
dagelijks vier tot zes keer infuuszakken van twee liter moest verwisselen. Dus lastig op school of
als ik ergens anders heen moest.
Je kon dit nooit een keertje overslaan.” Sjaak: “Thuis hadden we
een apart kamertje voor de enorme voorraad en als we op vakantie gingen, zat de hele caravan
vol met verpakkingen.”
Donornier
De arts haalde Jolanda over om
op de wachtlijst voor een donornier te gaan staan, omdat haar
lichaam te lijden had van het dialyseren. Na vijf jaar, waarin ze
vaak ziek was en veel last had
van buikvliesontsteking, kwam
het verlossende telefoontje dat er
een donornier was. “Ik was helemaal euforisch, het voelde alsof

Sjaak en Jolanda bij hun speciale beeld

Tekst: Henriëtte Maas Foto: Marlies Nederkoorn

de rode loper uitging!”
In het ziekenhuis lag ze naast een
vrouw, die ook een nier had gekregen: “Misschien van dezelfde
donor. Ik heb me altijd met haar
verbonden gevoeld, we waren
net zo blij! Na de operatie voelde ik meteen dat mijn lichaam
anders was, gezonder. Heel bijzonder. Ik had veel meer energie,
had het niet meer koud en kon na
jaren weer plassen. Nu mocht ik
alles weer eten en volop drinken,
wat ook jaren niet mocht. Mijn
nieuwe leven kon beginnen.”

Bewuste
keuze maken
en bespreken
met naasten

Vaderliefde
Na tien jaar ging de nier ineens
hard achteruit en werkte nog

Donorwet
Jolanda: “Natuurlijk zou ik graag
zien dat er meer donoren komen,
maar of dit ook werkelijk met
de nieuwe wet bewerkstelligd
wordt, is nog de vraag. Ik vind
het wel van belang dat mensen
een bewuste keuze maken en
dit bespreken met hun naasten,
zodat zij in het ziekenhuis niet
worden geconfronteerd met deze
vraag zonder te weten wat diegene zou willen. Daarnaast zou ik
graag zien dat de overheid meer
inhoudelijke voorlichting geeft. Je
mag er wel bij stilstaan dat je zelf
ook ooit een orgaan nodig zou
kunnen hebben. Het kan ons allemaal overkomen.”
Gelukkig
“Ik heb nu een leuk, sociaal en
zinvol leven, geniet van de momenten dat ik me goed voel. De
momenten dat het minder gaat
zijn er natuurlijk ook nog steeds.
Maar ik ben een gelukkig mens,
misschien juist omdat ik ook de
andere kant ken.” Sjaak: “Ik ben
nog steeds blij dat ik het gedaan
heb.”

www.donorregister.nl
JULI 2020: NIEUWE DONORWET
Vanaf juli volgend jaar gaat de nieuwe donorwet in. Met deze Actieve Donorregistratie wordt iedereen vanaf 18 jaar die bij een
Nederlandse gemeente staat ingeschreven, geregistreerd in het Donorregister. In dit register kun je je keuze aangeven van wel of niet
donoren. Als je niets doet word je automatisch aangemerkt met ‘geen bezwaar’. Voordat het register ingaat wordt iedereen hierover
nog uitgebreid persoonlijk geïnformeerd.
Voor Jolanda en al die andere patiënten is dit register van levensbelang. Want ook al leeft Jolanda op dit moment
met beperkingen: zij lééft. Dankzij die donoren. En dat stemt haar blij en oneindig dankbaar.

34

Woensdag 18 december 2019

Fysio Steins begint het jaar vol goede moed
aan de missie: iedereen pijnvrij
tal van specialisaties te vinden op
de website.
Beweegtuin
Sinds deze maand is de nieuwe
beweegtuin in gebruik. Dat betekent dat mensen ook buiten
kunnen oefenen, bijvoorbeeld
het opnieuw leren lopen of het
leren gebruiken van een rollator.
Met verschillende ondergronden,
zoals kunstgras of een kiezelpad
kan vanaf nu dus ook de praktijk naar buiten worden verlegd.
“En met mooi weer kunnen we
zelfs onze fysiofitness naar buiten
brengen.” De trapjes en hellingen
maken het buitenparcours af.

Tekst: Carlijn van de Ven

De beweegtuin

HEESCH – Het nieuwe jaar goed en pijnvrij beginnen? Ga even langs bij Fysio Steins! Wellicht dat zij
met hun talrijke specialisaties wat voor je kunnen betekenen. Van artrose tot etalagebenen en van evenwichtsklachten tot oedeemtherapie. Met hun nieuwe beweegtuin kan er vanaf nu ook buiten worden
getraind.
De kleinschalige fysiopraktijk in
hartje Heesch is vijf dagen in de
week geopend voor alle leeftijden. “Wat onze praktijk uniek
maakt, is dat we alles op één locatie gevestigd hebben”, vertelt
eigenaresse Nana Steins trots.
Met vijf vrouwelijke fysiotherapeuten, een diëtiste, een haptotherapeut en een therapeutisch

elastisch kousenspecialist zit de
praktijk vol vaardigheden.
“We zijn gespecialiseerd in chronische pijnpatiënten. Maar ook
met kortdurende pijntrajecten
zoals rug-, nek-, knie- en schouderklachten zijn we heel wat ervaring rijk.” Ook in de nieuwe
aandachtsgebieden in de fysio-

therapie, hoofdpijn, duizeligheid
en evenwichtsklachten, is het
team helemaal up to date. “Wat
vooral bijzonder is, is dat we drie
oedeemtherapeuten
hebben
en dus vijf dagen per week oedeemtherapie kunnen bieden.”
Voor mensen met lipoedeem zijn
er individuele trainingen en 1 op
1 begeleiding. Verder zijn er nog

Fysiofitness
Ook zijn er de dagelijkse fysiofitnesslessen. Met kleine groepjes onder begeleiding van een
fysiotherapeut wordt er in de
trainingsruimte van de praktijk
gesport.
Van krachtoefeningen tot conditie en van balans tot uithoudingsvermogen. Ideaal voor mensen
die na een revalidatie liever niet
naar een sportschool gaan. “Heel
blij zijn we dan ook met onze
nieuwste loopband. Hiermee
kunnen we de testen nóg beter
afnemen.” Ook is deze geschikt
voor looptherapie bij mensen
met vernauwing in de bloedvaten.

Samen slank en fit
Speciaal voor mensen die wel wat
kilootjes kwijt willen is er de zes
maanden durende cursus ‘samen
slank en fit’. Vanwege het grote
succes afgelopen jaar, wordt er
in 2020 voor de derde keer mee
gestart. Dit is een programma
in samenwerking met diëtiste
Kirsten Hammann, levensstijlcoaches Marianne Paulzen en Nana
Steins en tot slot verzorgt Inge
Verhoogt het wekelijkse bewegingsprogramma. Deze cursus is
voor iedereen toegankelijk. Ben
je nieuwsgierig geworden? Neem
een kijkje op www.fysiosteins.nl.
Hoogstraat 11, Heesch
0412-453608
info@fysiosteins.nl
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Afvalkalender 2020

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

Heeft kunst uw belangstelling?
Bent u ook van mening dat
kunst onze inwoners verbindt?
Wilt u samen met anderen
meepraten en –denken over de
ontwikkeling en het beheer van
de kunstwerken in de openbare
ruimte van Bernheze?

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

AGENDA
29 januari 2019
Energieweverij-avond
Gymnasium Bernrode

Aangepaste
openingstijden
Gemeentehuis
19 december:
vanaf 14.30 uur gesloten
24 december:
vanaf 13.00 uur gesloten
25 december: gesloten
26 december: gesloten
27 december: gesloten
31 december:
vanaf 13.00 uur gesloten
1 januari: gesloten
Milieustraat
25 december: gesloten
27 december: open
Groendepots
25 december: gesloten
1 januari: gesloten

VACATURE
We zijn op zoek naar:
- Communicatieadviseur
(27 uur)
Meer info en solliciteren op
www.werkeninnoordoost
brabant.nl

Naar de gemeente?

Maak altijd een afspraak

Kunstcommissie Bernheze
zoekt 2 nieuwe leden

De nieuwe ophaaldagen voor
huishoudelijk afval zijn bekend.
De ophaalroutes veranderen in
2020. Het kan dus zijn dat we
uw restafval of groente- fruiten tuinafval op een andere dag
ophalen.
Download de afvalwijzer app en
u bent altijd op de hoogte.
In de Afvalwijzer app ziet u precies wanneer de vuilniswagen bij
u langskomt. U vindt de app in
alle appstores.
Wist u dat:
- u in de Afvalwijzer app een
notificatie kunt instellen? U
krijgt dan een seintje wanneer
u uw container of zakken voor
plastic, blik en drankenkartons
aan de straat kunt zetten.
- u via de Afvalwijzer app bijvoorbeeld door kunt geven dat
uw container niet geleegd is?

- er in de Afvalwijzer app een
handig afval ABC te vinden is?
U typt uw afvalsoort in, en ziet
gelijk waar u het kwijt kunt.

In de Afvalwijzer app
ziet u precies wanneer
de vuilniswagen
bij u langskomt
Kunt u de app niet gebruiken, ga
dan naar www.mijnafvalwijzer.
nl. Vul vervolgens uw postcode
en huisnummer in en download
de pdf.
Lukt het niet om de app te installeren of de Afvalkalender
te downloaden, stuur dan een
e-mail naar kcc@bernheze.org
om een kalender aan te vragen.
Bellen kan ook: 0412-45 88 88.

Naar de Milieustraat?
Neem altijd uw
identiteitsbewijs mee.

Gaat u met de commissie Kunst
de uitdaging aan om kunst te
verbinden met andere sectoren zoals recreatie, toerisme,
landschapsontwikkelingen
en
erfgoedbeleid in onze kernen?
Meld u dan aan voor onze
kunstcommissie, het gemeentelijke adviesorgaan over kunst.
De commissie
De kunstcommissie bestaat uit
acht mensen; vijf leden, wethouder Rein van Moorselaar,
een ambtelijk secretaris en een
extern adviseur van Kunstloc
Brabant. De commissie adviseert
het college van burgemeester
en wethouders over de kunstwerken in de gemeente. Bijvoorbeeld over de plaats waar
een kunstwerk het beste tot zijn
recht komt, over de keuze voor
een kunstwerk, hoe we ervoor
kunnen zorgen dat inwoners op
een toegankelijke manier in aanraking komen met kunst en hoe
we met kunst betekenis kunnen
geven en ontlenen aan de omgeving.
De commissie vergadert vier
keer per jaar. Ze brengt bezoeken aan locaties en kunstenaars.
De leden worden voor vier jaar
benoemd. Van de commissieleden wordt verwacht dat ze geïnteresseerd zijn in kunst, dat ze
breed georiënteerd zijn en dat ze
een enthousiaste bijdrage leve-

ren aan ons kunstbeleid. Per vergadering/bijeenkomst ontvangt
u een tegemoetkoming.
Gerealiseerde kunstprojecten
In de afgelopen jaren hebben we
samen met inwoners en gebruikers van accommodaties en gemeenschapshuizen kunstprojecten gerealiseerd zoals ‘De Breuklijn’ bij het gemeenschapshuis
Nesterlé in Nistelrode en ‘De
Poort naar de Maashorst’. Ook
is er een aantal projecten in ontwikkeling zoals de vernieuwing
van de Traverse en het stationsplein in Heesch.
Reageren?
Bent u het enthousiaste commissielid dat we zoeken? Stuur dan
uw reactie voor 5 januari 2020
naar Linda Gevers, e-mail
gemeente@bernheze.org.
U ontvangt vervolgens informatie over het vervolg van de
procedure. Als u vragen heeft,
kunt u ook met haar contact opnemen, telefoon 0412-45 88 88.

Kerstboomverbrandingen
Ook in 2020 verbranden we de kerstbomen tijdens gezellige avonden in verschillende kernen. U moet uw kerstboom zelf naar de verbrandingsplaats brengen. Hieronder leest u wat er tijdens de avonden te doen is. We wensen u veel plezier!
Vorstenbosch, vrijdag 10 januari
De kerstboomverbranding begint om 18.30 uur op de kruising Hondstraat-Broekkant. De
kerstbomen kunnen die dag daar
worden ingeleverd tussen 14.00
en 16.00 uur. Kinderen krijgen bij
inlevering een lootje. Om 18.30
uur begint een lampionoptocht
van gemeenschapshuis De Stuik
naar de verbrandingsplaats, muzikaal omlijst door drumband
De Notenkrakers. Na afloop is
er een loterij in De Stuik, onder
het genot van koffie, thee of frisdrank

Organisatie: Stichting Jeugdbelangen Vorstenbosch.
Heeswijk-Dinther en Loosbroek,
zaterdag 4 januari
De kerstboomverbranding begint om 19.00 uur aan de Veldstraat. De kerstbomen kunnen
op die dag worden ingeleverd
tussen 10.00 en 17.00 uur bij de
Veldstraat of op het veldje aan
de Schaapsdijk in Loosbroek.
Kinderen ontvangen bij inlevering een lootje, waarmee ze een
prijs kunnen winnen. Er is voor
kinderen chocolademelk en pe-

perkoek. Organisatie: Jong Nederland HDL
Nistelrode, zaterdag 11 januari
De kerstboomverbranding is van
17.30 tot 20.00 uur op het terrein aan de Hoogbroeksesteeg.
U kunt die dag uw kerstboom op
het terrein aan de Hoogbroeksesteeg inleveren tussen 12.00 en
15.00 uur. Kinderen die bomen
inleveren krijgen een lootje. Er is
ook muziek en we delen hapjes
en drankjes uit op het gezellige
nieuwjaarsvuurterrein.
Organisatie: Stichting Jeugdbelangen
Heesch, zaterdag 4 januari
De kerstboomverbranding begint om 19.30 uur aan het ein-

de van de Schoonstraat (voorbij
de hockeyvelden). U kunt uw
kerstboom die dag inleveren tussen 13.00 en 16.30 uur bij het
grasveldje tussen Antenburgt en
scoutinggebouw De Elleboog.
Kinderen ontvangen bij inlevering een lootje, waarmee ze
prijzen kunnen winnen. Alle basisschoolleerlingen kunnen om
17.30 uur lampionnen knutselen
bij Scoutinggebouw de Elleboog.
Om 19.00 uur vertrekt de lampionoptocht vanaf het scoutinggebouw naar het terrein van de
kerstbomenverbranding. Er is
voor kinderen chocolademelk
en peperkoek, maar ook voor de
overige belangstellenden wordt
gezorgd.
Organisatie: Scouting Heesch.
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Gemeente ruimt bladafval op Theatervoorstelling ‘Pap, doe normaal!’
Je huiswerk moeten maken, het taalgebruik op social media, de sportwedstrijd winnen, de eerste verkering, het schoolfeest waar van alles gebeurt. Het komt allemaal voorbij in de humoristische theatervoorstelling ‘Pap, doe normaal!’, die op maandagavond 13 januari te zien is in Den Bosch.

Bladeren zijn natuurlijke compost voor uw tuin en zorgen
ervoor dat de grond minder
verdroogt. Ons advies is om de
bladeren zoveel mogelijk in uw
borders te harken.
Wilt u toch van uw bladafval
af, dan kunt uw het gratis in de
gft-container doen of naar een
van de 2 groendepots brengen.
- Firma Van Schaijk, Berghemseweg 13, Nistelrode
- Firma Dijkhoff, Lariestraat 25,
Heeswijk-Dinther
Doet u gevallen bladeren in uw
gft-container? Zorg dan dat het
zo droog mogelijk is en stamp
het niet te hard aan. Nat, aangestampt blad vormt namelijk een
dikke massa die niet gemakkelijk
uit de container valt.
Zelf een bladhoop maken
Kunt u het blad niet meer in de
groencontainer kwijt, dan kunt
u een grotere bladhoop maken
die u vervolgens bij ons kunt
aanmelden. We komen hem dan
ophalen tijdens de eerste ophaal-

ronde na de melding (dat geldt
ook voor het buitengebied).
Volgende ophaalronde in januari
De eerstvolgende ophaalronde is
in januari. We beginnen op 6 januari en hopen dat we de bladhopen binnen een week kunnen
ophalen, maar het kan zijn dat
de ronde twee weken duurt. Dat
is afhankelijk van het aantal aanmeldingen.
Als u uw bladhoop voor 2 januari aanmeldt, nemen we hem begin januari mee.
U vindt een aanmeld-button op
onze website (zoekterm: bladafval). Na uw aanmelding ontvangt u een e-mail met een bevestiging en een indicatie van de
ophaaldagen.

“Dit is precies hoe het bij ons
thuis gaat. Dat maakt het zo super leuk en héél grappig!”. Aldus Stef Scheepers, een puber
die met zijn moeder mee was
naar deze theatervoorstelling.
Dat is het bijzondere aan de
voorstelling. Leuk en interessant
voor álle ouders en docenten,
zowel van kinderen op de basisschool als op de middelbare
school. Maar ouders mogen hun
kinderen van elf jaar en ouder
(groep zeven en verder) meenemen, zodat zij het samen kunnen beleven!

de zoon maakt het alleen maar
erger. En zijn jongere broertje zit
er steeds irritant doorheen.
Deze nieuwe voorstelling is van
de makers van ‘Wel winnen, hè!’
en ‘Dat schiet lekker op zo!’, de

‘Dit is precies hoe het
bij ons thuis gaat’
voorstellingen die in het verleden al in onze regio te zien waren. De reacties waren zeer enthousiast!

Enthousiaste reacties
‘Pap, doe normaal’ gaat over
een vader die moet omgaan met
allerlei voor hem nieuwe situaties nu zijn oudste zoon in de
puberteit is. De spanning tussen
beiden loopt steeds hoger op.
Het (eerste!) vriendinnetje van

Kaarten bestellen
De voorstelling op maandag 13
januari 2020 vindt plaats in De
Maaspoort (Marathonloop 1,
Den Bosch). De inloop is vanaf
19.30 uur, de voorstelling zelf
van 20.00 tot circa 21.15 uur
(zonder pauze).

Een kaartje kost eigenlijk € 17,50
maar - dankzij de gemeenten
’s-Hertogenbosch, Meierijstad
en Bernheze in samenwerking
met GGD Hart voor Brabant - is
de toegang is dit keer gratis!
Dus reserveer je kaartjes snel.
Dat kan via:
www.papdoenormaal.nl. Daar is
ook de trailer te zien.

Verordeningen

Voornemen ambtshalve
wijziging adresgegevens

Besluit ambtshalve
wijziging adresgegevens

Uit onderzoek is gebleken dat de
volgende personen niet meer wonen op het adres in de gemeente Bernheze waar zij volgens de
Wet basisregistratie personen
staan ingeschreven. Het onderzoek van de afdeling Burgerzaken leverde geen resultaat op.
Het college van burgemeester
en wethouders van de gemeente
Bernheze is van plan het bijhouden van hun persoonsgegevens
ambtshalve te beëindigen. Dit
kan voor hen grote persoonlijke en/of financiële gevolgen
hebben. Het formele besluit tot
uitschrijving wordt gepubliceerd
op de gemeentepagina’s in deze
krant.
- Janssen, Edwin Bernardus,
geboren 13-10-1971
- Ippler, Edit Eszter,
geboren 27-05-2009
- Jovánovics, Péter,
geboren 15-10-1991
- Androvics, Liza Lilla,
geboren 27-05-2009
- Śliwa, Adrian Rafał,
geboren 24-03-1999
Heeft u informatie over hun
verblijfplaats of heeft u vragen,
neem dan contact op met het de
afdeling Burgerzaken van de gemeente Bernheze via 0412-45 88
88 of gemeente@bernheze.org.

De volgende personen wonen niet
meer op het adres waar zij volgens
de Wet basisregistratie personen
staan ingeschreven. Dit blijkt uit
het adresonderzoek van de afdeling Burgerzaken. Het college van
burgemeester en wethouders van
de gemeente Bernheze heeft daarom besloten om hun persoonsgegevens niet meer bij te houden en
hen uit te schrijven uit Nederland.
Hierop volgt een inschrijving in het
RNI (Registratie Niet Ingezetenen)
met onbekende verblijfplaats.
- Wiśniewski Łukasz Paweł,
geboren 10-07-1996
- Henriques Caracol, Bruno
Miguel, geboren 31-05-1993
- Ruela dos Santos Oliveira,
Sandra Filipa,
geboren 28-07-1988
- Ciurea, Gheorghiţă Ciprian,
geboren 26-02-1980
- Sznopek, István,
geboren 17-03-1988
Besluitdatum: 10-12-2019
- Angyal, Gábor,
geboren 04-07-1981
- Angyal, Gyula,
geboren 17-08-1979
- Fekete, Lúcia,
geboren 08-12-1999
Besluitdatum: 11-12-2019
Procedures 4b en 7a zijn van
toepassing.
Met vragen kunt u contact opnemen met de afdeling Burgerzaken van de gemeente Bernheze,
telefoon 0412-45 88 88 of
gemeente@bernheze.org.

OFFICIËLE BEKENDMAKINGEN

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

‘Stand still’ de Wildhorst met
enkele maanden verlengd
Burgemeester en wethouders
hebben besloten het huidige
‘stand still’ de Wildhorst te verlengen tot na de raadsvergadering van 12 maart 2020. Dan
buigt de gemeenteraad zich over
de aanpak om van de Wildhorst
weer een aantrekkelijk en leefbaar gebied te maken.
Het huidige ‘stand still’ waartoe
op 4 juli 2019 werd besloten
loopt eind dit jaar af, vanuit de
verwachting dat de gemeenteraad zich nog dit jaar over de
toekomstaanpak had kunnen uitspreken. Het lopende onderzoek
naar die aanpak vraagt iets meer
tijd. Het belang van dat onderzoek en een zorgvuldige voorbereiding noodzaakten dit. Het
gebied waar het ‘stand still’ geldt
is gelijk gebleven en is ruimer dan
alleen het park op de Wildhorst.

Ook het gebied rondom het
park (Meerstraat-Zandkant-Heibloemsedijk) behoort ertoe.
Het ‘stand still’ houdt in dat het
college van burgemeester en
wethouders geen voorlopig oordeel velt over wensen of ingediende plannen die moeten leiden tot wijziging van het geldende bestemmingsplan. Over wijzigen van een bestemmingsplan
gaat immers de gemeenteraad.
Het college wil de gemeenteraad
niet confronteren met dergelijke
collegestandpunten voordat de
gemeenteraad zich heeft kunnen
uitspreken over de toekomst van
de Wildhorst. Bovendien wil het
college bij betrokkenen geen verwachtingen wekken die uiteindelijk -op basis van het standpunt
van de gemeenteraad over de
toekomst- niet haalbaar of wenselijk blijken. Zoals ook gebeurde
na 4 juli 2019, informeren we betrokkenen over deze verlenging.

De gemeenteraad heeft op 12
december 2019 de volgende verordeningen vastgesteld:
- Legesverordening
Bernheze
2020 met bijbehorende tarieventabel
- Legesverordening Omgevingsvergunning Bernheze 2020
met bijbehorende tarieventabel
(inclusief ROEB-lijst voor bepaling bouwsom)
- Verordening Afvalstoffenheffing Bernheze 2020 met bijbehorende tarieventabel
- Verordening
Onroerende-zaakbelastingen Bernheze
2020
- Verordening Rioolheffing Bernheze 2020
- Verordening
Lijkbezorging
Bernheze 2020 met bijbehorende tarieventabel
- Verordening
Marktgelden
Bernheze 2020
- Verordening Toeristenbelasting
Bernheze 2020
- Verordening Reclamebelasting
Centrum Heesch 2020
- Verordening rechtspositie
raads- en commissieleden
gemeente Bernheze 2019
De verordeningen liggen op afspraak ter inzage in het gemeentehuis, De Misse 6 in Heesch.
Tegen betaling kunt u een kopie
krijgen. U vindt ze ook op
www.bernheze.org.
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Algemene Plaatselijke
Verordening (APV)
Vreugdevuur
Het college van burgemeester en
wethouders heeft op 12 december 2019 besloten een stookontheffing te verlenen aan Actief
Burgerschap, Jong Nederland
HDL, Stichting Jeugdbelangen
Nistelrode, Stichting Jeugdbelangen Vorstenbosch en Scouting Heesch om op de volgende
dagen een vreugdevuur (kerstboomverbranding) te houden.
- 11 januari 2020, op terrein aan
de Hoogbroeksesteeg in Nistelrode;
- 10 januari 2020, bij de kruising
Hondstraat-Broekkant in Vorstenbosch;
- 4 januari 2020, aan het einde
van de Schoonstraat in Heesch;
- 4 januari 2020, aan de Veldstraat in Heeswijk-Dinther;
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing.
Melding klein evenement
In overeenstemming met artikel
2:25, lid 2 onder g, van de APV
Bernheze 2014 is een melding
gedaan door:
- Toer- en Trimvereniging Uden
voor het organiseren van een
ATB-toertocht op 26 januari 2020 op een deel van het
Grondgebied van Bernheze.
De toestemming is verzonden
op 16 december 2019.
Procedures 1a, 4b en 7a zijn van
toepassing.

Actualisatie Nota
bodembeheer
Op 19 november 2019 heeft
het college van burgemeester

en wethouders van de gemeente Bernheze besloten om in te
stemmen met de geactualiseerde
Nota bodembeheer en de bodemkwaliteitskaart. Het betreft
een nota die door meerdere gemeenten in de regio vastgesteld
wordt. De Nota bodembeheer is
grotendeels gebaseerd op wettelijk voorgeschreven beleid en
ziet toe op hoe men in de regio
dient om te gaan met vrijkomende grond en baggerspecie.
De actualisatie van de regionale
Nota bodembeheer en bodemkwaliteitskaart is noodzakelijk
door gewijzigde wet- en regelgeving, voortschrijdende inzichten,
toegenomen bodemdata en een
doorkijk naar de toekomstige
omgevingswet.
In het Besluit bodemkwaliteit
komt naar voren dat een zorgvuldige en transparante afweging noodzakelijk is. Om die reden wordt op de Nota bodembeheer en de bodemkwaliteitskaart
de Uniforme Openbare Voorbereidingsprocedure toegepast.
Na het ter inzage leggen van de
Nota bodembeheer en bodemkwaliteitskaart worden deze ter
vaststelling aan de gemeenteraad voorgelegd.
Procedures 1a en 2 zijn van toepassing.

Wet ruimtelijke ordening
Ontwerpbestemmingsplan
Vinkelsestraat ong. Heesch
Burgemeester en wethouders
maken op grond van artikel 3.8
van de Wet ruimtelijke ordening
de ter-inzage-legging bekend
van het ontwerpbestemmingsplan ‘Vinkelsestraat ong. (naast
44) Heesch’, te raadplegen op
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www.ruimtelijkeplannen.nl met
IDN-code
NL.IMRO.1721.BPVinkelsestrNst44-ow01).
Inhoud: Het plan betreft het bouwen van twee ruimte-voor-ruimtewoningen aan de Vinkelsestraat ong. (naast 44) in Heesch.
Hogere grenswaarden: Op basis van de Wet Geluidhinder ligt
de beschikking hogere grenswaarden geluid, inclusief het
akoestisch rapport en de daarbij
behorende stukken, tegelijk met
het
ontwerpbestemmingsplan
‘Vinkelsestraat ong. (naast 44)
Heesch’ voor iedereen ter inzage
Procedures 1b en 3b zijn van
toepassing
Ontwerpwijzigingsplan
Kerkweg 4 Heesch
Burgemeester en wethouders
maken de ter-inzage-legging
bekend van het ontwerpwijzigingsplan ‘Kerkweg 4 Heesch’,
artikel 3.9a Wet ruimtelijke ordening. Het plan is te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.
nl met de code NL.IMRO.1721.
WP-Kerkweg4ow01.
Inhoud: Het plan betreft het omzetten van een bedrijfswoning
naar een reguliere burgerwoning
aan de Kerkweg 4 in Heesch.
Procedures 1b en 3b zijn van
toepassing.

Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht
Reguliere procedure
Ontvangen aanvragen voor een
omgevingsvergunning
Heesch
- Van Uden-erf 22 (kavel 19K05)
Oprichten vrijstaand woonhuis
Datum ontvangst: 06-12-2019

- Nieuwstraat 5a
Uitbreiden bedrijfsruimte (wijziging eerder verl. verg.)
Datum ontvangst: 10-12-2019
Heeswijk-Dinther
- Dopheiweg 1
Bouw loods
Datum ontvangst: 09-12-2019
- Heibloemsedijk 18a
Uitbreiden woning
Datum ontvangst: 10-12-2019
Nistelrode
- Kerkveld 18
Verbouw woonhuis
Datum ontvangst: 11-12-2019
Procedures 1a en 6 zijn van toepassing.
Besluiten
De volgende omgevingsvergunningen zijn verleend. Deze besluiten treden daags na verzending van het besluit in werking.
Nistelrode
- Zevenbergen 5-7
Realiseren grondwal tbv afscherming bedrijfslocatie en
handelen in strijd met regels
ruimtelijke ordening
Verzenddatum: 9-12-2019
- Dintherseweg 27
Oprichten werktuigenloods en
handelen in strijd met regels
ruimtelijke ordening
Verzenddatum: 09-12-2019
Heeswijk-Dinther
- Justitieweg 2
Aanpassen bouw varkensstal G
(kleine wijziging op eerder verl.
verg.)
Verzenddatum: 09-12-2019
- Hoofdstraat 27
Wijziging bestemming kantoor
naar wonen en splitsen pand
in 2 woningen en handelen in
strijd met regels ruimtelijke ordening
Verzenddatum: 12-12-2019

Plan Rodenburg sectie C 6357
kavel KG03
Oprichten woning en handelen
in strijd met regels ruimtelijke
ordening
Verzenddatum: 17-12-2019
Heesch
- Beethovenstraat 27
Plaatsen dakopbouw
Verzenddatum: 12-12-2019
- Runstraat 5
Oprichten bedrijfshal
Verzenddatum:16-12-2019
- Schoonstraat 48
Uitbreiden woonhuis
Verzenddatum: 12-12-2019
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing.
Voor onderstaande omgevingsvergunningen zijn de beslistermijn verlengd met 6 weken.
Deze besluiten treden daags na
verzending in werking.
Heeswijk-Dinther
- Gouverneursweg 6
Herbouw woning
Verzenddatum: 10-12-2019
Loosbroek
- Dorpsstraat 22
Oprichten bedrijfshal
Verzenddatum: 10-12-2019
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing
Onderstaande
omgevingsvergunning is ingetrokken. Dit besluit treedt daags na verzending
van het besluit in werking.
Heeswijk-Dinther
- Den Dolvert 13a
Oprichten bijgebouw
Verzenddatum: 16-12-2019
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing.

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

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

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

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

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

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

5x 1/5 staatsloten

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

MOOIBERNHEZERTJES
TE KOOP
KOM EENS KIJKEN
BIJ PUUR BERKSHIRE
IN HEESWIJK-DINTHER
Onze 5 sterren buitenvarkens
hebben een heerlijk leven.
Ze groeien op in een natuurlijke
omgeving en worden top
verzorgd met het beste
seizoensvoer. Helemaal
biologisch en lekker natuurlijk.
www.puurberkshire.nl.
NIEUWE DESSOTAPIJTTEGELS
In allerlei kleuren/soorten. Grote
voorraad, scherpe meeneemprijs.
Vanaf € 2,- per m2. Duinweg 17,
Schijndel, 06-23034594.
Ma-wo-do-vrij-za open.
Di- en za-middag op afspraak
en zondag gesloten.

Nu ook pasfoto’s
Oplossing
Winnaar:
vorige week:
Annelot
Sint Servatiusstraat 52a, 5473GB Heeswijk-Dinther, 0413Tempelmann
293851
Linda Loeffenvan Lokven uit
kan de staatsloten
Nistelrode
ophalen bij Kantoorboekhandel Ceelen

LANDWINKEL VOOR
LEKKER MALS BERKSHIRE
VARKENSVLEES
Zeven soorten kwaliteitsproducten, zuivel rechtstreeks
van de boer, kipproducten,
Werknemers van Bernheze
bbq-vlees en gourmetvlees van
Media worden uitgesloten van
het Berkshire varken. Diverse
deelname.
_____________________
Datum _____________________
seizoensgroenten en fruit.
Diverse smaken droge worsten,
paté's, balkenbrij en zult.
ij alle verborgen woorden vinden in deze woordzoeker?
Kom naar Puur Berkshire*****
Kaathovensedijk 5,
Heeswijk-Dinther.
06-10640503, 06-12789787.
Q I P D E Y P B X K C G

Sinterklaas

WOORDZOEKER:
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DE ALLERLEKKERSTE KIP
BIJ KIPSALON BERNHEZE
Extra open op maandag 23 en
30 december van 11.00-16.00
uur. In de aanbieding: kant en
klaar kiphammetje 700 gram
€ 7,50. Nieuw: onze feestpan
vol met heerlijke kant en klare
kiphapjes en diverse sausen.
Deze pan is te koop of te
leen. Vooraf bestellen! Lekker
makkelijk als warmhoudschaal
tijdens Kerst of voor oliebollen.
Voor het gourmetten hebben wij
lekkere kipfiletlapjes in diverse
smaken, kippendijen gekruid,
kipshoarma piri piri, schnitzeltjes
kipfilet met spek, kipsaté
et cetera. Of bestel de hele

C J W W U O H C S K J V

MAAN

PANJE

DAK

KINDEREN

PAARD

SCHOUW

STAF

SUIKERGOED SUPERDAGEN

WUIVEN

Tekst?
Vrijwilligerspunt Bernheze

e woordzoeker is uitgeprint op WoordzoekerMaken.nl
20% Cyaan • 100% Magenta • 60% Yellow

50% Magenta • 100% Yellow

50% Cyaan • 100% Magenta

Spreekuurmedewerker
VluchtelingenWerk

Vluchtelingenwerk Bernheze heeft elke maandag spreekuur
van 10.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 15.00 uur op het kantoor
in Heesch. Als spreekuurmedewerker beantwoord je korte
vragen van cliënten. Je biedt ondersteuning bij het invullen van
formulieren, adviseert over zaken van de gemeente, rondom
wonen, verzekeren en betalen. Lijkt je dit werk leuk om te doen
maar kan je niet op de maandag, of zijn je beschikbare dagen
variabel, dan zijn er altijd mogelijkheden.
Mocht dit u aanspreken dan kunt u zich hiervoor inschrijven
via de vacaturebank van ONS welzijn: www.ons-welzijn.nl
Op deze site treft u trouwens nog meer interessante vacatures

VRIJWILLIGERSWERK VERSTERKT!

TE HUUR
OPSLAGUNITS IN
NISTELRODE
Afmeting 24, 40 of 48 m2
Geïsoleerd en verwarmd.
Eigen toegang door batch.
Informatie: 06-46111667 of
www.opslagunit.eu.

AANGEBODEN
OLIEBOLLENKRAAM
Plein 1969 Heeswijk-Dinther.
9 december tot en met
5 januari 2020. Eerste en
Tweede Kerstdag gesloten.
Openingstijden, zie:
oliebollenkraam.net
Mario & Christa Bok.

EVENEMENT
ROMMELMARKT
Zondag 22 december 2019
MFC de Dreef,
Duivenakker 76, Aarle-Rixtel.
Van 9.00 tot 15.00 uur.
Voor inlichtingen 06-20888818.

GEVRAAGD
KERKELIJKE BEELDEN,
ROZENKRANSEN EN
DEVOTIEPRENTJES ENZ.
Albert Dominicus, Vorstenbosch
0413-362343.
ANSICHTKAARTEN VAN
HEESWIJK-DINTHER EN
LOOSBROEK
Dick van de Leest 06-55325484.
JEU DE BOULES BALLEN
LIGGEN DIE NIET GEBRUIKT
WORDEN?

FRIETKRAAM voor uw
evenement of feest.
Voor info en/of boekingen:
0413-292911/06-25416954.
Mario & Christa Bok.
PEDICURE
HEESWIJK-DINTHER
Jacqueline Verhagen,
Oranjestraat 11, HeeswijkDinther. Ook bij diabetische
en reumatische voet met
vergoeding. Alle jaargetijden
uw nagels mooi verzorgd met
gelcolor, colorlak. Kalknagels?
Ook hiervoor leent deze
pediquemethode zich prima!
Meer info of afspraak, kan ook
aan huis: 0413-293260.
DIVERSE SOORTEN
HAARD- EN KACHELHOUT
Thuisbezorgen mogelijk.
Haardhouthandel en
Bomenrooibedrijf Doedee.
073-5032789/073-5034492.

Heb je er één, twee of vier,
we komen ze graag ophalen.
We gaan deze gebruiken voor
het jaarlijks strandjeudeboulestoernooi in Nistelrode.
Laat het ons weten via:
strandjeudeboules@gmail.com
OUDE/KAPOTTE MOBIELTJES
Lever ze in bij ’t Mediahuys,
Laar 28 in Nistelrode.
Tijdens kantooruren geopend.
Vrijdagmiddag gesloten.
Of Bunderstraat 1 in Heesch en
steun hiermee het goede doel
Stichting Opkikker.
LEGE TONERS
Lever ze in bij ’t Mediahuys,
Laar 28 in Nistelrode.
Steun hiermee het goede doel
Hulphond.
Tijdens kantooruren geopend.
Vrijdagmiddag gesloten.

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

Zoek: AANKOMST, DAK, KINDEREN, MAAN, PAARD, SCHOUW, SPANJE,
STAF, SUIKERGOED, WUIVEN

ANKOMST

kippen, gerookte kipfilet en kip
van de grill. Vooraf bestellen is
fijn. Open: woensdag van 14.00
tot 18.00 uur, of op afspraak:
06-120 33 685.
Jan v.d. Boomstraat 9
Heeswijk-Dinther.

Zie oplossing pagina 64
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Prachtig kerstconcert
in de St. Lambertuskerk
NISTELRODE - Afgelopen zondag gaven ruim 59 zangers en zangeressen van Het Nulands Gemengd
Koor een prachtig en sfeervol kerstconcert. De leden komen uit de gehele regio van Ravenstein tot
’s Hertogenbosch en van Oss tot Veghel.
Aanvankelijk was het passen en
meten om met alle koorleden
voor het altaar te kunnen staan.
Anderhalf uur werden de ruim
100 bezoekers verrast met een
keur aan meerstemmige kerstliederen. Koorlid Maria van den
Broek verzorgde een tweetal
solistische stukken. De St. Lambertuskerk heeft een geweldige akoestiek en dat maakte het

geheel alleen maar indrukwekkender. Tijdens de muziekstukken werden er bijpassende en
sfeervolle lichtbeelden vertoond.
Na afloop liet het langdurige applaus niets te wensen over.
Dit applaus werd door het koor
met een extra medley van kerstliederen beloond. Hierbij een
grote dank aan alle aanwezigen

voor hun vrijwillige bijdrage voor
een tegemoetkoming in de kosten van dit concert.
Misschien zijn er mensen die
geïnspireerd zijn en zich graag
willen aansluiten bij het koor?
Iedere maandagavond wordt
er om 20.00 uur gerepeteerd in
gemeenschapshuis De Meent in
Nuland.

Kerstival - Beleef de magie van Kerst op het Kasteel
HEESWIJK-DINTHER - Kom
vanaf Tweede Kerstdag genieten van het prachtige in kerstsfeer gedecoreerde kasteel.
In torens, kelders, zalen en gangen ontdek je steeds nieuwe betoverende plekjes. Tijdens deze
vier dagen van Kerstival (26 tot
en met 29 december), ontmoet
je magische figuren in Fantasy
Style.
In de kasteeltuin zijn spectaculaire roofvogelshows te zien, er is
een smederij, in de kelders is een
middeleeuwse markt en in de
IJzertoren een slaapkamer van
een jonkvrouw. Geniet tus-

Laverhof on Ice
sendoor van versnaperingen
in kasteelsferen bij de Barones
(pre-opening) in het Koetshuis!
Entree volwassenen € 11-, kin-

deren betalen € 7,-. Tickets en
de route naar de nieuwe parkeerplaats vind je op
www.kasteelheeswijk.com.

Coppens knallers rondom de jaarwisseling
VOLKEL - Het belooft weer een
prachtige jaarwisseling te worden. Coppens is er ook dit jaar in
geslaagd om een super collectie
vuurwerk samen te stellen.
Bij Coppens Warenhuis is weer
een speciale showroom geopend
voor vuurwerk. Hier staan alle
dummies en pakketten, zodat
je kunt zien wat je bestelt. De
collectie compound vuurwerk
is dit jaar nog flink uitgebreid.
Met compound vuurwerk hoef
je maar één lontje aan te steken,

je hebt dan meteen een mooie
show. De voorverkoop van vuurwerk duurt tot 27 december. Je
bent er dan van verzekerd dat de
door jou gekozen producten nog
op voorraad zijn. Bij bestellingen
vanaf € 40,- krijg je zelfs nog extra vuurwerk cadeau. Loop dit
niet mis en bestel op tijd!
Coppens Carnavavalsweekend
Het Coppens Carnavalsweekend. Op 10 en 11 januari worden de nieuwe carnaval outfits
voor 2020 vertoond op de cat-

walk. Coppens is 10 januari speciaal open tot 22.00 uur. Met
kortingen, hapjes, drankjes, catwalk en dj belooft dit een topavond te worden. Zaterdag 11
januari wordt een spektakel voor
kids. Zij mogen dan de catwalk
op en worden op de foto gezet
in een echte modeshow. Tijdens
deze middag worden er workshops Grimas schminken gehouden. Voor deze workshops kun
je je nu al aanmelden en vol is
vol. Aan welke workshop ga jij
deelnemen?
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Column
Marieke Moorman

Burgemeester Bernheze

Voedselbank
Afgelopen zaterdag hield de Voedselbank Oss en omgeving
een inzamelingsactie voor lang houdbare producten. Vele
vrijwilligers van de Voedselbank gingen op pad naar diverse
supermarkten in de regio. Ook bij Jumbo in Heesch kon
houdbaar voedsel worden ingezameld.
Die actie was broodnodig omdat de schappen van de
Voedselbank leeg dreigen te raken. Supermarkten en
producenten geven namelijk minder voedsel aan de
Voedselbank dan voorheen. Dit komt mede doordat bedrijven
steeds efficiënter werken en ze voedselverspilling tegengaan.
Dat is op zich goed, maar nadelig voor de Voedselbank.

‘Die actie was broodnodig omdat de
schappen van de Voedselbank leeg
dreigen te raken’
Helaas neemt het aantal mensen dat niet rond kan komen
nog steeds toe in Nederland. Ik vind dat onverteerbaar. We
leven in een zeer welvarend land en het stoort me dat de
welvaart ongelijk is verdeeld. Het maakt me verdrietig dat er
kinderen zijn die niet elke dag een warme maaltijd kunnen
eten, die niet kunnen trakteren als ze jarig zijn of geen lid
kunnen zijn van een sportclub. Domweg omdat hun ouders er
het geld niet voor hebben.
De gemeente Bernheze doet er veel aan om mensen die het
niet breed hebben te ondersteunen. Bijvoorbeeld door te
helpen met het vinden van een baan of door kwijtschelding
en schuldhulpverlening. En ook door te zorgen dat kinderen
kunnen meedoen via het vergoeden van zwemles of een
laptop. Bovendien geeft de gemeente subsidie aan het
Jeugdsportfonds, het Jeugdcultuurfonds, Schuldhulpmaatjes,
de stichting Leergeld. En dus ook aan de Voedselbank.
53 personen (waarvan 31 kinderen) uit Bernheze maken
gebruik van de Voedselbank. Dankzij de inzamelingsactie van
dit weekend kunnen zij, en andere gezinnen uit de regio die
in armoede leven, voorlopig weer rekenen
op voedselhulp. Bovendien krijgen ze met
Kerst een volwaardig voedselpakket. Dat
is een fijne gedachte.

Grond om te bouwen
Jesse Jansen, raadslid Progressief Bernheze
Wie grond heeft, heeft de macht om ontwikkelingen aan te jagen. Meer betaalbare woningbouw, de transitie naar een duurzame landbouw of het aanleggen van een nieuwe weg, het kan allemaal alleen als er grond is waarop
ontwikkeld kan worden.
De gemeente is eigenaar van
vele gronden in onze gemeente
en heeft daarmee de kans om
verschillende ontwikkelingen aan
te jagen. Hoe de gemeente dat
wil doen schrijft zij op in haar
‘grondbeleid’. Progressief Bernheze wil dat de gemeente actief
aan de slag gaat met het inzetten
van haar gronden, zodat we de
betaalbare woningbouw sneller
op gang helpen en boeren helpen de transitie naar een meer

duurzame landbouw te maken.
Afgelopen donderdag stelde de
gemeenteraad dat grondbeleid
vast. Voor de landbouw was helaas weinig aandacht, maar met
de vaststelling van het nieuwe
grondbeleid worden wel broodnodige stappen gezet om de betaalbare woningbouw in koopén huursector aan te jagen. We
maken het moeilijker voor beleggers om woningen in onze

gemeente te kopen, gaan de
starterslening herintroduceren én
zorgen ervoor dat sociale huurwoningen langer sociaal moeten
blijven. Ontzettend belangrijke
acties om ervoor te zorgen dat
onze woningmarkt weer in balans raakt en die ervoor moeten
zorgen dat iedereen die dat wil
een passende plek kan vinden in
onze gemeente. Nu maar hopen
op resultaat. Reageren?
www.progressiefbernheze.nl

Een goed, gezond en sociaal 2020
Jan Raaimakers, voorzitter SP Bernheze
Het oude jaar loopt ten einde. De SP Bernheze kijkt terug op een bewogen
jaar. Een jaar waarin Nederland er zeker niet socialer op werd. Bernheze wel.
Want in Bernheze kregen gehandicapten een gratis parkeerkaart. En de eigen
bijdrage voor Wmo in Bernheze gaat pas in boven 150 procent van het sociaal minimum. Ondanks dat, toch meer armoede onder de mensen. Kortom er
blijft veel werk te doen in 2020.
In 2020
Als 2019 er bijna op zit, komt
2020 eraan. Bernheze gaat zorgzaam en zelfstandig verder. Die
belofte houdt de SP Bernheze.
Hoe gaat het verder met zorg
voor jeugd, ouderen, gehandicapten, zieken en werklozen? De
SP blijft zich voor alle inwoners
inzetten. Met speciale aandacht
voor hen die het moeilijk hebben. In 2020 blijft de SP, als altijd,

luisteren naar de mensen in de
buurt. Zij houden een belangrijke
stem. Bijvoorbeeld bij de inrichting van hun leefomgeving. Laat
ideeën vooral weten aan de SP
Bernheze.
Door signalen af te geven, kent
de SP de knelpunten. Dan weet
de SP Bernheze waar mogelijk
werk aan de winkel is. De SP blijft
klaarstaan voor de inwoners van
Bernheze in 2020.

Fijne Kerst en een goed
Nieuwjaar
Het jaar 2019 loopt op zijn eind.
Op naar 2020. Namens het afdelingsbestuur wenst de SP Bernheze de inwoners van Bernheze
allereerst fijne Kerstdagen.
En daarna een sociaal, goed en
gezond 2020 voor iedereen.
Maak er samen een mooi jaar
van.

Ik wens u allemaal hele
prettige feestdagen en
een gezond en
sprankelend 2020.

VIER JAAR
GARANTIE!

burgemeester.moorman@bernheze.org

Cadeautip!

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

Jhr. Speelmanstraat 22
Heeswyk

06-22066338

Op 25-26 december (week 52)
en op 1-2 januari (week 1)
verschijnt er geen

DeMooiBernhezeKrant
De volgende uitgave valt
op 8-9 januari weer
in jouw brievenbus.

Bij Cranen Autoschade nemen wij
ons werk serieus. Uit liefde voor het

Sinds 1967
gespecialiseerd
in schadeherstel

vak, waardoor we met niets minder dan
topprestaties genoegen nemen. Niet voor
niets verzorgen wij als Schadenet lid en
FOCWA eurogarantbedrijf het schadeherstel
voor gerenommeerde verzekerings- en
leasemaatschappijen. Wij geven dan ook
vier jaar garantie op het uitgevoerde
schadeherstel en stellen gratis
vervangend vervoer ter beschikking.

De Dageraad 19 Heeswijk-Dinther T (0413) 291458 F (0413) 293495
E info@cranen.nl www.cranen.nl

INFORMATIE VOOR DE KERNEN
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Column Rebecca Latupeirissa
Levering van uw verkochte
woning uitstellen of juist niet December Feestdagen

gemeentedichter

Verkoopt u dit jaar uw eigen woning met een overwaarde, maar heeft u aan
het eind van het jaar nog geen nieuwe eigen woning gekocht? U doet er dan
verstandig aan om de levering uit te stellen tot na 1 januari 2020. Zolang de
levering nog niet heeft plaatsgevonden, blijft de woning tot box 1 behoren.

Anita Fransen

De overwaarde hoeft u dan op de peildatum 1 januari 2020 niet tot uw box-3-vermogen te rekenen. Is uw hypotheekschuld hoger dan de waarde van uw woning,
dan staat uw woning ‘onder water’. In dat geval is levering in 2019 juist voordelig
voor de box-3-heffing. Dit geldt ook als u nog dit jaar een woning wilt kopen met
eigen vermogen.

Wij wensen u alvast fijne feestdagen
en een succesvol 2020!

VOOR EEN PERSOONLIJK ADVIES OP MAAT

Fransen

ACCOUNTANCY
& ADVI E S

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

Opdat Kerstdagen feestdagen
kunnen zijn
Bernheze een stukje mooier maken en mensen gelijke kansen
bieden op een goede en gezonde toekomst. Dit waren én zijn
mijn persoonlijke drijfveren om
in 2014 politiek actief te worden
voor D66 in onze gemeente.
Terugkijkend op 2019 ben ik
dus erg blij dat ons voorstel om
speeltuinen toegankelijker te
maken voor kinderen met een
handicap, unaniem is aangenomen. Dat er door ons aandringen nu echt een Praktijkondersteuner GGZ jeugd komt. En dat
Global goals worden opgepakt
in onze gemeente.
Zijn we er dan? Nee helaas niet.
Ook dit jaar zijn er inwoners die
nog steeds afhankelijk zijn van
de voedselbank. Ook met de
feestdagen.
Het was dus een heel goed idee
van deze voedselbank om bij
supermarkten alle mensen die

Kerkveld 69
5388 RH Nistelrode

De huizen mooi verlicht met extra lampjes en kaarsjes
Een kerkdienst met lofgezang over gezellig samen
met het toestemmen van vergiffenis vaak rond deze tijd
Ook een gedachte aan de eenzamen ‘komt allen tezamen’
is het lied wat dan draait
Zitten zij wellicht voor de tv waardoor
het eenzame niet zo aanwezig is?
Voor het vergeten van een zwaar gemis
Wie weet kunnen de BN’ers of andere zenders
iets magisch bieden
Zodat voor even en middels dit gedicht,
er een lach komt of wat ontspanning
op het gezicht

Niemand alleen, allemaal samen
is de wens
amen

Op naar 2020
Mark van de Ven, raadslid VVD-Bernheze
boodschappen doen te vragen
een extra product te kopen en
dit vervolgens te doneren. Wij
hebben daar, samen met een heleboel andere vrijwilligers, graag
aan meegeholpen.
Opdat de Kerstdagen voor iedereen ook echt feestdagen
kunnen zijn.

D66 Bernheze wenst u gezellige
dagen en een goed en gezond
2020 toe!
Annemieke Boellaard,
fractievoorzitter D66 Bernheze
bernheze.d66.nl

Energietransitie, maar in welk
tempo?
Edwin Daandels, raadslid CDA
Het kan u niet ontgaan zijn, de actievoerende boeren, maar ook zien
we steeds vaker weerstand ontstaan tegen o.a. windmolenparken.
Twee verschillende protesten met dezelfde uitgangspunten: het klimaat. We willen naar een klimaatneutrale leefomgeving toe, ook
CDA Bernheze is daar voorstander van, maar dit zal veel van onze
inwoners en ondernemers vragen.

Er zijn in onze gemeente al veel
goede initiatieven op dit vlak,
zoals bij Duurzaam Landleven,
waar uit mest groene energie opgewekt wordt. Ook zien we vele
zonnepanelen op daken verschijnen, zijn de eerste woningen al
gasloos en wordt bij sportclubs
ledverlichting aangelegd.
Toch wordt er meer van ons gevraagd door het Rijk en Europa,

Warme chocomelk en glühwein het is weer het seizoen
Familie met warme knuffels en een dikke zoen

Fijne feestdagen...

Annemieke: ‘Ook dit jaar zijn er inwoners
die nog steeds afhankelijk van de voedselbank zijn’

Hiervoor zullen we draagvlak
moeten krijgen en behouden, dit
is een grote uitdaging voor de
overheid.

Struinend over kerstmarkten met geurtjes
van vanillesuiker in het vet
Kerstinkopen met lieve liedjes geeft kinderen dubbel pret

maar is dit tempo wel haalbaar?
Wij maken ons zorgen over de
haal- en betaalbaarheid daarvan. U demonstreert tenslotte
niet voor niks. Bij de agrarische
sector staat de opdracht om binnen twee jaar hun bedrijf aan
te passen, zodat ze bijna geen
stikstof meer uitstoten. Maar als
deze milieuwinst wordt ingezet
om andere industrie verder te
laten ontwikkelen, dan komt het
alsnog niet ten goede aan ons
klimaat.

zien in de energietransitie? Worden we als gemeente en regio
gedwongen bijvoorbeeld windmolens te plaatsen? De hogere
overheden balanceren zo wel op
een erg dun koordje.

Gaan we dit beleid ook terug-

CDA Bernheze: altijd in de Buurt!

2020 wordt weer een jaar van diverse grote
projecten, waar de gemeenteraad een besluit over zal gaan nemen: stikstof, PFAS,
zonne-energie, windturbines en industrie
op Heesch West, de Maashorst, de Wildhorst en huisvesting van arbeidsmigranten.
Maar ook kleinere, niet minder belangrijke,
initiatieven zullen uiteindelijk uitvoering
krijgen. Sport in Loosbroek (SIL) is nog
steeds in volle gang en aan de samenwerking van De Nieuwe instelling (DNI) wordt
ook actief gewerkt.
De energietransitie, middels de
Regionale Energie Strategie (RES)
zal ook in 2020 veel aandacht
krijgen, evenals de samenwerking tussen de betrokken Maashorst gemeentes.
Veel zal weer gesproken worden
over een duurzame groene gemeente Bernheze, maar voor de
VVD-Bernheze is het niet nodig
om het duurzaamste jongetje
van de klas te zijn. Zolang wij
voldoen aan de door het kabinet
opgelegde norm is dat voor ons,
als doel, acceptabel.
(Sociale) woningbouw in de kernen en de complexiteit van de
Wmo en de jeugdzorg zijn ook

aankomend jaar een belangrijk
punt van aandacht. Voor ons als
raad dus nog voldoende dossiers
om komend jaar te laten zien wat
wij voor u kunnen betekenen.
Als raadslid voor de VVD ga ik
dan ook graag met u in gesprek
over deze onderwerpen, met als
doel om tot weloverwogen besluitvorming en breed gedragen
overeenstemming te komen.
Wij danken u voor het vertrouwen in het afgelopen jaar en namens de voltallige (steun)fractie
van de VVD-Bernheze wens ik
u alvast prettige Kerstdagen en
een voorspoedig Nieuwjaar!
Reageren? info@vvdbernheze.nl

‘t Dorp 103 Heesch Tel. (0412) 47 56 57
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Stichting Maashorst Ondernemers
wint aan kracht in 2019
MAASHORST - Sinds Maashorst Ondernemers in januari 2019 haar nieuwe missie en visie presenteerde tijdens de
ledenavond bij Muifel Brouwerij in Oss, zijn er flinke stappen gemaakt. Door ondernemers uit de vier gemeenten
van de Maashorst bij elkaar te betrekken en gebruik te maken van elkaars krachten, zijn ze erin geslaagd om voor
een groeiend aantal leden het maximale uit de Maashorst en het ondernemerschap te halen.

Steeds meer ondernemers sluiten
zich aan bij Maashorst Ondernemers. In het afgelopen jaar heeft
de stichting maar liefst 27 nieuwe
leden mogen verwelkomen en de
aanmeldingen blijven binnen komen. In 2020 hoopt Maashorst
Ondernemers het 100ste lid te
verwelkomen én blij te maken
met een gratis lidmaatschap voor
een jaar.
Draagkracht
Het bestuur van Maashorst Ondernemers merkt dat de stichting
steeds bekender wordt bij het
bedrijfsleven, andere ondernemersverenigingen en andere or-

Voorzitter Twan van Bakel heet iedereen van harte welkom

het zorgt ook voor meer draagkracht”, geeft Rian van Schijndel
aan, die verantwoordelijk is voor
de PR en Communicatie van
Maashorst Ondernemers.
Speeddate met een elevator pitch
In het afgelopen jaar stonden er
verschillende
ledenbijeenkomsten op de agenda, die bovendien
steeds beter werden bezocht.
Rian vertelt: “De een-na-laatste
bijeenkomst in oktober, waar we

‘In 2020 hoopt Maashorst Ondernemers
het 100ste lid te verwelkomen’
ganisaties. “We ontvangen veel
uitnodigingen om bijeenkomsten
bij te wonen of mee na te denken over ideeën en initiatieven.
Dat vinden we erg leuk, want

welkom waren bij een van onze
leden, Hullie in Uden, was een
groot succes. Aan het begin van
de avond kregen alle leden een
stoomcursus over het maken van

Tekst: Roos Griffioen, Roos Raakt Foto: @DMBK

een elevator pitch, vervolgens
konden ze hun zelfgeschreven
pitch delen met andere ondernemers tijdens een speeddate.
Mensen vonden dit heel leuk en
waren verrast over wat andere
ondernemers uit de Maashorst
eigenlijk allemaal doen.
De laatste ledenbijeenkomst van
dit jaar vond plaats bij Herberg
D’n Brouwer in Zeeland. In teamverband werd tussen de gangen
van het diner door ‘Rollercoaster’
gespeeld, georganiseerd door
een van de leden, Bike Adventure. Tijdens deze avond kwamen
gesprekken op gang, waarbij de
leden elkaar weer op een andere
manier leerden kennen.”
Stijgende lijn
Momenteel wordt er druk gebrainstormd over de plannen

voor 2020. Er staan weer leuke
bijeenkomsten voor de leden op
de planning. Begin volgend jaar
worden de leden van Maashorst
Ondernemers hier over geïnformeerd. Rian ten slotte: “Er liggen
alweer leuke ideeën klaar voor
het komende jaar en we hopen
dan ook samen met de ondernemers uit de Maashorst de stijgende lijn voort te zetten.”
www.maashorstondernemers.nl

Doedagen
voor leerlingen
groep 8 op
Fioretti College
VEGHEL - Ruim 700 groep 8
leerlingen uit de regio, afkomstig van 25 verschillende
basisscholen, zijn in de periode van 13 tot en met 21
januari te gast op het Fioretti
College. Samen met hun begeleiders zijn ze uitgenodigd
voor de Doedagen. Terwijl de
school in vol bedrijf is, wordt
iedereen ontvangen.
Het programma bestaat uit
een rondleiding, een percussieworkshop en het volgen
van een les Techniek, Creatief of Zorg & Welzijn. Deze
praktische en persoonlijke
kennismaking met de school
voor mavo, vmbo en praktijkonderwijs in Veghel maakt elk
jaar een positieve indruk op
de groep 8 leerlingen, die aan
de vooravond staan van hun
overstap naar het voortgezet
onderwijs.
Individueel bezoek
Niet alle leerlingen zijn in de
gelegenheid om de Doedagen te bezoeken. Daarom zijn
individuele leerlingen en hun
ouders/verzorgers op woensdagmiddag 15 januari van
harte welkom. Via www.fioretticollege.nl kunnen zij zich
aanmelden voor een bezoek.
Naast activiteiten voor de toekomstige schoolverlaters, is er
ook een programma voor de
ouders/verzorgers. Deze middagen starten om 14.00 uur
en duren tot ongeveer 16.00
uur.

Flessenactie

NISTELRODE - De zaterdagscouts van scoutinggroep
Mira Ceti Nistelrode houden
zaterdag 4 januari hun jaarlijkse flessenactie.

Het CDA Bernheze wenst u fijne Kerstdagen en een gelukkig 2020!

Van de opbrengsten van deze
actie wordt een gedeelte van
het zomerkamp bekostigd en
zullen de kinderen een superleuke week tegemoet gaan.
Zaterdag 4 januari komen de
scouts in de ochtend en in de
middag langs de deur om lege
statiegeldflessen (flessen en/
of kratten) op te halen. Ook
staan zij bij Jumbo in Nistelrode waar je ook de flessen
af mag geven. De scouts zijn
herkenbaar aan het scoutinguniform dat ze dragen. Een
vrije gift is uiteraard ook mogelijk. Hopelijk tot dan, aan de
deur of bij de Jumbo!
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Gerard op bezoek bij...

Annemieke Boellaard
ANNEMIEKE BOELLAARD (FRACTIEVOORZITTER D66) HEEFT MIJ, GERARD
VA N D I J K , U I T G E N O D I G D I N R E S TA U R A N T
‘ T B O M E N PA R K I N H E E S C H . D E Z E M O O I E
N AT U U R L I J K E O M G E V I N G G E E F T H A A R
R U S T E N N A E E N L E K K E R E WA N D E L I N G
OF FIETSTOCHT IS HET GOED TOEVEN
I N H E T S F E E R V O L L E R E S TA U R A N T.
I N H E T W E E K E N D W A N D E LT Z E H I E R
VA A K M E T H A A R M A N E N H E B B E N Z E D E
GELEGENHEID OM OP EEN ANDERE PLEK
DAN THUIS SAMEN TE VERGADEREN OVER
B I J V O O R B E E L D D E V E R P L A AT S I N G VA N D E
HUISARTSENPRAKTIJK,
DIE ANNEMIEKE SAMEN
M E T H A A R M A N H E E F T.

RAADSLID IN
BERNHEZE, EEN
MANNENZAAK?

Foto’s Marcel van der Steen

Gerard in gesprek met Annemieke

meer door onze vroegere coalitiepartners zijn uitgenodigd voor
een gesprek.”

WAT WIL JE OVER JE ZELF
KWIJT?
“Ik ben 53 jaar, getrouwd met
Loek van Cruchten en we hebben samen, bij ons woonhuis aan
‘t Dorp, een huisartsenpraktijk.
We zijn ouders van drie volwassen kinderen, twee zonen (Stijn
van 25 en Cas van 23) en dochter
Fleur van 21. Ik ben geboren in
Zwanenburg, onder de rook van
Amsterdam, heb daarna vanaf
mijn zesde in Uden gewoond en
nu wonen we al weer twintig jaar
in Heesch.”
EVEN WAT KORTE VRAGEN
TUSSENDOOR
Hobby: “Fietsen op de renfiets
en mountainbike, lezen, politiek
en wandelen. Dansen vind ik ook
erg leuk, vroeger deed ik aan ballet, maar daar ontbreekt nu de
tijd voor.”
Beste eigenschap: “Positief in
het leven blijven staan.”
Muziek: “Ik vind alles wel leuk;
jazz, klassiek, maar ook modern.”
Vakantieland: “Scandinavië en
Italië.”
Een dag van baan wisselen met:
“Onze burgemeester, die het
echt heel goed doet.”
Wat wilde je vroeger worden:
“Zuster, dus ik heb het nog aardig ingevuld!”
D66 KWAM ALS NIEUWE
PARTIJ IN 2014 MET DRIE
MENSEN IN DE RAAD
EN LEVERDE MET JAN
GLASTRA VAN LOON

DIRECT EEN WETHOUDER.
SINDS 2018 GEEN DEELNAME MEER AAN DE
COALITIE EN NU LIJKT HET
STIL TE ZIJN GEWORDEN
ROND D66.
“Dat ben ik niet met je eens. Wij
hebben bijvoorbeeld bij de laatste
algemene beschouwingen nog
een motie ingediend rondom de
toegankelijkheid van speeltuinen
voor mensen met een handicap,
deze motie is unaniem aangenomen. Rondom de naam Maashorst voor de nieuwe gemeente

HET RAADSLIDMAATSCHAP
IN BERNHEZE LIJKT EEN
MANNENZAAK, WANT MET
DRIE VROUWEN IN DE
RAAD EN EEN VROUW ALS
BURGEMEESTER SCOREN
WE LANG NIET DE 22
PROCENT DIE LANDELIJK
GEHAALD WORDT.
“Daarom zou het ook goed zijn
als veel meer vrouwen zich beschikbaar zouden stellen voor
een politieke functie, en uiteraard
zouden die vrouwen ook de mogelijkheden van mannen moeten
krijgen om plaatsen in te nemen.
Bovendien is het raadslidmaat-

en dat op termijn een derde van
de hoogleraren vrouw is. Uit de
praktijk is gebleken dat organisaties, waarbinnen een goede mix
van mannen en vrouwen bestaat,
tot de beste resultaten komen.”
OP VOORSTEL VAN D66
EN CDA IS ONLANGS
BESLOTEN OM EEN
BINDEND QUOTUM
VAN MINIMAAL 30
PROCENT VROUWEN IN
TE VOEREN BIJ DE RAAD
VAN COMMISSARISSEN
VAN BEURSGENOTEERDE
BEDRIJVEN.
“Ik vind het heel goed dat het
nu is vastgelegd, want het eerder genoemde streefcijfer van 30
procent werd bij lange na niet ge-

‘GOEDE MIX VAN MANNEN EN VROUWEN
LEIDT TOT BESTE RESULTATEN’
Landerd en Uden dienden wij al
veel eerder een motie in. Vreemd
dat die toen niet gesteund is door
Lokaal, dat nu met eenzelfde
plan komt.”
HOE VOELT HET OM
ALS OPPOSITIEPARTIJ TE
FUNCTIONEREN?
“Best anders, we hebben er zeker aan moeten wennen, net zo
goed als we in 2014, opkomend
vanuit niets tot drie zetels in de
raad, even moesten wennen aan
onze rol in de coalitie. Ik denk dat
we dat vervolgens goed hebben
opgepakt en het heeft ons bevreemd dat we na de inventarisatieronde van de informateur
(omdat we ons zetelaantal van
drie hadden gehandhaafd), niet

schap belangrijk, maar ook hartstikke leuk, en dat kan ik met
mijn vrouwelijke collega’s nog
meer uitstralen. Overigens verwacht en hoop ik dat de onlangs
gegeven cursus ‘politiek actief’
straks kandidaten oplevert voor
de volgende verkiezingen.”
VIND JIJ HET OOK EEN
VORM VAN DISCRIMINATIE
DAT DE TECHNISCHE
UNIVERSITEIT EINDHOVEN
EEN BELEID VOERT OM
VROUWEN DE VOORKEUR
TE GEVEN BIJ VACATURES?
“Ik zou het positieve discriminatie willen noemen. Ik heb begrepen dat het de bedoeling is om
meer evenwicht te krijgen in de
verhouding mannen en vrouwen

haald. Trouwens, ondernemingen
waarin vrouwen de baas zijn of
die waarin vrouwen samen met
mannen de leiding hebben, doen
het zeker niet slechter dan bedrijven waarin alleen mannen aan
het hoofd staan. Juist de diversiteit blijkt van grote meerwaarde
en brengt bedrijven verder.”
OP 2 DECEMBER HEEFT
EEN EMANCIPATIEDEBAT
IN DE TWEEDE KAMER
PLAATSGEVONDEN.

WAT VOND JE HET
BELANGRIJKSTE DAARVAN?
“Het was een debat over onderwijs, loopbaankansen, maar ook
over geweld tegen vrouwen en
huiselijk geweld. Voor de laatste
twee onderwerpen kan nooit teveel aandacht zijn. Gemeenten
krijgen meer ondersteuning om
hier beter op in te kunnen spelen. Er zijn veel redenen waarom
meisjes en jongens voor bepaalde opleidingen kiezen. Hier de
vinger precies op leggen is lastig,
maar we blijken in Nederland wel
meer zogenaamde stereotype
keuzes te maken, wat wil zeggen
dat veel minder meisjes kiezen
voor techniek, veel minder jongens voor onderwijs en zorg, dan
in de landen om ons heen.
Belangrijk vond ik dat het bij het
debat niet alleen ging om het
beïnvloeden van studiekeuzes
en zorgen voor meer diversiteit,
maar ook om het bieden van betere loopbaankansen in de zogenaamde vrouwenberoepen.”
WAT ZIJN JE POLITIEKE
AMBITIES?
“Laat ik voorop stellen dat ik het
raadslidmaatschap erg leuk werk
vind en mijn eigen baan in de
huisartspraktijk ook. Maar dat
neemt niet weg dat ik ook wel
overweeg wethouder te worden.
Misschien biedt een volgende
raadsperiode daartoe mogelijkheden.”

HEB JE NOG EEN BOODSCHAP VOOR DE INWONERS VAN BERNHEZE?
“Ik roep alle inwoners op actief mee te praten over ontwikkelingen
in Bernheze. En vrouwen zou ik willen oproepen om zich beschikbaar te stellen voor politieke functies om samen met de mannen te
zorgen voor een goed functionerende gemeente.”
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Niels en Luuk Go For Africa
‘Dit wordt een ervaring voor het leven’
LOOSBROEK - Niels Kapteijns uit Sint-Michielsgestel en Luuk van der Wielen uit Loosbroek tellen de
dagen af tot het nieuwe jaar. Zij zijn als Team NL, oftewel Niels en Luuk, doende met de laatste loodjes
voor vertrek op 2 februari per auto naar Gambia. Na de drieweekse reis gaan zij er zeven weken lesgeven in autotechniek op een middelbare school. De auto wordt gedoneerd. De heren investeerden zelf al
veel tijd, energie en geld en zijn voor the final touch op zoek naar financiële steun.
Niels en Luuk, beide 18 jaar,
studeren autotechniek aan het
Koning Willem I College in Den
Bosch. Als onderdeel van hun
opleiding zijn zij al geruime tijd
doende om onder de vlag van
Go For Africa zich op te maken
voor een avontuur in Gambia.
Iets wat qua kosten en organisatorisch een behoorlijke kluif
is. Daarom is het niet verplicht,
maar een project waar automonteurs in wording in het
derde leerjaar op vrijwillige basis aan kunnen deelnemen. Iets
waar Niels en Luuk niet lang
over hoefden na te denken. “Dit
wordt een ervaring voor het leven en we helpen er ter plekke
mensen mee. We doen dus ook
nog iets goeds”, motiveren ze.
Om te beginnen moest er een
auto worden gekocht. Een goede, welteverstaan, omdat de reis
7.800 kilometer lang is. “We
hebben een Ssangyong Musso
gekocht. Het ding stond al vier
jaar stil. We hebben er behoor-

lijk aan moeten werken om hem
tiptop in orde te krijgen”, melden de monteurs. Om onderweg
niet voor verrassingen te komen
staan is er overigens nog een
aangeschaft, die uit elkaar is gehaald voor onderdelen.
De reis wordt beslist geen luxe
tripje. “We doorkruisen tien landen en preparen de auto zo dat
we erin kunnen slapen. Omdat
het in de Pyreneeën te koud is,
gaan we daar wel ergens overnachten”, vertellen Niels en
Luuk. Na aankomst gaan ze lesgeven in autotechniek op een

Hoop op
steun van
bedrijven en
particulieren
of spontane
giften
Luuk en Niels

plaatselijke middelbare school.
De auto wordt ter plekke gedoneerd aan een goed doel.
Hoewel school hen bijstaat met
advies en informatie is het aan
de jongens om alles te regelen,
ook financieel. Opgeteld is er
circa € 4.500,- nodig. Familie,
vrienden en kennissen sprongen
al bij, maar er is nog een gat,
dus wordt gehoopt dat er bedrijven of particulieren zijn die hen
willen ondersteunen. Onder de

noemer ‘voor wat, hoort wat’,
zijn er allerlei mogelijkheden
zonder en met logo in diverse
maten, op kleding en/of auto,
en/of een naamsvermelding op
social media. Een spontane gift is
uiteraard ook altijd welkom.
Omdat school voor thuisblijvende klasgenoten doorgaat,
zijn de jongens ‘vooruit’ aan het
werken en weten zij dat ze bij
terugkomst nog een inhaalslag
moeten maken. Het is zorg voor
later.

Tekst: Wendy van Lijssel

Voor nu wordt gewerkt aan het
financiële plaatje en gehoopt op
steun. Voor informatie en steun:
Facebook Team-NL Niels
& Luuk, Luuk 06-13898383 of
Niels 06-37446129 of
NL08 RABO 034267 5982 ten
name van N.M.A. Kapteijns.
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‘Een mooie bezigheid
die niet snel verveelt’
Silvie Rovers staat haar mannetje als schilder

NISTELRODE – Silvie’s passie voor het schildersvak
is begonnen tijdens haar opleiding op het VMBO in
Uden waar Silvie (28) koos voor de richting Schilderen
en Reclame. Nadat ze deze opleiding afrondde, koos
ze toch voor een andere richting, namelijk detailhandel
en ging hiervoor naar het Koning Willem I college in
’s-Hertogenbosch. Maar hier kwam ze er al snel achter
dat dit toch niet helemaal haar ding
was. Het schilderwereldje trok
en daar wilde Silvie dan ook
voor gaan.
“Ik ging toen
ik 18 jaar was
naar het Samenwerkingsverband Praktijk
Opleiding Schilderen
(SPOS).
Dit is werken en
leren tegelijk, ook
wel een BBL-opleiding genoemd.
Ik ging hierbij een
dag in de week
naar school en de
andere vier dagen
benutte ik om werkervaring op doen. Dit
heb ik bij Gebroeders
van der Plas in Rosmalen gedaan en na
twee jaar heb ik deze
opleiding met succes
afgerond.”
DRAMA EN
GERODDEL
Toen sloeg echter de
crisis genadeloos toe en
in de bouw was er toen
helaas weinig werk meer
voor een schilder om aan
de slag te kunnen. Het is
echter niks voor Silvie
om bij de pakken
neer te gaan zitten
en ze heeft dan
ook gedurende de
crisisjaren bij verschillende bedrijven
uiteenlopende

Ik vind
zowel buiten
als binnen
schilderen leuk
om te doen
werkzaamheden gedaan, zoals
productiewerk bij Oté Pharma,
stagegelopen in de autobranche
en gewerkt bij een bouwmarkt.
“Nu werk ik alweer twee jaar
met veel plezier bij Daan Ambachtelijke Schilderwerken, waar

ik de enige vrouwelijke werknemer ben. Ik ben vaak met Daan
onderweg, maar als er grote
klussen zijn, dan worden er ook
vaak andere schilders ingehuurd
om de klus met ons te klaren.”
Minder drama en geen geroddel;
dat vindt Silvie een groot voordeel van het werken met mannen. “En daarbij vind ik mannen
gewoon makkelijker in de omgang”, zegt Silvie resoluut om
eraan toe te voegen dat ze alles
kwijt kan aan haar collega’s. Voor
haar maakt het niet uit dat haar
collega’s mannen zijn.
HOUTROT
Silvie: “Ik vind zowel buiten als
binnen schilderen leuk om te doen
en ook de cursus houtrot die ik

Silvie werkt alweer twee jaar met veel plezier voor Daan

vorig jaar volgde vond ik
erg leerzaam. Tijdens deze
cursus leerde ik hoe je kunt
zien of een kozijngedeelte
vervangen moet worden
omdat er houtrot in zit en
de manier waarop je dit dan
dient te vervangen.”
De Nistelrodese vindt het
schildersvak niet per definitie een mannenberoep,
omdat je met regelmaat
echt wel vrouwelijke
schilder tegenkomt.
Tijdens haar stageperiode heeft ze ook enkele meiden ontmoet
die, net als zij, een
passie voor schilderen
hebben. “Maar dat er

meer mannen zijn dan vrouwen
die schilderen, is natuurlijk wel
een feit. Ik vind schilderen een
mooie en fijne bezigheid die niet

Tekst en foto: @DMBK

snel verveelt en ik heb het erg
naar mijn zin bij Daan. Hopelijk
kan ik nog lang schilderen”, besluit Silvie ten slotte.
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Kerstkabouterpad
bij Natuurcentrum
De Maashorst
NISTELRODE - Het is gezellig tijdens de Kerstdagen bij Natuurcentrum De Maashorst! Op Tweede Kerstdag, donderdag 26 december,
is het centrum van 13.00 tot 16.00 uur geopend en kunnen de kleintjes met het kerstkabouterboekje op pad. Het speciale kerstboekje
is te huur voor € 3,-. Vooraf opgeven is niet nodig. Na afloop is er
een leuke kleurplaat en iets lekkers en voor de (groot)ouders is er
glühwein te koop.
Of het nu een witte of een groene Kerst is, het is altijd heerlijk om
er op uit te gaan in natuurgebied
de Maashorst. Veel binnen zitten
met de feestdagen? Maak dan
eens één van de mooie wandelingen. Ze beginnen en eindigen
bij het natuurcentrum. Wil je wat
meer informatie over het gebied? Koop dan binnen aan de
balie van het natuurcentrum een
van de informatieve folders.
Natuurcentrum De Maashorst
wenst alle grote en kleine bezoekers hele fijne feestdagen en een
natuurrijk begin van het nieuwe
jaar!
Kijk voor meer informatie en
openingstijden tijdens de feest-

Midwinterfeest op
De Kilsdonkse Molen
HEESWIJK-DINTHER - Als de zon ondergaat zullen de molens het middelpunt worden van een feeëriek
lichtschouwspel. De molens worden aangelicht met prachtige kleuren. Dit feest is een combinatie van
het Midwintermalen en de traditionele Oliedag, waarop de eerste walnoten van dit jaar geslagen gaan
worden. Natuurlijk is de walnotenolie van afgelopen jaar dan ook te koop, dit geldt ook voor alle andere
producten van de molens. De molenaars en rondleiders gaan je vertellen over het proces wat er aan
vooraf gaat voordat het flesje gevuld kan worden.
De vuurkorven zorgen voor
warmte en gezelligheid en bovendien een plek om even je
handen te verwarmen. Marshmallows, popcorn en broodjes
worden gebakken boven het
vuurtje. Snert, de vers gebakken
oliebollen en andere lekkernijen
zullen zeker ook een warm gevoel van binnen geven. Voor de
kinderen is er een lichtjesroute
over het terrein om op zoektocht
te gaan.
Het bezoekerscentrum wordt

geopend met livemuziek van de
band Reboot. De toegang is gratis en voor de kinderactiviteiten
is er een stempelkaart te koop.
Zet zaterdag 28 december van
16.00 tot 21.00 uur in je agenda. Het wordt een knusse winterse middag en avond om het
jaar 2019 mee af te sluiten en
vergeet je warme jas, muts en
handschoenen en misschien een
zaklamp voor de kinderen niet!
Wij nodigen je van harte uit op

De Kilsdonkse Molen! Zie ook
www.kilsdonksemolen.nl.

Oliebollenactie
dagen op www.natuurcentrumdemaashorst.nl of bel 0412611945.

Laverhof on Ice

HEESWIJK-DINTHER - Oudejaarsdag begint nu al te leven
in de Eikenhoek in Dinther. De
leden van carnavalsvereniging
De Eikenhoek zijn alweer volop
bezig met de jaarlijkse oliebollenactie.
Langs de deuren gaan, bestellingen registreren, inkopen doen
en voorbereidingen treffen.
Aangezien het voorgaande jaren een doorslaand succes was,
is besloten om dit jaar weer te
gaan bakken en de club hoopt
hiermee een traditie te starten.

Met de opbrengst wil de club de
bouw van de carnavalswagen financieren.
Rondom de Eikenhoek zal de
jeugd langs de deuren gaan om
bestellingen op te nemen en
verder zijn de appelbeignets en
oliebollen ook te bestellen via
oliebolcveikenhoek@gmail.com.
Vijf bollen kosten € 5,-, elf bollen € 10,-. Appelbeignets zijn
€ 1,50 per stuk en tien appelbeignets kosten € 10,-.
Als extra service kan aangegeven

worden wanneer je ze thuisbezorgd wilt hebben, tussen 10.00
en 12.00 uur, tussen 12.00 en
15.00 uur of tussen 15.00 en
17.00 uur.

Wij wensen jullie

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

UW ZORGVERZEKERING
DUURDER?

CZ VERLAAGT
DE PREMIE VAN

DE ZORGVERZEKERING
MET GEMIDDELD € 4,50
PER MAAND!

Wij wensen iedereen fijne feestdagen
en de beste wensen voor 2020.
U KUNT UW KERSTBESTELLING NOG INLEVEREN
TOT EN MET ZATERDAG 21 DECEMBER.

‘t Dorp 34 Heesch • 0412-451212
info@slagerijvanorsouw.nl • www.slagerijvanorsouw.nl

Wij adviseren u graag over de keuze voor de juiste
basis – en aanvullende verzekering voor uw CZ zorgverzekering. Of u nu al een bestaande CZ relatie
bent, of momenteel elders uw zorgverzekering
heeft, u kunt bij ons kantoor terecht voor een eerlijk
advies. Een persoonlijk advies, onder het genot van
een kopje koffie; U bent van harte welkom!
Hoofdstraat 100A, 5473 AT Heeswijk-Dinther, 0413-291980
Julianastraat 12, 5258 NB Middelrode, 073-7820167

GRENZELOOS BERNHEZE
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Klimmen naar de top voor het goede doel:
Cindy en Sandy gaan in januari de uitdaging
aan. Zij doen mee met de Kili-challenge!
HEESCH/NISTELRODE - Kili staat voor Kilimanjaro. Die hoge berg
in Tanzania, Afrika. De hoogste van het hele continent, en tevens de
hoogste vulkaan van de wereld. Om de top te bereiken ga je maar
liefst door vijf verschillende klimaatzones: van tropisch regenwoud
aan de voet tot de besneeuwde en ijskoude top; van 30 graden boven nul tot wel 20 graden onder nul. De top, de Uhuru Peak (Piek
van de Vrijheid) ligt 5.895 meter boven de zeespiegel. Dat is bijna 6
kilometer hoog. Op die hoogte is de lucht ijl en ligt hoogteziekte op
de loer. Dat alleen al maakt deze tocht tot een bijzonder uitdagend
project.
Oorlogskinderen helpen
Sandy Schel (40) en Cindy Kersten (47) gaan de uitdaging vooral aan vanwege het goede doel.
De Kili-challenge is een jaarlijks
terugkerend initiatief vanuit War
Child. Om mee te mogen doen
is de belangrijkste voorwaarde
geld inzamelen. Geld waarmee
War Child kinderen uit oorlogsgebieden helpt hun trauma’s te
verwerken en een toekomst op
te bouwen. Voor € 8,- per maand
steun je een kind. Het minimum
bedrag dat de deelnemers in
moeten brengen is € 2.400.-,
waarmee 25 kinderen een jaar
lang geholpen kunnen worden.
Het uit donaties afkomstige geld
gaat dus rechtstreeks naar WarChild. Cindy en Sandy hebben
allebei wel iets met dit doel dat
om kinderen draait: Sandy is zelf
moeder van twee kinderen, en
Cindy is leerkracht in het basisonderwijs. Cindy en Sandy realiseren zich maar al te goed dat niet
alle kinderen op de wereld in vrede opgroeien. Dat zij voor deze
kinderen een steentje mogen bijdragen is voor hen die stok achter de deur om deze uitdaging te
gaan volbrengen.

challenge en vertelde daarover
in de kleedkamer. Cindy ving dit
op en besloot niet veel later om
zich ook in te schrijven. Vanaf
dat moment gingen zij samen
de voorbereidingen in voor hun
challenge.

Toevallige ontmoeting
Het bijzondere is dat Cindy en
Sandy elkaar vóór dit avontuur
helemaal niet kenden. Toevallig
sporten ze allebei bij Meer Sports
in Heesch. Sandy had zich in
maart al ingeschreven voor deze

Sponsoring
Als eerste moest er natuurlijk
geld binnenkomen. Sandy zamelde geld in bij familie, collega’s en
vrienden, en ontving een donatie
van haar werkgever en zakenrelaties. Daarnaast organiseerde ze

Het uit donaties
afkomstige
geld gaat
rechtstreeks
naar War Child

Sandy en Cindy

samen met Cindy een Spinningmarathon in de sportschool. Cindy maakte kaarten en verkocht
die, stond op braderieën, organiseerde een sponsorloop op een
school in Vinkel en regelde een
Zumbamarathon. Al snel was het
benodigde startkapitaal binnen,
en het bedrag bleef stijgen. Ook
nu nog zijn alle donaties welkom,
om nog meer oorlogskinderen
te kunnen helpen. Ze zijn allebei dankbaar voor de financiële
steun die ze ontvangen van zoveel mensen: van particulieren,
maar ook van lokale ondernemers.
Voorbereiding
Intussen bereiden ze zich zo goed
mogelijk voor op dit avontuur. Ze
worden daarbij uitstekend begeleid door de organisatoren. De
groep deelnemers bestaat uit
25 personen. De kosten voor de
hele expeditie betalen alle deelnemers zelf. De dames houden
hun conditie op peil in de sportschool en wandelen veel. Cindy
neemt vanwege haar astma nog
verdere maatregelen: zo startte
zij een speciale Buteyko-ademhalingstraining en vanaf midden
december slaapt ze onder een
‘hoogte-tent’, die het ijle klimaat
nabootst.
De challenge!
Op 18 januari is het zover, dan
vertrekken Cindy en Sandy naar

Tekst: Anita van den Bogaart Foto’s: aangeleverd en @DMBK

Arusha in Afrika. Daar volgt een
pittig programma van tien dagen.
In totaal brengen ze zeven dagen
en nachten door op de berg.
Alle materialen als tenten, slaapmatjes, slaapzakken, eten en
drinken én zelfs een toilet, worden door dragers meegenomen.
Per dag wordt er zo’n 1.000

meter omhoog gewandeld, in
gemiddeld zes uur. Ook moet er
geklauterd worden, en op dag
acht wordt zelfs een hele nacht
gewandeld, om in de ochtend
uiteindelijk de top te bereiken.
Daarna volgt in anderhalve dag
de afdaling en al één dag later
stappen Sandy en Cindy weer op
het vliegtuig naar Nederland.

el
Sandy en Cindy heel ve
kanjers!
l
a
u
n
jn
zi
ie
ll
ju
,
es
cc
su
OOK STEUNEN?
WarChild Pagina Cindy:
https://kilichallenge.voorwarchild.nl/
actie/cindy-kersten
WarChild Pagina Sandy:
https://kilichallenge.voorwarchild.nl/
actie/sandy-schel-van-de-wetering
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Nostalgische filmavond bij HKK Wojstap
HEESWIJK-DINTHER - Het was druk op deze historische filmavond.
Zo druk dat zeker 20 mensen (helaas ook eigen leden) terug moesten worden gestuurd. Er was slechts (zit)plaats voor ruim 60 man.
Maar geen leed. Op zaterdag 18
januari om 14.00 uur is er weer
een nostalgische filmmiddag.
René v.d. Broek heeft de avond
kunnen voorbereiden dankzij de
films van Michael van Helvert,

die de heemkundekring in bezit
heeft; ooit verkregen van de Abdij van Berne. Hij had ze op een
digitaal bestand gezet en verbeterd. Zodoende konden de films
die avond via een beamer vertoond worden. Het was een film

zonder geluid, maar daar had
niemand moeite mee.
Zo kon ieder ongestoord zijn of
haar spontane reactie geven op
de herkenbare beelden die vertoond werden. Er kwamen diverse bekende personen in beeld,
veelal ook mensen die al overleden waren, zoals Toon Verbakel
en Quirien van Aspert, veel leden

van de familie Van Schijndel (zoals de vader van Bart die bij smid
Thomassen kwam om zijn (trek-)
paard te beslaan), en natuurlijk
veel paters van de Abdij.
Maar er waren ook beelden uit
de jaren ‘70 en ‘80 van het openlucht zwembad, de Jeugdvierdaagse, de Kersouwe en nog veel
meer.

Foto en tekst: Peter Kriele

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 6 januari 12.00 uur het antwoord naar info@demooibernhezekrant.nl en wie
weet mag jij een bos bloemen op gaan halen bij Bloemsierkunst Ari-Jenne.

1. Waar gaan Cindy en Sandy in januari aan meedoen?

2. Welk beroep beoefent Silvie Rovers uit Nistelrode?

Bos bloemen
t.w.v. € 15,-

3. Hoeveel officiele verkoopdagen zijn er voor vuurwerk?

4. Wat brengt Wim Kros tot leven?

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

5. Welk recept heeft Heerkens Vers deze week uitgelicht?

Winnaar vorige week:
Dorine van Houtum
Het antwoord was:
SCHAAP

51

Woensdag 18 december 2019

75 Jaar bevrijding in Nistelrode
Piet Hanegraaf (II)
BERNHEZE - Na het verhaal over het Arbeidskamp in Nistelrode vertelt Piet verder over zijn ervaringen tijdens de bezetting en de bevrijding van Nistelrode.
Om Duitse aanvoer van materieel te verhinderen waren de geallieerden continu bezig
met het vernielen van Duitse infrastructuur
en vliegvelden. Telkens wanneer het vliegveld in Volkel weer eens gebombardeerd
was, kwamen de Duitsers overal werkvolk
ophalen om de boel te herstellen. De meeste jongemannen uit die tijd probeerden dan
zo snel mogelijk onder te duiken. De mannen uit de buurt van Piet liepen dan naar
Gerardus van Dinther aan de Rijksweg in
Heesch. Dit is een van de huisjes die nu nog
voor het Bomenpark staan.
Piet is een grote paardenliefhebber. Er
kwam een Duitse verordening dat alle
boeren in die tijd hun trekpaarden moesten inleveren. Dit was een zwaar gelag,
want hier kregen ze dan in het beste geval een klein aftands paardje voor terug.
Ook alle radio’s moesten worden ingeleverd om het luisteren naar Radio Oranje te
verhinderen. De ouders van Piet hebben
hun radio keurig ingeleverd. Er werd stellig
beloofd dat ze deze radio in ieder geval
terug zouden krijgen. Maar helaas hebben
ze hun radio nooit meer teruggezien. Heel
spijtig eigenlijk, want er was op de boerderij plek genoeg om dat ding te verstoppen. Elders in Nistelrode werden wel radio’s verstopt in bijvoorbeeld de hooimijt.
Zo ook de radio van Jas van Rooij die nu
gerestaureerd en wel in het bezit van HKK
Nistelvorst is.

De radio van Jas van Rooij die in de hooimijt
verstopt werd

Bijna alle boeren teelden naast hun gewassen ook tabak. Zo ook bij de familie
Hanegraaf. Dat was bekend bij meester
van der Meer, bij wie Piet in de klas zat.
Meester van der Meer kwam dan bij leerlingen thuis over hun prestaties praten. Hij
wist dan wel bij verschillende ouders een
aantal distributiebonnen voor zijn grote
gezin en wat gele tabaksbladeren los te
peuteren. Die bladeren werden dan in de
handkar van Januske van der Wielen verzameld en bezorgd. Als dank voor deze
leveringen las meester van der Meer dan
de hele middag mooie verhalen voor uit
de geschiedenisboeken.
In oktober 1944, na de bevrijding, werden
in het Arbeidskamp Engelse en Canadese
soldaten gelegerd. Er moesten barakken
bijgebouwd worden, want er kwamen
heel veel manschappen. Tegelijkertijd
werd er aangevangen met de aanleg van
het vliegveld B-88 Heesch. Het vliegveld
werd aangelegd aan de overkant van de
Berghemseweg, toen nog de Zevenbergseweg. Dus aan de oostkant, richting
Schaijk, met de landingsbaan precies daar
waar nu de A-50 ligt. Waarom het vliegveld ‘B-88 Heesch’ genoemd werd, terwijl
het in Nistelrode lag, was waarschijnlijk
omdat Nistelrode voor een Engelstalig persoon lastiger is uit te spreken dan
Heesch.

Spitfire op B-88 met loods, taxiënd op rijplaten Foto: HKK Nistelvorst, bewerking: Henk Geurts

Dit was nodig omdat de piloot niet over
de enorme vliegtuigmotor kon heenkijken.
Plattegrond van B-88, met de startbaan die
over de A50 lag. 
Foto: HKK Nistelvorst

De familie Hanegraaf woonde nu dus
midden in het militaire gebied. Aan de ene
kant was het legerkamp en aan de andere
kant van de weg werd het vliegveld aangelegd. Gelukkig werden ze niet geëvacueerd, maar hun overburen moesten wel
vertrekken. Schuin tegenover Piet, richting dorp, woonde de familie van Lanen
en die weigerde absoluut te vertrekken. Zij
mochten overigens blijven.
Er kwamen van die hele grote bulldozers,
draglines en kiepwagens, die hopen zand
konden verplaatsen en egaliseren. Met
grote betonmolens werd er in een hele
korte tijd een betonweg aangelegd. Het
hele terrein werd vol gelegd met geperforeerde rijplaten. Deze rijplaten zie je nog
steeds her en der op het platteland liggen.
Ook werden er een aantal Nissen hutten
en een simpele verkeerstoren opgericht. In
december 1944 was het vliegveld al operationeel. Er konden nu door de piloten
van de 126ste Wing Royal Canadian Air
Force vluchten boven vijandelijk gebied
uitgevoerd worden. Tijdens deze missies
was het hoofddoel om zoveel mogelijk
Duitse infrastructuur te beschadigen.

Die Canadese soldaten hadden een Frans
jongetje uit Frankrijk meegenomen. Waarom, weet Piet ook niet. Maar ze konden in
ieder geval mooi met dat jongetje spelen.
De taal was daarbij geen enkel probleem.
Bij de aanleg van het vliegveld waren er
grote poelen ontstaan die vol met water
stonden. Op een hele warme dag trok dat
Franse jongetje al zijn kleren uit en sprong
zo in het water. Dat was me toch wat; Piet
weet niet meer of er ook meiden bij waren.
De jongens hadden op het vliegveld van
de Canadezen een brandstoftank van een
Spitfire gekregen. Ze hadden bedacht dat
deze tank mooi kon dienen als roeiboot indien ze hem omgedraaid in het water van
een van die poelen legden. Het roeien ging
natuurlijk veel te wild zodat menigeen een
nat pak had. Dat moest dan eerst drogen
voordat je naar huis ging, anders zwaaide
er bij moeders wat. Piet vertelde dat Cor
van Lanen bijna verdronken was toen hij
omsloeg.
Achter het huis van de familie Hanegraaf
stond een kapot vliegtuig. De hele buurt
mocht er naar hartenlust in spelen. Maar
er werd ook met munitie gespeeld. Heel
gevaarlijk, zo gevaarlijk zelfs dat de zoon
van Driekske Bôn zijn hand verloor.
In dat vliegtuig vonden ze allemaal pakjes
met ballonnen die ze konden opblazen en
daarna aan de omheining ophangen. Dit
bleken later condooms te zijn die iedere

Embleem 126 Wing RCAF (J.Thuring, Heesch)

De jongens uit de buurt kregen steeds
meer contact met de bevrijders op het
vliegveld. Daarom mochten ze er vaak
meehelpen. Bijvoorbeeld door mee te rijden op een van de vleugels van een Spitfire en daar de piloot aanwijzingen te geven
om in de juiste richting te kunnen taxiën.

De klaproos (door Mieke Schouten-Duterloo)
als symbool van vergankelijkheid. Geplaatst
in het Oorlogsmonumentje in Nistelrode ter
nagedachtenis aan de gesneuvelde piloten op
B-88.
Foto: Henk Geurts

‘Alle radio’s moesten
worden ingeleverd om
het luisteren naar Radio
Oranje te verhinderen’
soldaat bij zich had. Natuurlijk hadden ze
geen idee waarvoor die ballonnen eigenlijk waren, maar het was wel een mooi gezicht. Vliegveld B-88 was operationeel van
december 1944 tot april 1945.
P.S. Heemkundekring Nistelvorst zal op 5
mei 2020 uitgebreid aandacht besteden
aan het vliegveld B-88. Dit vliegveld was
operationeel van december 1944 tot april
1945.
December 2019, Henk Geurts

HERDENKING

75 JAAR
BERNHEZE

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
Schietoefening Franse Soldaten
Mijn tante I
Langs de Aa
In verkeerde handen
Mijn tante II
Broer van Gestel
Piet Hanegraaf III
Bernard v.d. Heijden
Burgerslachtoffers
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Auto & Motor

NIEUWS

Veertigjarig jubileum

René Verkuijlen

bij Autobedrijf Hurkmans Dinther BV
HEESWIJK-DINTHER - Hurkmans Autobedrijven is met haar
drie bedrijven een rotsvast begrip in de regio. De vakgarage
in Heeswijk-Dinther bestaat al
vijftig jaar en mag zich daarom
ook gerust de nestor binnen de
autobranche noemen. Dat geldt
ook voor medewerker René Verkuijlen, die op 1 januari veertig
dienstjaren aantikt. Een jubilaris
met hart voor de zaak!
Toen en nu
Veertig jaar geleden begon René
als automonteur bij garage Hurkmans. Het werken in de garage
is niet meer te vergelijken met
dat van nu. Je had een smeerput, wat gereedschap en een
paar rechterhanden, en daarmee

Op zaterdag 4 januari
wordt het jubileum
gevierd
kreeg je iedere auto weer aan de
praat. In al die jaren is er veel veranderd, vooral in technologische
ontwikkelingen. René: “Vroeger
nam je een schroevendraaier en
een waterpomptang mee als je
op vakantie ging, en als er dan
iets mankeerde aan je auto kon
je dat altijd wel oplossen.” Daarmee red je het tegenwoordig niet
meer, er is wel wat meer apparatuur voor nodig om een euvel
aan de auto te verhelpen. Zelfs
een lampje verwisselen is een
ding geworden waarvoor je toch
echt een specialist nodig hebt.
Saamhorigheid
Zelf groeide René ook mee in

Tekst: Anita van den Bogaart Foto: Marcel van der Steen

René Verkuijlen in zijn ‘cockpit’

al die veranderingen. Waar hij
begon als duizendpoot op de
werkvloer, groeide hij uit tot aftersalesmanager die werkt vanuit
zijn eigen ‘cockpit’: zijn kantoor
met de glazen wanden, tussen de
werkplaats en de showroom in.
Die plek omvat letterlijk de spil
van het bedrijf, en dat is precies
wat René ook belichaamt. Hij is
het eerste aanspreekpunt, telefonist en receptionist, regelt de

facturering, de administratie en
vervangt een dag per week de occasionmanager in de showroom.
René kent veel klanten persoonlijk. In die gemoedelijke, laagdrempelige sfeer vinden klanten
gemakkelijk hun weg naar de
garage. René is er trots op dat
hij deel uitmaakt van het familiebedrijf dat Hurkmans vooral is.
Vader, moeder, zoon en de drie
dochters werken allemaal bin-

Onze service
* Goede kwaliteit
* Diverse maten en soorten
aanhangwagens leverbaar

nen het bedrijf en René groeide
door de jaren heen met het gezin
mee. “Er is binnen het team weinig verloop; de meesten werken
hier al jaren”, vertelt René. “We
doen het ook echt met z’n allen.
Die sterke band maakt het bedrijf
zo uniek.”
Feest
Op zaterdag 4 januari wordt het
jubileum gevierd. Wie René de

* 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.chrisvanvelzenaanhangwagens.com

Den Dolvert 1
5473 GP Heeswijk-Dinther
0413-291272
www.autobedrijfhurkmans.nl

Fijne feestdagen!
Wij zijn gesloten van 23 december
tot en met 6 januari 2020.

* Prima inruilmogelijkheden
* Ruime openingstijden

hand wil schudden is welkom
tussen 18.30 en 19.45 uur in de
showroom in Heeswijk. Graag tot
dan!

ag
Op dinsd
i
r
7 janua
uur
om 9.00
gaan we
n
weer ope

Spierings Motorservice
Graafsebaan 29A Heesch
0412 45 23 49
www.motortuning.nl
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‘Veilig en vertrouwd het nieuwe jaar in’
Taxibedrijf van Lieshout
stopt
HEESWIJK-DINTHER - Via deze
weg willen we u laten, weten
dat we vanaf 1 januari 2020
stoppen met Taxibedrijf van Lieshout.
We willen onze klanten natuurlijk niet in de steek laten,
dus hebben gezocht naar een
taxibedrijf dat onze ritten kan
overnemen. Taxi van Kampen
uit Schijndel zal vanaf 1 januari
2020 onze ritten overnemen en
is bereikbaar via 073-5432629.
Wij willen u bedanken voor het
in ons gestelde vertrouwen de
afgelopen jaren. Wij hopen u

hiermee voldoende geïnformeerd te hebben en hopen dat
alles naar wens mag verlopen in
de komende jaren.

Fijne feestdagen
en een mooi 2020
Taxibedrijf van Lieshout

Mini Cooper S navi ecc lmv
Nissan Juke automaat nav camera
Peugeot Partner Teepee mpv nav trekhaak
Skoda Citigo 5drs airco zwart
Volkswagen Tiguan 1.4
Wordt verwacht
Seat Leon st ecc nav wit automaat
Volkswagen Tiguan 2.0 tsi automaat
nav trekhaak
Hyundai I10 automaat airco navigatie

91.000 km
22.000 km
33.000 km
38.000 km
98.000 km

2009
2016
2018
2017
2012

33.000 km 2017
133.000 km 2010
15.000 km 2019

Wij wensen u fijne feestdagen
Bosschebaan 92 - 5384 VZ Heesch - 0412-452244 of 06-51088982
info@autobedrijf-wilbervangogh.nl

www.autobedrijf-wilbervangogh.nl

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

SCHADEHERSTEL

Gratis leenauto • Geen eigen risico • Onderhoud • Service
• Audi SQ5 313 PK! Camera, leder/alcantara,
zwenkbare trekhaak, 20 inch, enz.! 2014

• Peugeot 208 1,2i, GT-line, navi, camera, leder,
privacy glass, stoelverwarming, enz., 2016

• Ford Focus Station navi, PDC, afn. trekhaak,
verkocht
119.000 km, 2012

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

• Mercedes Vito 116, cdi, aut.,
dubbele cabine, 2 schuifdeuren,
leder bekleding, 2011

• Renault Megane 1.6i,16V, dynamique,
PDC,
vernavi,
kocht
enz., 165.000 km, 2010

nieuw binnen
• 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
komt binnen
• Opel Corsa 1.3 CDTi, navi,
5-drs, enz. 2012
• Opel Vivaro 2.0 CDTI L2H1, 125.000 km, airco
3-pers., 2011

• 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 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

www.autobedrijflangens.nl

Je auto
verkopen?
Zo levert hij
(veel) meer op
Met een paar simpele handelingen kun je de waarde van
je auto verhogen als je hem te
koop aanbiedt. Het kan je in
opbrengst honderden euro’s
opleveren als je onderstaande
tips toepast.
1. Maak een goede
eerste indruk
Glanzende lak, stofvrij en
schoon interieur, lege kofferbak en dashboardkastje,
frisse motorruimte, het helpt
allemaal om de goede eerste
indruk neer te zetten. Als zelf
poetsen onvoldoende resultaat oplevert overweeg dan
eens de investering in een
professionele poetsbeurt.
2. Onderhoudshistorie
Een actueel en bijgewerkt onderhoudsboekjes is een pré. Het
is het beste bewijs om aan te
tonen dat je de auto altijd goed
hebt onderhouden. Het verlengen van een aflopende APK is
ook de moeite waard en geen
enorme investering.Controleer
ook bij het RDW of de kilometerstand van je auto logisch is.
3. Eerlijkheid duurt het langst
Wees eerlijk over schades en
gebreken. Technische mankementen moet je in principe
altijd verhelpen, maar op het
moment van verkopen moet
dat natuurlijk nog wel rendabel zijn. Kies je ervoor om
niet te repareren, zorg dan dat
de uiteindelijke koper je geen
verwijten kan maken, immers
‘Wat gij niet wilt dat u geschiedt…’
4. Prijs jezelf niet uit de markt
Oriënteer je vooraf goed op
gangbare vraagprijzen in de
markt. Wat wordt er gevraagd
voor vergelijkbare auto’s?
Maak hier gebruik van door
een scherpe prijstelling. Ga
niet te hoog zitten, dan komt
er niemand. Maar ook niet te
laag, want dat kan ook weer
twijfels oproepen.
5. Spreid je kansen
Er zijn meerdere online platforms waar je kunt adverteren. Geef ook vooral aan collega’s, vrienden en bekenden
door dat je auto te koop is.
Een ‘Te Koop’-bordje achter
het raam wil ook nog wel eens
een goede respons geven. Bedenk daarbij wel dat hoe meer
mensen je auto zien, hoe meer
potentiële kopers je kunt verwachten. Misschien goed voor
de prijs, maar het kan ook een
tijdrovende bezigheid worden
met proefritten en onderhandelingen.
bron: www.anwb.nl

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

• APK - keuring
• Reparaties en onderhoud van alle auto’s
Multiespace van
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•Citroen
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1.2 Trend
Fiat Scudo combi, 8 pers. ex btw
1997
Hyundai
78 Dkm
2006
Ford
FocusAtos
stationcar,
16Airco
16v
2002
Ford
Focus stationcar,
zwart
2002
Mitsubishi
Colt
2008
Ford Ka
meeneemprijs
1998
Nissan Qashqai
1.6
2011
Ford Transit connect, ex btw
2004
PeugeotTucson
107 54Dkm
2.0 bull en side bars 2012
2005
Hyundai

2011
1987 € 2.950,€ 8.250,-
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Réparateur agréé
“AVANTAGE” :

la nouvelle gamme
économique pour
l’entretien de votre véhicule
S O L U T I O N
Sticker réparateur.indd 1
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Autobanden en Velgen
Taxibedrijf Van Grunsven

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

ZOTTE

ZATERDAG
op
Nu ook
RDAG
DONDE

EXTRA*
KORTING
OP DIESEL/BENZINE/LPG

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

HESCHEWEG 223 OSS

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
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33.000 km!
2015
Opel Insignia 2.0, CDTi sports, tourer 2015
Honda Civic sportwielen dikke uitlaat ....... 2001 Peugeot 206 rally car 20i 16v heel apart en snel..2004
Scenic1.6
1.2 Tce,
bose
Mazda
6 1.8
Clima 77.000
km. ................ 2003 Renault
PeugeotGrand
306 Break
............................
1999
Opel Karl
Innovation
vol opties!
Mini
Cooper
2007 uitvoering
Renault Clio
16V 44.000
airco 64.000
2006
vol1.2
opties!
km km. .....
2017
82.000
km .............................................2017
Mini Cooper 1.6 16V ................................. 2008 Renault
RenaultMegane
Clio 1.61.2
16V
........................
2003
Tce,airco
23.000
km,
Opel Meriva 1.4 turbo airco trekhaak
2012
Opel Agila 1.0 10.000 km ........................ 2005 Seat Ibiza 1.4 16V Sensation 49.000 km... 2006
bose uitvoering, vol leer
2016
Opel Agila
Vivaro1.2
2.016V
CDTi,airco
airco,70.00
volledige
Opel
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- www.autoscout24.nl

www.autobedrijf-timmermans.nl - www.autotrack.nl - www.trekhaken.nl
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Save the date in 2020
voor Maashorst Events
MAASHORST – Ruim zes jaar geleden werd Stichting Maashorst Events opgericht door Maashorst
Ondernemers en de stichting heeft inmiddels drie evenementen onder haar hoede. De drie commissies
van Walking Event De Maashorst, Maashorst Trailrun en Maashorst Op díe Fiets, zijn alweer druk in de
weer voor 2020 om het natuurgebied De Maashorst te promoten. Save the dates!

De laatste zondag van maart, de
29ste, trapt WALKING EVENT
DE MAASHORST af. Met afstanden van 6, 10, 15, 20 en 30 kilometer is de wandeltocht geschikt
voor jong en oud.

maal in natuurgebied De Maashorst.
De eerste zondag van april is de
start- en finishlocatie op Charme Camping Hartje Groen voor

Houd de evenementen in de gaten via
social media en www.maashorst-events.nl
Maashorst Ondernemers zorgen onderweg voor een gezellig
verblijf met een hapje, drankje
of allebei. Wandelsportvereniging Ons Genoegen uit Schaijk
zet momenteel de wandeltocht
uit, een tocht die de wandelaars
veel natuurverschijnselen en vele
landschappen zal laten zien; alle-

MAASHORST TRAILRUN. Trailrunning is een sport die bestaat
uit hardlopen en wandelen over
onverharde paden.
Maashorst Trailrun heeft afstanden van 5, 12 en 22
kilometer
en
een
kidsrun met afstanden van 1 en 2
kilometer. Een evenement van

Maashorst Events en De Keien
Atletiek die de handen ineen
sloegen in het prachtige natuurgebied De Maashorst.
De inschrijving is al gestart, zie:
www.maashorst-events.nl/
trailrun.
MAASHORST OP DÍE FIETS is
op de laatste zondag van augustus. Over dit evenement is nog
niet veel bekend, maar één ding
is zeker: op 30 augustus kunnen
we in de Maashorstgemeenten:
Bernheze, Oss, Uden en Landerd, weer op díe fiets.
Houd de evenementen in de gaten via social media:
Facebook, Instagram en op
www.maashorst-events.nl.

WINNAAR
POPPENTHEATER
Anne Timmers uit Heeswijk-Dinther

Darttoernooi
voor kinderen

HEESWIJK-DINTHER - Na een succesvolle eerste editie in 2019, is
er op 2 en 3 januari opnieuw een darttoernooi in het Willibrordcentrum! Kinderen vanaf groep 5 tot en met 16 jaar zijn van harte
welkom. Maar ook ouders hebben deze keer een kans om hun darttalent te laten zien.
Kom darten!
Zit jij in groep 5 of hoger, ben je
niet ouder dan 16 jaar en heb je
zin om gezellig een aantal potjes te darten? We verwelkomen
je graag op 2 en 3 januari. Op
beide dagen begint het toernooi
om 13.30 uur en het duurt tot
17.00 uur. Naast het individueel
meedoen, is het deze keer ook
mogelijk om op de donderdagavond vanaf 19.00 uur samen
met een van je ouders mee te
doen aan het koppeltoernooi.
Meld je aan
Wil je komen darten? Aanmel-

den kan tot 31 december door
een mailtje te sturen naar darten@willibrordcentrum.nl. Zet
in het mailtje je naam, je leeftijd
en of je samen met een van je
ouders meedoet met het koppeltoernooi. Het inschrijfgeld is
€ 2,-, inclusief één gratis (fris)
drankje. Er zijn erg leuke prijzen
te winnen! En...neem tijdens het
toernooi gerust supporters mee!
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BERNHEZE BOUWT
Rolluiken op zonne-energie bij Deco Zonwering
HEESCH - In een wereld die steeds bewuster nadenkt over
milieukwesties, bieden wij een innovatieve oplossing; SOLAR
ROLLUIKEN. Naast dat deze rolluiken volledig milieuvriendelijk
zijn door de werking op zonne-energie, bespaart u ook nog eens
flink op uw energierekening. Dit unieke product is de beste manier om de zon te weren en in de winter te isoleren!
Een rolluik op zonne-energie is
niet te vergelijken met een ‘normaal’ rolluik. Het solar rolluik
heeft geen aansluiting op het
stroomnetwerk, er is dus geen
boorwerk nodig en kabelgoten
over de muur zijn verleden tijd!
De geïntegreerde zonnecel bevindt zich in de zeer compacte

bovenbak van het rolluik en valt
nauwelijks op.
De solar rolluiken zijn uiterst
gebruiksvriendelijk te bedienen
door de handige afstandsbediening. Daarnaast zijn ze uitgerust
met een veiligheidsmotor met
vorstbeveiliging, anti-optilbevei-

liging en obstakeldetectie. Door
de handige ingebouwde accu
kunt u ook ’s nachts uw rolluiken
aansturen.
Naast unieke solar rolluiken hebben we ook solar jaloezie rolluiken. De combinatie tussen een
rolluik en een horizontale jaloezie
op zonne-energie is uniek. Ook
het solar jaloezie rolluik is voorzien van een afstandsbediening
en daardoor perfect in te stellen
in de gewenste stand voor meer
zonlicht of juist meer privacy. Het
rolluik en de jaloezie zijn samen
dé ideale combinatie, met maar
liefst 7 jaar garantie!
Deco Zonwering beschikt tevens
over een ruime collectie aan binnenzonwering en raambekleding, maar ook voor reparaties
bent u aan het juiste adres. Natuurlijk komen de medewerkers
van Deco Zonwering bij u de
juiste maten opnemen en advies
geven, vakkundig monteren en
afstellen. U hoeft zich nergens
zorgen over te maken!
Voor meer informatie of het aanvragen van een vrijblijvende offerte kunt u terecht op
www.decozonwering.nl of in de
compleet nieuwe showroom van
550 m2 aan de Nieuwstraat 19a
in Heesch. Op maandag, donderdag en vrijdag is de showroom

Solar rolluik

Solar jaloezie rolluik

geopend van 13.00 tot 18.00
uur en op zaterdag van 10.00
tot 16.00 uur, overige dagen en
tijden werken wij graag op afspraak zodat wij voldoende tijd
voor u hebben om een goed advies te geven.
Kijk op www.decozonwering.nl
voor aangepaste openingstijden
tijdens de feestdagen.

MEER INFO

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

Nieuwstraat 19a te Heesch
Telefoon: 0412 480 490
info@decozonwering.nl
www.decozonwering.nl

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

Bedrijvenweg 16,

MAATWERK
IN STAAL
OOK
STALEN
DEUREN

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

en
Uw wens
is
Uw thu !

www.jmeulendijk.nl
Maxend 59, 5388 TW Nistelrode
06-13668268

info@vdleestaal.nl
www.vdleestaal.nl

keukens
badkamers
schuifkasten
interieurs

Meulendijk

Nieuwe
Erven
• Heesch
06-53208815
u Heesch
u T:•0412
Nieuwe
Erven
21 21
45 61 98
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Corné en Heidi verbinden bij
voorkeur lokale ondernemers
Project Middelste Groes: bedrijfsunits met kantoor, werkruimte en opslag

ONDERNEMEND BERNHEZE
HEESCH – We kunnen kiezen uit een van de vele keukentafels,
voor ‘Op de koffie bij… Corné en Heidi van Bergen, in hun eigen
showroom van Corné Interieurs. “Maar…”, zijn ze meteen duidelijk,
“daarover gaan we het niet hebben. We willen het hebben over de
bedrijfsunits die we gaan verhuren op de Middelste Groes. Lokaal
gebouwd voor lokale bedrijven.
“De laatste jaren gaat het vaak
over de ruimte voor grote, massale bedrijven in Heesch West, en
dat er geen ruimte is voor kleinere bedrijven op het industrieterrein om zich te kunnen vestigen.
Hierdoor kwam eigenlijk het idee
om hoogwaardige business units
te bouwen in een bedrijfsverzamelgebouw”, legt Corné uit. Dit
idee werd werkelijkheid: deze
week hebben ze de beplanting
rondom het gebouw gezet en zijn
ze klaar om te gaan verhuren.
Verbindingen
Corné en Heidi woonden in
Heesch, maar door de herindeling van gemeenten vallen ze net
een paar honderd meter buiten
Heesch en wonen nu dus in Vinkel. De contacten met Heesch
blijven wel goed, omdat ze bij de
Ondernemersvereniging Heesch
zitten en veel klanten en ook hun
vrienden veelal in Heesch wonen.
Om het bedrijf Corne Interieurs

uit te breiden kochten ze industriegrond en bouwde een groot
pand aan de Vismeerstraat. Toen
het bijna zover was, en ze voor
de keuze kwamen te staan, was
de economie veranderd en besloten ze te investeren in Vinkel in
hun huidige bedrijf op de huidige
locatie, en het gebouw in Heesch
werd verhuurd.
Business Centre
Jaren later overdachten ze de
toekomst en met de veranderde
situatie én de grote vraag naar
kleinere bedrijfsunits, besloten
ze de grond achter het pand aan
de Middelste Groes, die te koop
stond, te kopen.
Toen gingen ze aan de slag, ze
ontwikkelden voor de locatie een
Business Centrum, wat in Heesch
nog niet bestond. Een eigentijdse architectuur gecombineerd
met hoogwaardige materialen,
geeft Business-Centre ‘Middelste
Groes’ een luxe uitstraling. De

Foto: Marcel van der Steen Tekst: @DMBK

Corné en Heidi

negen multifunctionele bedrijfsunits zijn flexibel in te delen voor
kantoor, showroom, werkplaats,
bedrijfsruimte, magazijn, opslag,
productie en/of handelsactiviteiten.
De units variëren van 94 m2 tot
186 m2 en zijn zelfstandige units
met eigen entree, meterkast,
overheaddeur,
toegangsdeur,
trap, vloerverwarming en toilet.
Er is voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein en het is ge-

legen vlakbij de op- en afrit van
de snelweg A59, bij Cereslaan
McDonalds. De bedrijfsactiviteiten tot categorie 3.2 zijn toegestaan en: “Het pand is gebouwd
door voornamelijk lokale en regionale bedrijven en we hopen ook
dat het voor de lokale kleinere
ondernemers uit Bernheze een
bedrijfsmatig thuis wordt.”
De eerste unit is al verhuurd aan
zoon Jan met zijn bedrijf ‘Gewoon Jan’ en ook dochter Floor

zal volgen, want ook zij is ondernemend bezig als crossmedia
vormgever met ‘Little Flower’.
Met ruim 25 jaar ervaring hebben
Heidi en Corné, als ondernemers,
een duidelijke toekomstvisie.
“Dus ben je op zoek naar een
comfortabele werkplek, kijk op:
Online BedrijfsMakelaar, Project
‘Middelste Groes’ aan de Middelste Groes 29 in Heesch”, Corné
& Heidi.

Project ‘Middelste Groes’ - Middelste Groes 29 Heesch

Op de ‘Middelste Groes’ werd vooral
met lokale ondernemers gewerkt. Fijne
samenwerkingen volgden en zorgden ervoor
dat de bedrijven een goede referentie aan
hun cv toe kunnen voegen. Ze zijn het er
unaniem over eens: Het resultaat mag er zijn.

TEKENBURO VERKUYLEN / JVAI heeft van dit plan het
ontwerp en de bouwkundige uitwerking verzorgd. Eigenaar Edwin
Verkuylen: “De opdrachtgever gaf te kennen dat de uitstraling van
het verzamelgebouw een grote rol speelde. Het is een gebouw dat
gezien mag worden.”

Foto’s: Marcel van der Steen

En dat is wat PETER PETERS AANNEMERSBEDRIJF
onderstreept: “Als aannemer zorgen we voor een heel zorgvuldig
voortraject, samen met onze opdrachtgevers, wat ons tot een mooi
eindresultaat bracht.” Bouwbedrijf Peter Peters is een bouwbedrijf
dat met u meedenkt. Door de ruime kennis en ervaring die zij
opdeden en de flexibele instelling die ze hebben, kunnen ze zich
goed inleven in ieder bouwproject en komen ze met creatieve
oplossingen voor onverwachte uitdagingen.

VAN BERGEN BETONBOUW BV is gespecialiseerd in het storten en afwerken van beton. Geert van
Bergen: “Door de korte lijnen was alles snel doorgesproken en konden we, zoals onze klanten gewend
zijn, kwalitatief goed werk leveren met een scherpe prijs.”

MOSTAKO STAALBOUW deed het constructiewerk onder het
motto: ‘ijzersterk in constructiewerk’ en vond het mooi om er samen
uit te komen met deze collega’s in de directe omgeving. Mostako
schakelt snel met korte lijnen en is laagdrempelig, maar erg krachtig.

DOLLEVOET ELECTRO is gespecialiseerd in elektrotechnische installaties, met ontwerp, installatie en
onderhoud van complete installaties in de particuliere- en utiliteitsector. Ook bij het project ‘Middelste
Groes’ heeft dit bedrijf aansluitend aan de wensen van de opdrachtgever, de gewenste installatie
geleverd.

Voor het sanitair, de warmtepomp met vloerverwarming en de riolering van het bedrijfsverzamelgebouw heeft HANS VERSTEGEN INSTALLATIEWERKEN zorg gedragen.
Met een duurzame en toekomstgerichte oplossing, die past bij de wensen van de opdrachtgever voor
het gebouw.

BERNHEZE BOUWT
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Bouwbedrijf Peter Peters
Scheltseweg 13
5374 EB Schaijk
0486-463788
www.petersbouw.nl

Mostako Staalbouw
Cereslaan 13
5384 VT Heesch
0412-459400
www.mostako.nl

Verkuijlen Tekenburo & JVAI
Tramstraat 13
5388 GE Nistelrode
0412-850250
www.jvai.nl
www.verkuylen.nl

‘Het pand is gebouwd door voornamelijk lokale en regionale

Van Bergen Betonbouw
Gewande 1A
5236 BG ‘s-Hertogenbosch
06-23934362
www.vanbergenbetonbouw.nl

bedrijven en we hopen ook dat het voor de lokale kleinere
ondernemers uit Bernheze een bedrijfsmatig thuis wordt’

Met de quote “Alleen ga je sneller, maar samen kom je verder”, ging BROUWERS
GROENPROJECTEN aan de slag bij de Middelste Groes. Het resultaat: buitengewoon natuurlijk.
Buiteninrichting die voldoet aan de verwachting van nu en die over meerdere jaren.
Heidi en Corné wilden een hoger niveau comfort en daar zijn alle keuzes op gemaakt.
VAN DE COOLWIJK TRAPPEN gaat met de tijd mee, maar wat niet verandert, is het vakmanschap,
de kwaliteit en de veiligheid.

Brouwers Groenprojecten
Kaathoven 19
5383 KV Vinkel
073-5037336
www.groenprojecten.nl

Coolwijk Trappen
Kapelstraat 31
5366 BX Megen
0412-462364
www.coolwijktrappen.nl

van de

oolwijk
Tr a p p e n

Kapelstraat 31 • 5366 BX Megen
T: 0412 - 46 23 64

I: www.coolwijktrappen.nl • E: info@coolwijktrappen.nl

Dollevoet Electro
Kaathoven 26
5383 KV Vinkel
073-5327633
info@dollevoetelectro.nl

Hans Verstegen Installatiewerken
Mgr. v.d. Hurklaan 17
5384 VS Heesch
hansverstegeninstallatiewerken@gmail.com
06-39826036
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Lekker Anders uit Eten
‘Niet duurder, maar wel veel lekkerder’

met scharrelZaterdag
vlees en vrije
4 januari 2020 uitloop eieren van
zwaaien de
plaatselijdeuren gastvrij nkee monderers.
Producten
open voor
van hoge
iedereen
kwaliteit die
de smaakbeleving naar een hoger niveau tillen”, vertellen de dames.

Tekst en foto: Wendy van Lijssel

Robin en Corinne

HEESWIJK-DINTHER – Aan ervaring, energie en ideeën geen gebrek. Met ingang van
zaterdag 4 januari is iedereen van harte welkom om Lekker Anders uit eten te gaan bij
de dames Corinne van Rooy en Robin Biemans. Moeder en dochter openen zaterdag
4 januari om 11.00 uur hun gelijknamige Eethuis en cafetaria aan de Edmundus van
Dintherstraat 2D in Heeswijk-Dinther. Een gelegenheid die de naam, zo garanderen zij,
eer aandoet want: “Het is écht Lekker Anders.”
Met ruim 35 jaar horeca-ervaring in the pocket droomde
Corinne al langer over het runnen
van haar eigen eetgelegenheid.
Een uitdaging die gedeeld wordt
met dochter Robin. Hoewel zij
lang actief was in de mode, weet

ook zij waar ze aan begint door
tevens werkzaam te zijn geweest
in een cafetaria, lunchroom en
een restaurant. Het openen van
Eethuis Lekker Anders is voor
beiden wel een sprong in het diepe. Met de gebundelde krachten

is er echter veel kennis en kunde.
Zij geven hun eigen ‘anders dan
andere’ draai aan hun eethuis.
“We hebben direct besloten om
zoveel mogelijk te gaan werken
met diervriendelijke en biologische producten. Dat wil zeggen

Genoemde wordt zoveel mogelijk ingevoerd in het eetcafé en
cafetaria. Zo is er verse friet, die
elders speciaal bereid wordt en,
indien gewenst, voorzien wordt
van een Mexicaans of Indische
topping of het door Corinne
zelfgemaakte stoofvlees. Er zijn
verder bijvoorbeeld ook hamburgers van scharrelvlees. Het is
uiteraard slechts een hele kleine
greep uit het complete, bij een
cafetaria passend, assortiment.
In het Eetcafé is ruimte om in een
gezellige sfeer ‘Lekker Anders’
te gaan eten met elkaar. Ook in
deze geldt dat het hier om eerlijk
en heerlijk eten gaat en dat beide
dames bruisen van ideeën. “We
gaan vanaf donderdag 6 februari
wekelijks twee ‘sneukelavonden’
organiseren”, laten ze weten.
Een kreet die de dames vertalen
in tapas eten. “We willen in de
toekomst ook thema-avonden
organiseren, zoals bijvoorbeeld
een Mexicaanse avond en dergelijke”, voegen ze nog toe.
Na maanden keihard werken onderging het pand een remake.

Het is helemaal spik, span, gezellig ingericht en klaar voor de
toekomst. De deuren zwaaien
vanaf zaterdag 4 januari gastvrij
open voor iedereen en Corinne
en Robin hopen dat velen hun
Anders Eten formule zelf komen
ervaren. “Wij eten zelf bewust
en willen mensen op deze manier
motiveren om dat ook te doen.

Producten van
hoge kwaliteit
die de smaakbeleving naar
een hoger
niveau tillen
Het is een misvatting dat het veel
duurder is. Dat is het niet. Wel
véél lekkerder”, stellen Corinne
en Robin resoluut. Eethuis Lekker
Anders is geopend van dinsdag
tot en met zondag van 11.00 tot
22.00 uur.

Edmundus van Dintherstraat 2D
5473 GD Heeswijk-Dinther
0413-786511

Zeventien wilgen geknot langs
de Schoonstraat bij het speelbos

Openingsacties
Geldig t/m 25 januari tegen inlevering van deze bonnen

4 personen friet
€ 11,50
4 snacks*
groot bakje mayonaise
*snacks keuze uit: frikandel, kroket, bami of kaassoufflé

Koffie met 1+
1 GRATIS
appelgebak
2 personen friet
€ 5,75
2 snacks*
klein bakje mayonaise
*snacks keuze uit: frikandel, kroket, bami of kaassoufflé

Sundae ijs

1+1 GRATIS

Edmundus van Dintherstraat 2D - 5473 GD Heeswijk-Dinther
0413-786511 - info@eethuislekkeranders.nl
EethuisLekkerAnders

HEESCH - Het weer was een beetje twijfelachtig zaterdag 14 december. Vermoedelijk dat er daarom ook
minder mensen waren komen opdagen, maar in totaal toch nog vijftien personen. Er viel nauwelijks
regen en op het einde van de morgen kwam meer en meer de zon te voorschijn.
In totaal staan er zeventien wilgen langs de Schoonstraat die
uiteindelijk allemaal geknot zijn.
Alleen moeten er op twee exemplaren nog de stompen af, terwijl
er ook nog wat takken en stammen naast het fietspad liggen.
Het plan is om dit begin week 51
met enkelen van de groep af te
werken.
Langs het fietspad staat (achter
het hek) een bord met een verklaring van de Wijstgronden. Je
kunt duidelijk zien dat de grond
hier hoger ligt dan aan de andere
kant van de weg.
Op het terrein naast het fietspad
wordt de grond door de gemeente verpacht. Langs de randen
worden er bloemrijke mengsels
gezaaid.
Zaterdag 21 december gaat de
VENEL-groep naar de Ruitersweg in Heesch.



Foto: Peter Kriele
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Joyce is

Joyce met ‘haar’ kieper

Tekst: Wendy van Lijssel

vrachtwagenchauffeur
HEESCH – Consumtieve technieken, gezinshelpende, kraamverzorgster, horeca,
accountmanager en yoga-docent. Joyce van Griensven uit Heesch deed het allemaal.
Echter als vrachtwagenchauffeur is ze in de cabine van de kieper die ze bestuurt pas
écht in haar element. Een roeping die als 20-jarige op haar pad kwam en als een rode
draad door haar leven loopt.
Al leerde Joyce van Griensven
consumentieve technieken en
volgde aansluitend een opleiding
tot gezinshelpende, het was allemaal niet écht haar ding. Dat
vond ze toen ze als 20-jarige
met vrienden in een vrachtwagen belandde op weg naar het
Truckstar Festival. “Ik wist direct;
dit is het! Dit wil en ga ik doen“,
glundert ze. En dat doet ze. “Ik
moest eerst theorie halen voor
bus- en vrachtwagen. Aansluitend mocht ik gaan lessen. In een
maand had ik rijbewijs C in mijn
zak. Om alle vrachtwagens te
kunnen rijden heb ik vervolgens
mijn chauffeursdiploma gehaald.
Dat bestond uit theorie, administratie en techniek. Voor het rijden
met een aanhanger en oplegger
was een apart examen”, blikt
ze terug. Triomfantelijk: “Ik heb
B-, C- en E.”
In recordtijd haalde ze al wat nodig was en kon aan de slag. “Ik
ben begonnen met groente halen
op de veiling, vervolgens ben ik
cement op pallets gaan rijden,
die ik met een kraan moest los-

sen op de bouw. Ik heb ook een
zomer- en winterseizoen met de
‘Veronicatruck’ door Nederland
en Oostenrijk gereden, met
schapen door Frankrijk en in
een ‘spuitwagen’ gezeten in de

Ik rij met
alles wat ik
kan kiepen
wegenbouw. Uiteindelijk kwam
ik terecht in de cabine van een
kieper bij transportbedrijf Van
Lijssel”, vat Joyce samen.
Om te zorgen voor een back-up
indien ze geen chauffeur meer
kon zijn, besloot ze op enig moment een diploma te halen en
werd kraamverzorgster. Aan-

sluitend werkte ze nog even bij
een bedrijf op de weegbrug en
als assistent transportplanner om
vervolgens weer bij Van Lijssel te
gaan rijden. Intussen trouwde ze
en kreeg vier kinderen. “In die
periode ben ik een hele tijd fulltime moeder geweest. Dat was
heel fijn. Toen mijn jongste een
jaar was wilde ik weer buiten
de deur aan het werk. Ik stapte
weer in de kieper bij Van Lijssel.
Achteraf bleek dat te vroeg. Na
vier zwangerschappen was mijn
lichaam niet meer zo sterk. Ik
dacht dat het daarmee gedaan
was met mijn passie”, vertelt ze.
Vervolgens ging ze aan de slag
in een sportschool, haalde haar
diploma als yogadocent en nam
er ook nog een baan bij als accountmanager bij DeMooiBernhezeKrant. Het bloed kruipt waar
het niet gaan kan. Nadat haar
werk in de sportschool ophield,
meldde ze zich weer bij het al
genoemde transportbedrijf voor
een plekje in de kieper. “Daar zeiden ze: ’n goede duif komt altijd
terug”, lacht Joyce en vervolgt:

“Ik moest wel code 95
halen. Dat is een verplichte
35-uurse bijscholing voor chauffeurs die elke vijf jaar gevolgd
moet zijn.”
Inmiddels heeft ze haar baan bij
DeMooiBernhezeKrant
opgegeven en is alleen nog maar te
vinden in de cabine van ‘haar’
kieper. Ze is er in haar element.
Waarom, kan ze niet goed uitleggen. “Ik moet vroeg op en
ben laat thuis, maar ik vind het

Joyce en haar vier kinderen

nog steeds fantastisch”, straalt
ze. Wie haar kent, zou
de fijngebouwde en tot in de
puntjes verzorgde dame niet snel
in een dergelijk bakbeest verwachten. Voor Joyce is het echter
haar leven.
“Het zit echt hier”, wijst ze op
haar hart, om opgewekt te besluiten: “ik rij met alles wat ik kan
kiepen. Klei, zand, puin, asfalt en
grond”, om vast te stellen: “Ik
word er heel erg blij van.”
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Heesch, Nieuwjaarsochtend 1945;
nog tastbaar aanwezig
BERNHEZE - Een dunne laag sneeuw lag als een deken over Heesch en de verre omtrek. Het leek of de oorlogsgoden zich schaamden voor het leed dat zij hier hadden aangericht en daarom collega weergoden inschakelden om
dit met een soort ‘mantel der liefde’ toe te dekken. Een noodoplossing met betrekking tot het humane leed (tien
omgekomen burgers) en de gedeeltelijke of totale verwoesting van 113 huizen en één (witte) molen tijdens de
‘Driedaagse Slag om Heesch’. Daarnaast, de oorlogsmachine draaide onverminderd door, ook in nazi-Duitsland.
De productie van oorlogswapens in het Duitse Roergebied stokte nauwelijks, omdat de aanvoer van ijzererts uit
Zweden gestaag doorging. Met vuurwerk moest dat worden verhinderd, maar dan wel van een ander kaliber dan
waarmee tegenwoordig het nieuwe jaar wordt ingeluid.
Dortmund-Eemskanaal (D)
Dit kanaal verbindt de Oostzee met eerder
genoemd industriegebied. Binnenvaartschepen vervoerden deze Zweedse delfstoffen die verderop tot duivelse wapens
werden omgesmeed. Ruim honderd viermotorige RAF bommenwerpers werden
aangewezen om op Nieuwjaarsdag, bij
het ochtendgloren, deze aanvoerroute op
een kwetsbare plek uit te schakelen. Meer
dan 700 bemanningsleden werden op diverse RAF bases in midden-Engeland bij
oudjaarsavondfeestjes weggeroepen om
zich op deze missie voor te bereiden. Een
niet al te zware, want hun doel lag, vanuit
hun optiek gezien, vooraan in Duitsland.
En die kwetsbare plek? Juist daar waar het
riviertje de Glane onder een vernuftige
aquaductconstructie westwaarts stroomt,
bij de plaats Ladbergen, 45 kilometer ten
oosten van Enschede.
RAF-basis Bardney (UK)
Hier werden tien viermotorige zware
bommenwerpers van het type Lancaster
van IX RAF Squadron (Sq) aangewezen
om deel te nemen aan die missie. Ook
hier een sneeuwlaag op de velden, dus
ook op de toestellen die buiten stonden
opgesteld. Sneeuw moest van de vleugels
worden verwijderd en dat bij nacht op een
verduisterde basis. Dat gebeurde niet even
zorgvuldig, waardoor bij de start al enkele
vliegtuigen in serieuze problemen kwamen. De Lancaster met code WS (duidend
op IX Sq) U (individuele radio oproepletter), op beide kanten van de romp in forse afmetingen aangebracht, had hiervan
gelukkig geen last. De piloot van dit toestel, Flying Officer Harry Denton, kwam
na drie uur vliegen bij het afwerpen van
zijn bommenlast in moeilijkheden door het
trefzekere Duitse afweergeschut. Huidplaten doorzeefd, ramen eruit geslagen en
lekke olieleidingen. De olie verspreidde
zich al smeulend door het toestel. Voorin zat de bemanning in de ijzige wind; de
schutters achterin in de bijtende rook van
de brandende olie.
Flight Sergeant George Thompson,
‘Signaler’ oftewel radiotelegrafist
Deze kortverband vrijwilliger uit Schotland
knutselde graag aan radio’s. Een nieuwe
ontwikkeling waaraan grote behoefte bestond, ook bij de RAF. Na wat omzwervingen werd hij geselecteerd om deel uit te
maken van de bemanning van zo’n zware
bommenwerper. Zijn positie bevond zich
op een verhoging achterin de cockpit en
kon zo het toestel aan de bovenzijde goed
overzien. Hij rapporteerde dan ook aan zijn
skipper, Harry Denton, dat beide geschutskoepels vol rook stonden en de schutters
ogenschijnlijk bewusteloos daarin lagen.
Hij stelde voor ze uit hun benarde posities
te bevrijden door ze naar voren te slepen.
In een aangeschoten instabiel vliegtuig vol
gaten, scheuren, gierende wind, rook en
duizend uitsteeksels, kruipend en tastend
over een loopplank boven een gapende bommenruimte is dat geen sinecure.
Hij voerde deze helletocht tweemaal uit.
Eerst om rugkoepelschutter, Sergeant Pot-

ts, te bevrijden, vervolgens een tweede
en langere tocht door een nog nauwere
kruipruimte om de staartschutter, Sergeant Price, wiens kleding in brand stond, te
redden. Nadat hij zijn kameraadschappelijke plichten had volbracht meldde hij zich
bij zijn skipper voor in de cockpit, die hem
vanwege zijn zwartgeblakerde gezicht
nauwelijks herkende.

F/Sgt George Thompson, met rechts zijn
‘Wing’ die de functie van ‘Signaler’ aangeeft.
Links hangt een fluitje aan zijn kraag zodat de
bemanning elkaar kon vinden als ze voortijdig
in het donker een noodlanding moesten
maken.

Laatste minuten van Lancaster WS-U
Bemanningsleden uit andere Lancasters
rapporteerden dat zij een rokende collega naar het zuiden hadden zien afbuigen.
Harry Denton zal wel met de navigator,
Flight Sergeant Kneebone, hebben overlegd dat gezien hun situatie de terugtocht over de Noordzee geen optie was.
In plaats daarvan maar pogen om achter
de frontlijn hulp te zoeken. Harry vertelde
mij in 1995: ‘dat hij eerst nog een zwerm
Duitse jachtvliegtuigen was tegengekomen die hen gelukkig ongemoeid lieten.
Dat hij steeds meer hoogte verloor door
verlies aan motorvermogen en tijdens de
laatste minuten vergezeld werd door een

Lancaster WS-U in zijn laatste fase.
Met dank aan Chris Sheehan (U.K.) die
tot deze creatie geïnspireerd werd door
de heldendaad van zijn landgenoot en mij
schriftelijk toestemming gaf dit aan het artikel
toe te voegen.

Een merkwaardige constructie in Vinkel (hoek
Bleekeseweg-Watergat) die eens dienst deed
als elektriciteitsmast. Deze maakte destijds
onderdeel uit van de stroomvoorziening
vanuit de PNEM centrale in Geertruidenberg
naar Eindhoven, via ’s-Hertogenbosch en
Uden. Dit werd in 1972 afgebroken. De lokale
vogelclub had deze mast verduurzaamd tot
een nestgelegenheid voor ooievaars. Het
moet deze hoogspanningslijn zijn geweest
waar die eenzame jachtvlieger zijn grote broer
in nood op attent maakte.
Foto: Paul Spanjaard, Oss.
Met dank aan Monique Dampha,
Klantcontactcentrum Bernheze

gevleugelde vriend - een ‘Spitfire’ naar zijn
zeggen - die vreemde bewegingen maakte alsof hij wilde aangeven: pas op vriend
voor je staan obstakels, probeer je vliegtuig
wat op te tillen’. Op een besneeuwde wei
aan de Vosbergstraat in het buitengebied
van Heesch werd vakkundig een buiklanding uitgevoerd.
Tastbare herinneringen
Binnen enkele weken bezweken twee inzittenden. Potts overleed de volgende dag
in een ziekenhuis in Eindhoven. Thomp-

son werd via Eindhoven naar een hospitaal
in Brussel overgebracht, maar stierf twee
weken later aan de opgelopen longschade. Maar er is meer. De vijf overlevende
bemanningsleden arriveerden weer snel in
hun thuisland en vertelden hun schokkende ervaringen inclusief de heldendaden
van hun medebemanningslid aan iedereen
die het horen wilde. Dat bericht bereikte
zelfs de Britse koning. Dit leidde tot de toekenning – helaas postuum – van de hoogste Britse militaire onderscheiding: het Victoria Cross (V.C.) – relatief zeldzamer dan
onze militaire Willemsorde. Bedenk dat de
RAF 60.000 gesneuvelden telde tijdens de
Tweede Wereldoorlog. Uiteindelijk verloren zij hun jonge leven voor onze vrijheid.
Er werden 31 V.C.’s aan vliegtuigbemanningen toegekend.
Sgt. Thompsonstraat
Flight Sergeant George Thompson VC
Begin negentiger jaren vorige eeuw werd
het pas duidelijk wat zich hier op 1 januari
1945 richting ‘t Grolder had afgespeeld.
Heesch was nog een zelfstandige gemeente, maar wel in de nadagen. De toenmalige gemeenteraad en college van B&W
konden groots en tot ver over gemeente
en landsgrenzen denken. Zij grepen de
50ste Nationale Bevrijdingsdag in 1995
aan om een nieuw aangelegde straat in
het centrum van het dorp naar deze ware
held met een gemiddelde rang te vernoemen. Beide zussen van George Thompson,
de vijf overlevende bemanningsleden en
een delegatie van IX RAF Squadron, dat
in Duitsland gestationeerd was, mochten
hiervan getuige zijn. Na 50 jaar en goede
samenwerking binnen de EU van partijen
die eens streden op leven en dood, een
geslaagd markeringspunt.
December 2019, Joop Thuring

HERDENKING

75 JAAR
BERNHEZE

Feestelijke opening van de Sgt Thompsonstraat op 3 mei 1995
V.l.n.r.: ‘Taffy’ Price, ‘Wilf’ Hartshorn, ‘Ron’ Goebel, ‘Harry’ Denton, ‘Ted’ Kneebone, de zussen
Jessie en Joan Thompson en burgemeester mevr. J. van Gorp-van der Ven.
Foto: Antoon van der Stappen
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Gasten Zonnebloem
genieten bij dorpsgenoten
van een kerstdiner

Jong en oud ontmoeten
elkaar tijdens kerstviering
van de Zonnebloem
HEESWIJK-DINTHER/LOOSBROEK/VORSTENBOSCH - De ochtend begon afgelopen zaterdag in CC
De Wis met een lekker kopje koffie en een sneetje kerstbrood. Na de koffie namen Martin en Toos van
Boxmeer de aanwezigen mee in het oude kerstverhaal, maar ook werd er een eigentijds verhaal verteld.
Samen met de gasten werden ook nog wat kerstliederen gezonden, begeleid door Loes en Sophie van
Driel.

NISTELRODE - Omdat niet iedereen met Kerstmis samen met familie en vrienden kan genieten van een kerstdiner, hebben Ingrid Hermans, Mirjam Heijster, Anne Marie Eeftink en Heidi Verwijst voor
de tweede keer de Zonnebloem benaderd of ze dit jaar ook weer
mochten koken voor dorpsgenoten.
Dit aanbod werd met beide
handen aangenomen en vorige
woensdag hadden Mirjam en Ingrid het huis één avond beschikbaar gesteld en op donderdag
deden Annemarie en Heidi hetzelfde. Beide avonden kwamen
zes dorpgenoten eten. Ze werden gebracht door de vrijwillige
chauffeurs van de Zonnerit en
na afloop bracht de gastheer ze
weer naar huis.
Het waren bijzondere avonden.
Een mooi gedekte tafel, heerlijk
eten en goed gezelschap. De
gasten hebben erg genoten.
“In onze ogen verdient iedereen
met Kerst een feestelijke maaltijd
en, nog veel belangrijker, een

Hierna werd iedereen verrast
door de vriendinnen Feike, Saar,
Lena, Dicke en Zoë met een paar
mooie dansen, gevolgd door
Floor en Iefke die iedereen enkele mooie liedjes lieten horen.
Hierna konden de gasten even
hun benen strekken en een kijkje nemen bij de kerstmarkt of
genieten van een lekkere consumptie. Hierna werd de lunch
geserveerd.
Na de lunch stond een kersttoneelstukje op het programma,
gespeeld door leden van de KBO
Loosbroek. De middag werd,
onder genot van nog een drankje, afgesloten door Wout van
Venrooij uit Loosbroek met wat
mooie verhaaltjes en liedjes.

moment van samenzijn. Dat is
niet voor iedereen vanzelfsprekend”.
Zou jij volgend jaar ook voor enkele dorpsgenoten willen koken?
Of wil je vrijwilliger worden van
de Zonnebloem? Ga dan naar
www.zonnebloem.nl/nistelrode
en vul het contactformulier in.

Een middag waarbij de gasten erg

genoten van de speelse bijdrage
van de kinderen. Ook mogen
de vrijwilligsters van Loosbroek
trots zijn op deze kerstviering; ze
hebben veel werk verricht. Ook
een woord van dank aan het

personeel van CC De Wis voor
hun fijne samenwerking.
Hierbij voor iedereen fijne feestdagen en graag tot ziens in ons
jubileumjaar 2020.

CC Servaes zoekt nieuwe
bestuursleden
HEESWIJK-DINTHER - CC Servaes is op zoek naar aanvulling voor haar bestuur en nodigt bij deze mensen uit voor de functie van vrijwillig bestuurslid/secretaris. Iedereen
die zich betrokken voelt bij CC Servaes en het dorp een warm hart toedraagt is van
harte welkom.
CC Servaes is een gemeenschapshuis
waarin ruim 50 vrijwilligers samen vele
inwoners van Heeswijk-Dinther, en ook
daarbuiten, gastvrij ontvangen. Een groot
aantal clubs heeft hier zijn/haar thuisbasis; een plek waar je elkaar kunt ontmoeten en samen activiteiten kunt ondernemen.
Om ook naar de toekomst toe als gemeenschapshuis een gezellige, goed
functionerende organisatie te kunnen blijven, is er behoefte aan enthousiaste men-

sen die een deel van hun tijd en energie
hiervoor beschikbaar willen stellen.
Voor meer informatie en/of aanmelding
kun je je richten tot
Jan Bouwman via
voorzitter@ccservaes.nl of
06-22235255 of tot
Tonny van der Ven via
secretariaat@ccservaes.nl
of 06-20216398. Ook kun je een bezoek
brengen aan
www.ccservaes.nl of vrijblijvend binnenlopen. We verwelkomen je graag!

Nieuwjaarsontmoeting in CC Servaes
HEESWIJK-DINTHER - In Dinther is het een goed gebruik om elkaar te ontmoeten
in CC Servaes op de eerste dag van het nieuwe jaar.
De locatieraad van de RK Geloofsgemeenschap Dinther en het bestuur van
CC Servaes nodigen je uit op 1 januari
voor deze traditionele nieuwjaarsontmoeting die begint rond 11.30 uur.
Voor dit tijdstip is gekozen om deze
ontmoeting te laten aansluiten aan de
viering van 10.45 uur in de kerk. Net
als voorgaande jaren rekenen wij op
een gezellige bijeenkomst.
Geloofsgemeenschap en CC Servaes wensen iedereen een zalig nieuwjaar!

GEZONDHEID IN BALANS
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COLUMN

GOEDE VOORNEMENS

De feestmaand is in volle gang en het
nieuwe jaar staat weer voor de deur.
Een nieuw jaar gaat vaak gepaard
met goede voornemens. Stoppen
met roken, sporten, afvallen, minder
snoepen en diëten staat bij de meeste
mensen hoog op het lijstje.
Wat zijn jouw goede voornemens?
Heb je al lange tijd het voornemen
om te stoppen met roken,
maar ben je bang om aan te
komen in gewicht, bang voor de
ontwenningsverschijnselen of bang
om te falen?
Wellicht kan High Care
iets voor je betekenen?
De ontwenningsverschijnselen bij
het stoppen van roken zijn vaak
lastig, omdat de nicotinebehoefte
niet meer wordt aangevuld.
Vooral de eerste weken zijn vaak
het zwaarst. Acupunctuur is een
mooie methode om de behoefte
van nicotine te verminderen. Een
acupunctuurbehandeling richt zich

High Care
3000 BV

High Care 3000 BV
Loonsestraat 17
5371 PJ Ravenstein/Neerloon
0486-416530
info@highcare.nl
www.highcare.nl

ook op de lichamelijke en de geestelijke aspecten van
de ontwenningsverschijnselen. De longenergie wordt
gestimuleerd, de vitaliteit neemt toe en gevoelens van
onrust en irritatie verdwijnen. Je gaat je al snel energieker
voelen, waardoor je motivatie en wilskracht toenemen.
Naast acupunctuur bekijken we ook het bloed onder de
microscoop. Dit geeft de patiënt meer inzicht, waarom het
zo belangrijk is om te stoppen met roken. De therapeut
kan gericht tekorten aanvullen, waardoor het stoppen met
roken nog makkelijker gaat.

Annieck Pendjol

Mocht je in het nieuwe jaar behoefte hebben
aan ondersteuning of meer willen weten over de
mogelijkheden? Kom dan luisteren op zaterdag 11 januari
om 11.00 uur naar de GRATIS lezing bij High Care 3000
aan de Loonsestraat 17 in Neerloon.
Graag even aanmelden via info@highcare.nl
of telefonisch 0486-416530.

HEESCH - De voorbereidingen zijn volop gaande om in het voorjaar
samen te gaan collecteren. De Heesche organisatoren van goede
doelen hebben de mouwen opgestroopt om de eerste editie in 2020
tot een succes te maken. In vier werkgroepen wordt er gewerkt aan
looproutes en benodigd collectemateriaal. Ook wordt nagedacht
over hoe de ruim 150 Heesche collectanten tijdig te informeren wat
er staat te gebeuren.

Als laatste wensen wij jou gezellige feestdagen
en een gezond 2020!

Om je daarvan een beeld te
schetsen: Alle collectanten bezoeken samen 5.500 voordeuren
om de bewoners te vragen hun
donatie te geven aan de doelen van hun keus. Het door de
bewoner ingevulde keuzelijstje
wordt met het geld in een envelop gedaan. De collectant komt
enkele dagen later de envelop
ophalen.

HEESCH – Begin 2020 start
EHBO vereniging Joh’s Roncalli weer een nieuwe basiscursus EHBO. Reanimatie/AED,
verbandleer en eerste hulp aan
kinderen maken deel uit van de
cursus.

•
•
•
•
•
•

Om de Goede Doelen Week in
Heesch een gezicht te geven,
stellen wij graag onze collectanten en organisatoren aan
de cursus, inclusief examen en
de benodigde leermiddelen, bedragen € 175,-. Let op! Vaak
vergoedt de ziektekostenverzekering een gedeelte of zelfs alle
kosten voor de cursus.
Naast de basiscursus EHBO,
organiseert
EHBO-vereniging
Joh’s Roncalli, bij voldoende be-

Kleurspecialist
Keratinebehandeling
Olaplex
Schwarzkopf
All nutriënt
O right

Openingstijden:
Maandag gesloten.
Dinsdag, woensdag en vrijdag
van 9.00 tot 17.00 uur.
Donderdag gesloten,
eventueel op afspraak.
Zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur.
Zondag gesloten.

Heesch, de vijfde
woonkern met een
Goede Doelen Week

Hetzelfde geldt voor het afvallen. Wij bekijken samen
het bloed onder de microscoop en geven een persoonlijk
voedingsadvies op maat. Een mooie aanvulling is
acupunctuur. Een trage spijsvertering is een van de
belangrijkste oorzaken van niet kunnen afvallen.
Veel mensen zoeken dan ook naar manieren om
hun spijsvertering weer te activeren of te versnellen.
Acupunctuur rondom de spijsverteringsorganen zorgt
ervoor dat een te trage spijsvertering weer op gang
gebracht wordt. En dat zorgt er uiteindelijk voor dat
je sneller afvalt. Ook helpt acupunctuur mee om de
zoetbehoefte te onderdrukken of weg te nemen. Voor
een blijvend resultaat, zowel voor het stoppen met roken
als afvallen is je motivatie de belangrijkste voorwaarde.
Onderzoek wijst wel uit, dat het slagingspercentage met
behulp van begeleiding vele malen hoger ligt.

EHBO cursus in Heesch

De lessen worden altijd gegeven op een maandagavond van
19.30 tot 22.00 uur. De lessen
worden verzorgd door een ervaren en gediplomeerde kaderinstructeur en er wordt gebruik
gemaakt van Lotusslachtoffers.
Tijdens de tien cursusavonden
zul je voorbereid worden op
het officiële examen voor het
EHBO-diploma. De kosten voor
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langstelling, een aparte cursus
voor reanimatie/AED en EHBO
bij kinderen. Deze worden op
woensdag- of donderdagavond
gegeven.
Voor meer informatie en opgave
kun je terecht bij Martien van de
Wetering, 06-50876595 of via
secretariaat@ehboheesch.nl.

Op 25-26 december (week 52)
en op 1-2 januari (week 1)
verschijnt er geen
DeMooiBernhezeKrant
De volgende uitgave valt
op 8-9 januari weer in
jouw brievenbus.
’t Dorp 58b, 5384 MC Heesch
0412-474540
info@haar-lokaal.nl
www.haar-lokaal.nl

Wij wensen je fijne
Kerstdagen en een
MOOI 2020

Klaas bij de notaris

hun gezondheid, te maken krijgen. Jong of oud, we verdienen
allemaal een helpende hand.”
Klaas: “Als voorzitter ben ik
zeer vereerd dat de Heesche coordinatoren mij kozen als hun
‘ploegbaas’ voor de de Goede
Doelen Week. De foto bij de notaris bezegelde de start van onze
stichting. Pas op m’n 60ste leerde ik het ‘collecteleven’ kennen.
Ik meldde me aan als collectant
bij Alzheimer Nederland. Was
het omdat hun landelijke voorzitter dezelfde naam droeg als

‘Zal het ons lukken € 20.000,‘en een bietje’ in te zamelen?’
jou voor. Om in wielertermen te
spreken bijt één van onze beloften, Annieck Pendjol, met ploegbaas Klaas Broekema het spits af.
Annieck: “Hallo, ik ben Annieck
Pendjol, 31 jaar en moeder van
een acht maanden oud dochtertje. Samen met Robin wonen we
alweer ruim vijf jaar in Heesch.
Na de middelbare school wilde
ik graag werken in de gezondheidszorg.
Na mijn opleiding in Veghel
werk ik zo’n twee jaar als nachtzuster in Heelwijk. Werken in
de zorg naast een jong gezin is
best zwaar. Toch heb ik me bijna twee jaar geleden opgegeven
als collectant voor het Diabetesfonds. Dit kwam ook omdat mijn
schoonvader Jeroen zo enthousiast collecteert voor Alzheimer.
Nu in Heesch een Goede Doelen
Week start lijkt het me leuk om
samen met mijn schoonvader en
andere collectanten geld in te
zamelen voor mensen die met
tegenslag, zoals bijvoorbeeld

mijn toen pas overleden zus?
De wieg van mij en mijn zussen
stond in de stad Groningen. Ik
was de jongste thuis en ik heb
nu nog twee oudere zussen.
Ruim tien jaar geleden verhuisde ik met mijn lieve vrouw Ingrid
van Son en Breugel naar Heesch.
In 2016 mocht ik me gepensioneerd (civiel) technisch ambtenaar noemen. Het werk bij de
gemeentelijke overheid heeft
me altijd geboeid. Behalve voor
Alzheimer zet ik me in voor de
Hersenstichting. Als kroon op
mijn vrijwilligerswerk beschouw
ik de aanstaande Goede Doelen
Week.
Het begon met drie seniorcoördinatoren die vonden dat collecteren in Heesch anders moest. Na
één jaar overleg gaan we samen
met meer dan 150 collectanten
de eerste Goede Doelen Week in
Heesch organiseren. Zal het ons
lukken € 20.000,- ‘en een bietje’
in te zamelen?”

64

Woensdag 18 december 2019

Column Ondernemend Bernheze
Rian van Schijndel

Als vuurwerk over de grens

Wereldwinkel Heesch stopt,
maar heeft doel bereikt
Voorzitter Mia van den Hurk: Wereldwinkel Heesch
was samen in verbondenheid ergens voor staan’

BERNHEZE - Het afgelopen jaar waren mijn columns van Ondernemend Bernheze vooral gericht op focus, de communicatie en je verhaal als ondernemer en aanpakken waar je gelukkig
van wordt en energie van krijgt. Hopende dat ze je inspireren of je verleiden tot een uitstapje
weg uit de cirkel van de dagelijkse sleur waar je inzit. En dan nu de laatste voor we de grens
overgaan naar 2020.

Wethouder van Moorselaar en Mia van den Hurk

Tekst: @DMBK Foto: Annemieke van de Wielen

Verwijzing
In een van de columns bij ‘Informatie van de
kernen’, las ik dat er in een gemeente met ruim
30.000 creatieve, ondernemende mensen geen
dag voorbij gaat of één van hen bedenkt wel
iets. Bart Pittens: “Ze hebben gewoon een
idee. Iets wat er daarvoor nog niet was. Of iets
dat er wel al was, maar dan nog net iets beter.
En geloof het of niet, in de ogen van de bedenker, is het altijd het beste idee dat er is. En vaak
is dat ook zo.”

wijzigingen aftrekposten en verplichte AOV.
Dat zijn zo’n beetje de veranderingen die 2020
gaan halen.

Metafoor
Ik herkende mezelf hierin. Als ondernemer komen bij mij de ideeën ook binnen als vuurwerk
dat over de grens van België naar Nederland
komt. In groten getale, het meeste zal enorm
veel plezier en een prachtig resultaat gaan
brengen, maar er zit ook een groot deel bij dat
zomaar in mijn gezicht kan ontploffen, of waar
ik lange tijd mee bezig ben voor het ‘aan’ gaat
en er uiteindelijk een heel klein mini-plofje uitkomt...

‘Een essentieel onderdeel
van zuiver zien, is de
bereidheid verder te kijken
dan je eigen ideeën’

‘Iemand met een nieuw
idee is een vreemde vogel.
Tot het idee blijkt
te werken...’
Gelukkig heb ik veel filters om me heen, die me
al snel uit mijn droomwereld halen. Toch blijf ik
ideeën bedenken en uitwerken, ‘alle beren op
de weg’ vóór zijn en uiteindelijk zien dat ik veel
mensen geholpen heb, iets leuks gebracht heb
of geïnspireerd heb. Daar word ik blij van.
Lijstje: Zeven veranderingen
Dat ‘goed idee, onnodig idee’-filter zou voor
onze overheid ook wel eens ‘aan’ mogen want,
in het kader van ‘ik zal ook echt even vooruit
moeten kijken in deze laatste column van het
jaar’, de overheid bedenkt ook een hoop nieuwe ideeën.
Zeven relevante veranderingen voor jouw bedrijf in 2020: Verlaging zelfstandigenaftrek,
verlaging vennootschapsbelasting, nieuw
btw-nummer, nieuwe kleineondernemersregeling (KOR), alternatief voor de wet DBA, tarief-

Spiegel
Al die ideeën die door mijn hoofd gaan (ik heb
geen aan- of uitknop), daarvan blijven sommige een idee, sommige gebruik ik voor Ondernemersvereniging Nistelrode, sommige worden
voor Maashorst Ondernemers uitgewerkt en
dan blijf je natuurlijk altijd aan het creëren voor

DeMooiBernhezeKrant, waarvan er dit jaar
vele in de pagina’s van de krant verstopt zijn.
De ideeën die nog over zijn neem ik mee naar
2020. Wie weet komen ze nog eens in jouw
bedrijf in de communicatie langs. Mocht jij je
ideeën willen delen? Laat het ons weten!
Op de valreep de les
En dan in deze laatste column het antwoord op
de vraag: ‘Wat hoort een column te bevatten?
Resumé, het antwoord: ‘Een lijstje in de column doet het altijd goed, een verwijzing naar
een professional of bekend persoon, een metafoor, een spiegel voor je doelgroep en relevante
informatie waar je lezer iets aan heeft, met een
oproep tot actie. Heb jij deze column helemaal
uitgelezen? Dan blijkt het te werken.
Heel veel leesplezier met deze krant, hele fijne
dagen rond de Kerst en een sfeervolle jaarwisseling.
www.bernhezemedia.nl

BERNHEZE - Ruim 100 belangstellenden waren getuige van het afscheidswoord van voorzitter Mia van den Hurk. Een bijzondere afscheidsavond met, zoals Mia het verwoordt: “Met pijn in mijn hart,
een beetje weemoed, maar vooral trots op het bereikte doel: Fairtrade producten onder de aandacht brengen. Wat we het meest gaan
missen is het ‘samen doen’. Gezamenlijk in verbondenheid ergens
voor staan.” Deze woorden gingen vooraf aan een presentatie over
27 jaar Wereldwinkel Heesch.
27 jaar Wereldwinkel Heesch
Van de entree in de ‘oude Pas’
waar elke woensdagmiddag een
‘winkel’ aan producten naartoe
gesjouwd werd, tot de prachtige winkel van de laatste jaren.
Alle initiatieven en benoemingen kwamen langs, zoals Heesch
Presenteert, De Hisse Plusser,
Fairtrade gemeente, et cetera.
“Dit was het dan. Geen nieuwe
bestuursleden”, geeft Mia aan,
de reden voor het bestuur om te
besluiten te stoppen. En ook al
is het doel bereikt voor Wereldwinkel Heesch, Mia benoemde
nog dat ze blij is dat Wereldwinkel Nistelrode doorgaat, waar
iedereen met een fairtrade hart
nog naar toe kan.
Dankbaar
De voorzitter eindigde met een
dankwoord naar alle vrijwilligers
en oud-medewerkers, alle klanten die trouw bleven aan het
doel, en de gemeente Bernheze.
Een bijzondere dank aan Wilco
Schrijvers die met zijn team van
CC De Pas altijd ruimte en tijd

maakte voor vergaderingen of
andere vraagstukken. Mia: “We
hebben het samen gemaakt en
gedragen. Dank je wel.”
Wethouder van Moorselaar
verraste het bestuur met een
afscheidswoord vol complimenten: “Beter om terug te kijken
met trots in plaats van met weemoed. Echt een prestatie voor
Heesch!”
De wethouder kwam niet zonder
een afscheidscadeau; een lunch
voor het bestuur.
Hierna genoten de aanwezigen
in een volle zaal van CC De Pas
van de groep River Theater, een
groep statushouders met de theatervoorstelling ‘Ik ben een mens
net als jij!’. “Het publiek werd
geraakt door de voorstelling,
waarin de statushouders ons
meenamen in het verleden, heden en de toekomst. Ze speelden
deze avond de rol van hun leven.
Het publiek waardeerde met een
staande ovatie”, blikt Mia nog
even terug op een waardevolle
avond.

Op 25-26 december (week 52)
en op 1-2 januari (week 1)
verschijnt er geen

DeMooiBernhezeKrant
De volgende uitgave valt op
8-9 januari weer in jouw brievenbus.

Wij wensen je fijne Kerstdagen en een MOOI 2020
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BERNHEZE SPORTIEF
voetbal

Avesteyn 1Vorstenbossche Boys 1
HEESWIJK-DINTHER/VORSTENBOSCH - Al in de vierde minuut had
Marvin van Heeswijk voor gevaar kunnen zorgen, maar hij koos ervoor om de bal af te spelen. In de achtste minuut kwam Vorstenbosch heel goed weg. Vorstenbosch leek wakker te zijn geschud en
begon in de wedstrijd te groeien met goed combinatievoetbal.
Teun Rijkers wist in de twaalfde
minuut op snelheid te passeren, maar zag zijn voorzet achter gaan. Enkele minuten later
weer een uitbraak van Vorstenbosche Boys, waarbij Marvin
van Heeswijk de bal hoog over
schoot. Twee minuten later een
100 procent scoringskans voor
Marvin van Heeswijk, maar hij
schoot de bal op de keeper. Uit
de daaropvolgende corner kopte Daan de Wit net naast. In de
21ste minuut was het eindelijk
raak toen Teun Rijkers een voorzet gaf en Jouk Raijmakers wist
te bedienen die zo de 0-1 kon
aantekenen. Vorstenbosch bleef
uitstekend voetballen en kwam
in de 34ste minuut verdiend op
een 0-2 voorsprong door een
mooi schot van Jouk Raijmakers.
De ruststand was 0-2.

Na rust kwam Vorstenbosch
overal
te
laat,
waardoor
Avesteyn in de 51ste minuut
een penalty kreeg toegewezen
en zodoende de 1-2 kon maken. In de 65ste minuut kwam
Avesteyn verdiend op 2-2 toen
een compleet vrijstaande speler
de bal bij de tweede paal kon
binnenkoppen. In plaats van
alle zeilen bij te zetten, gaf Vorstenbosch nog geen minuut later de 3-2 weg. Avesteyn zocht
vervolgens de oplossingen via
de zijkant waardoor Jasper van
Duijnhoven werd vervangen
voor Stijn Mathijsen. In de 84ste
minuut kwam Avesteyn uit een
standaardsituatie op 4-2 toen
een speler de bal zomaar in de
verre hoek kon binnen koppen.
Met het nodige geluk bleef het
uiteindelijk 4-2.

Laverhof on Ice
turnen

Wiese Regiokampioen Jeugd
2 eerste divisie
HEESWIJK-DINTHER - Afgelopen zondag vonden in Vught de regiokampioenschappen plaats voor de eerste divisie turnsters. Wiese
van den Eertwegh was in deze hoge categorie de enige deelneemster in jeugd 2 zuidoost. Maar om je regiokampioen te mogen noemen, moet je wel minimaal 37 punten turnen en daar ging ze ruimschoots overheen, 41.850.
Wiese, die tegenwoordig bij Tabitta Boxtel turnt, liet zaterdag
14 december al zien dat ze helemaal op de weg terug is. Haar
zelfvertrouwen groeit enorm.
Op sprong liet ze een goede
overslag zien en haar afsprong
op brug was ruim boven de
hoge ligger.
Maar vooral op balk excelleerde
ze. Haar huizenhoge wisselspagaatsprong imponeerde de juryleden en toeschouwers. Haar
salto op balk werd gesticked en
zo werd haar balkoefening beloond met een 11.600.
Op vloer straalde ze op het einde
helemaal. Alles was gelukt! Uiteraard zijn er nog veel verbeterpunten, maar dit was ook pas de
eerste wedstrijd van het seizoen.
Nu op naar het kersttoernooi in

Nijmegen op 29 december.
Wiese, gefeliciteerd met de titel
Regiokampioen Zuidoost 2020.
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voetbal
KELDONK/LOOSBROEK - In de
altijd lastige uitwedstrijd in en
tegen Keldonk heeft WHV laten
zien dat het terecht mee bovenin staat in de vijfde klasse.
In Keldonk was het moeilijk
voetballen door de harde wind,
maar het was toch WHV dat het
betere van het spel had. In de
twaalfde minuut was het Yorick
van de Rakt die een vrije trap
op werkelijk schitterende wijze
in de rechterbovenhoek knalde,
0-1. In de 25ste minuut waren
het toch de gastheren die op gelijke hoogte kwamen door een
goal van Peter van Zutphen uit

WHV verslaat ook Keldonk
een vrije trap; 1-1. Hierna namen de bezoekers weer het heft
in handen, maar goede kansen
van Roel Lunenburg en Thomas
Bosch gingen respectievelijk net
langs het doel en tegen de lat.
Er werd dan ook met 1-1 de rust
ingegaan.
Na de thee kwam WHV fanatiek
uit de kleedkamer, want terwijl
de supporters nog in de kantine
zaten besloot Thomas Bosch om
ook eens uit te halen en ook zijn
goal was er een om in te lijsten;
1-2. De thuisploeg gaf echter
niet op en vier minuten later
stond het weer gelijk. Een vrije

trap werd ongelukkig door een
WHV-er geraakt en de bal verdween in eigen doel; 2-2. WHV
was niet onder de indruk en ging
weer fanatiek op zoek naar de
voorsprong. Deze kwam in de
66ste minuut toen een schitterende steekpass van JO-19
speler Daan van Bladel op waarde werd geschat door Roel Lunenburg die WHV weer op 2-3
voorsprong bracht. Hierna golfde het spel op en neer met de
beste kansen voor WHV om de
wedstrijd definitief te beslissen,
maar helaas wisten onder andere Tim Buunen en Jurien van de
Rakt het doel niet te vinden.

Tennisvereniging de Hoef op weg naar
verduurzaming
HEESCH - Bij tennisvereniging
de Hoef wordt deze week de
baanverlichting vervangen door
LED-verlichting. Hiermee wordt
een stap in de goede richting
gezet om het tennispark te verduurzamen.
De gemeente Bernheze heeft
de ambitie uitgesproken om in
2030 een volledig energie-neutrale gemeente te zijn. Dat kan
alleen maar met medewerking
van inwoners, ondernemingen,
instellingen en (sport)verenigingen.
“Mede dankzij de gunstige
subsidiemogelijkheden van gemeente en overheid, waarvan
we dankbaar gebruik hebben
gemaakt, kunnen we deze aanpassing naar ledverlichting realiseren”, zegt Hannie Vlemmix,
voorzitter van de tennisvereniging. Op korte termijn zullen
er ook zonnepanelen worden
geplaatst en wordt er gekeken
naar verbetering van de isolatie

van het clubhuis. Al deze maatregelen dragen bij aan de verduurzaming en betekenen vele
voordelen. Voor de vereniging
betekent het een enorme besparing op de energiekosten. Voor
de gemeente is het een stap verder in het proces van gemeentelijke verduurzaming. Voor de
omwonenden betekent het dat
zij minder last zullen hebben van
de lichtvoering.

Voor de vereniging
betekent het een enorme
besparing op
de energiekosten
Het professionele bedrijf VDL
Mast Solutions uit Oss zal deze
week de vervanging van de verlichting realiseren.
De nieuwe verlichting voldoet
volledig aan de gestelde normgeving voor sportverlichting van
de NSVV en KNLTB.

Op de kalender 29 december: Nisseroise
Zaalvoetbalkampioenschappen 2019
NISTELRODE - De Nisseroise Zaalvoetbalkampioenschappen zijn niet meer weg te denken in de jaarlijkse voetbalkalender. Traditioneel wordt tussen de Kerstdagen en het nieuwe jaar gestreden om de wisselbeker en vanzelfsprekend de eer van het dorp. Dit jaar staat zondag 29 december in de agenda van
veel zaalvoetballers uit Nistelrode rood omcirkeld. Tijdens de Kerstdagen is er als het goed is energie
gespaard en verantwoord gegeten om topfit aan de start te verschijnen van de Nisseroise Zaalvoetbalkampioenschappen.
Zondag 29 december vanaf
10.00 uur gaat het toernooi van
start in Sporthal de Overbeek.
Tijdens de poulewedstrijden
wordt bepaald wie door gaan
naar de kruisfinales. Zoals het
verleden heeft bewezen kan er
vanaf de halve finale van alles
gebeuren. BBQenzo.nl is zoals
elk jaar de te kloppen ploeg,
maar de concurrentie ziet ook
dat het team niet meer onklopbaar is in de reguliere competitie.
Er is elk jaar wel een team dat
boven zichzelf uitstijgt en daarmee de verrassing van de dag is.
Wie weet kunnen de hongerige
jonge honden van Allstars eindelijk hun potentie tonen en een
gooi doen naar de hoofdprijs.
Veel zal afhangen van de vorm

van de dag en wie de kalkoen
het beste heeft verteerd tijdens
de feestdagen. Spektakel is dus
verzekerd! Daarnaast kan iedereen, deelnemers en supporters,

meedingen voor prachtige prijzen in de loterij.
Hopelijk tot ziens in De Overbeek op zondag 29 december!

beugelen
badminton
Woensdag
18boksen
december
2019

zwemmen

waterpolo

handboogschieten

korfbal

Altior verspeelt kostbare punten
korfbal

hardlopen

jeu de boule

paardrijden

MILLINGEN/HEESWIJKDINTHER - Op zondag 15 december mocht Altior 1 afreizen
naar Millingen, om daar tegen
biljarten de laatste
duivensport wedstrijd
judo
Odio
van
2019 te korfballen.
De dames uit Heeswijk-Dinther
begonnen niet scherp genoeg
aan de wedstrijd, waar de thuisploeg wel het vizier op scherp
schaken
dammenResultaat was een
had.
4-0 achterstand. De hele eerste helft

wielrennen

darten

BERNHEZE SPORTIEF

tafeltennis

golf

ontbrak het aan concentratie,
met als resultaat een 9-3 achterstand in de rust. In de tweede
helft liet Altior zien wel met lef te
vissen
skien
snowboarden
kunnen korfballen,
maar terug-kano
komen in de wedstrijd lukte niet.
De eindstand was 16-11. Omdat
de directe concurrent ook punten liet liggen, staat Altior nu samen met Odio en ONA op een
gedeelde eerste plaats.
kaarten/bridgen

Stormvogels 2-Altior 2: 10-14
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Bestuurswisseling Vorstenbossche Boys

De Horst 2-Altior 3: 10-14
Nijnsel 3-Altior 4: 13-9
Altior 5-Korloo 2: 11-7
Altior MW1-NDZW MW1: 6-5
Corridor R1-Altior R1: 3-3
Altior A1-DAW Schaijk A1: 9-10
Altior B1-Tovido B1: 24-3
Altior C1-De Korfrakkers C1:
0-15
Altior C2-NDZW C1: 2-4
Altior D2-TOG D1: 1-12
MOSA’14 E1-Altior E1: 2-6
Tovido E1-Altior E2: 1-8.

Nieuwe polo’s voor Vorstenbossche Boys 5

Ronald ontvangt het geldkistje van Harry

1cm b

VORSTENBOSCH – Geenen Gardening en BBQ Restaurant Smook hebben het vijfde elftal van Vorsten1,2 cm b
bossche Boys
voorzien van nieuwe polo’s. Hein Geenen heeft jaren bij het team gevoetbald en was ook
een paar jaar coach van het elftal.
Hij heeft samen met Judith een
1,4cm b
eigen hoveniersbedrijf, Geenen
Gardening. Bij dat bedrijf werken mensen met een psychische
autosport
karten
en/of verstandelijke beperking.
“Bijzonder werk met bijzondere mensen.” Geenen Gardening
verzorgt de aanleg, onderhoud
en het ontwerp van de tuin.
Kijk eens op
www.geenengardening.nl.
Mike heeft ook jaren bij het team
gevoetbald en dit seizoen voetbalt hij weer mee met het team.
Sinds anderhalf jaar heeft hij sa-

Voor zijn inzet heeft Harry tijdens de viering van het 60-jarig
jubileum reeds een koninklijke
onderscheiding gekregen als blijk
van waardering. Tijdens de jaarvergadering werd er uitgebreid
afscheid genomen van Harry in
het bijzijn van zijn vrouw Hanja
en zonen Bob, Rik en Bart.

motorsport

men met Linda een eigen BBQ
restaurant, Smook, waar je lekker kunt eten, drinken en feesten. Voor meer informatie zie

www.bbqrestaurantsmook.nl.
Hein, Judith, Mike en Linda;
nogmaals bedankt namens de
Vorstenbossche Boys!

voetbal

Prinses Irene koning gelijke spelen
NISTELRODE - Prinses Irene en
Vianen Vooruit deelden zondagmiddag 15 december de punten.
Na een 0-0 ruststand werd het
door een eigen doelpunt van
Nistelrodese kant en eentje van
Koen Pittens een gelijk spel.
Het was de vijfde keer dat de
Oranjes met een puntendeling
genoegen moesten nemen en ze
zijn daarmee topscorer in deze
klasse. Al met al was het een
terechte uitslag, al had Vianen,
zeker in het eerste deel van de
tweede helft, de beste kansen.
In het tweede deel van die helft
was dat echter weer Prinses Irene. Het was goed om te zien dat
centrale middenvelder Tom Berendsen weer een half uurtje mee

VORSTENBOSCH - Tîjdens de jaarvergadering, donderdag 12 december, nam Harry van Dommelen na 26 jaar officieel afscheid van
het hoofdbestuur bij de Vorstenbossche Boys. In deze periode heeft
hij maar liefst 20 jaar met veel toewijding en nauwkeurigheid de
functie van penningmeester uitgevoerd.
enkele jaren in het tweede om
plaats te maken voor de jeugd.
Een lang gekoesterde wens ging
in vervulling toen hij daarna alsnog de opstap kon maken naar
het heren 35+ team, waar hij
nog steeds actief is. Ook bij de
jeugdafdeling draagt Ronald zijn
steentje wekelijks bij als trainer/

Ronald is op 6-jarige leeftijd lid geworden
van de voetbalvereniging
Vanaf 1 januari 2020 zal Ronald
Bijl de ontstane vacature van
penningmeester gaan vervullen. Het geldkistje werd tijdens
de jaarvergadering symbolisch
overgedragen door Harry aan
Ronald.

leider bij het pupillenteam van
dochter Nieke.

Ervaring op het bestuurlijke vlak
heeft Ronald reeds opgedaan
bij stichting Piccino, de peuterspeelorganisatie voor de gehele
gemeente
Bernheze,volleybal
waar hij vijf
voetbal
hockey
tennis
basketbal
turnen
handbal
Ronald is op 6-jarige leeftijd lid jaar penningmeester is geweest.
geworden van de voetbalvereniging en heeft de gehele jeugdaf- Via deze weg wensen we Ronald
deling doorlopen. Hierna heeft wederom heel veel plezier en
hij vele jaren gevoetbald in het succes toe in het hoofdbestuur
eerste
daarna
ook nog zwemmen
van de vereniging!
beugelen elftal en
boksen
badminton
waterpolo
handboogschieten
tafeltennis

korfbal

Korfbalsters
houden het weer spannend
kon doen na zijn blessure, vanaf
dat moment was Prinses Irene de
bovenliggende partij. De jonge
doelman Bas van de Rakt onderscheidde zich met een aantal

goede reddingen. Beste man op
het veld was scheidsrechter Paul
de Klein, die de ploegen liet voetballen en pas ingreep als er echt
over de schreef werd gegaan.

korfbal

hardlopen

biljarten

duivensport

jeu de boule

judo

paardrijden

wielrennen

vissen

skien

darten

snowboarden

golf

kano

voetbal

Avesteyn heeft 45 minuten
nodig om wakker te worden
HEESWIJK-DINTHER - Zondag 15 december stond de Bernhezer derby tegen Vorstenbosch op het programma. Wegens de vele regen afgelopen week werd dit duel op het kunstgras gespeeld. Avesteyn begon het
duel redelijk en kreeg de eerste mogelijkheden om de score te openen, maar miste onder andere van dichtbij.
Daarna was het Vorstenbosch
dat Avesteyn bij de strot pakte
en kwam dankzij het veel fellere voetbal op 0-2. Eerst werd
een hoge voorzet verkeerd ingeschat door de Avesteyn verdediging en een goalie werd bij
de tweede paal binnen gelopen.
Bij de 0-2 ging zowat de gehele
verdediging niet vrij uit en de bal
werd door de middenvelder van

Vorstenbosch in het dak van de
goal gewerkt. De tweede helft
schoot Avesteyn uit de startblokken. Binnen vijf minuten werd
Joost Gooijaarts gevloerd in de
16. Rick Vissers klaarde beheerst
dit klusje. Nog vijf minuten later
kopte dezelfde Rick Vissers de
2-2 hard tegen de touwen door
een goede corner van Rens van
Vugt. Weer vijf minuten later een

identieke situatie, maar nu was
het Dries Heerkens die het laatste zetje gaf met het hoofd. In de
85ste minuut gooide Avesteyn
het duel definitief op slot, ondanks dat het nauwelijks meer in
de problemen kwam. Tjeu Adank
kopte een vrije trap van Martijn
Swartjes over de keeper. De goed
leidende scheids floot af en de
Wildkermis kon beginnen.

schaken

dammen

kaarten/bridgen

1cm b

NISTELRODE - De spanningen
1,2 cm b
liepen opnieuw
hoog op in de
wedstrijd van de korfbalsters
Prinses Irene tegen Swift.
1,4cm b

Prinses Irene sloeg al vroeg in de
wedstrijd een gat van vier doelpunten, maar wist niet door te
autosport
karten
drukken. Swift kwam terug tot
9-9 in de rust.
In de tweede helft eenzelfde

spelbeeld; Prinses Irene kwam
op vier doelpunten voorsprong,
maar vergat door te gaan. Hierdoor kwam Swift weer heel
dichtbij. De gemoederen liepen
hoog op, en daar kwam veel
frustratie bij kijken. De wedstrijd
werd op het goede moment afmotorsport
gefloten met een eindstand van
16-17 in het voordeel van Prinses Irene.
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handboogschieten

Dennis Meier verlengt
bij Vorstenbossche Boys

Wiard van der Pas eerste
Vorstenbossche kampioen handboogschieten

VORSTENBOSCH - Vanaf het begin van dit seizoen is Dennis Meier
hoofdtrainer bij de Vorstenbossche Boys en de samenwerking bevalt
zeer goed bij beide partijen. Daarom zal de Schijndelaar ook in het
seizoen 2020-2021 weer aan het roer staan van de Geel-Zwarten.

VORSTENBOSCH - Op 11 november 2018 is de Eerste Vorstenbossche Handboogschiet Club (EVHC)
opgericht. Er werd gestart met zeven leden en inmiddels is de club doorgegroeid tot elf leden. Naast
clubavonden werden op vrijdagavond 13 december de eerste clubkampioenschappen gehouden.

Na een voortvarende start in de
poule-fase van de beker met drie
overwinningen, zijn de resultaten in de competitie nog niet wat
men er van hoopte; Vorstenbossche Boys bezet nu de elfde
plaats in de vierde klasse-F.
Echter, gezien de progressie en
ontwikkeling die de jonge selectie uit Vorstenbosch reeds geboekt heeft, almede de zeer fijne
samenwerking, is er alle vertrouwen voor de toekomst.

turnen

Goede start van het wedstrijdseizoen voor Sine-Cura
VUGHT/HEESWIJK-DINTHER - Op zaterdag 14 december en zondag
15 december vond de eerste voorwedstrijd van het seizoen plaats
in Vught voor de derde divisie. Sacha, Siena, Lynn en Nina mochten
hier aan deelnemen vanuit Sine-Cura.
Op zaterdag kwamen Lynn en
Nina in actie. Lynn begon sterk
op de brug met een goede oefening, waarvoor ze 10.30 punten
kreeg. De rest van de wedstrijd
liet ze ook nette oefeningen zien
en sloot zelfs met 11.20 punten
af voor haar sprong. Lynn werd
knap 11de!
Nina mocht starten met de wedstrijd op de balk. Ze begon hier
met een stabiele oefening. Op
de vloer kreeg ze voor haar ‘oefening op muziek’ 11.20 punten.
Nina eindigde haar wedstrijd op
de brug met de hoogste score
van de wedstrijd: 10.50 punten.
Nina werd aan het einde van de
wedstrijd verrast met een 3de
plaats!
Op zondag mochten Siena en
Sacha laten zien wat ze hebben
geleerd. Siena begon met een
hele goede vloeroefening waar
ze 11.10 punten voor scoorde.
Op de balk behaalde ze zelfs
11.45 punten. Met een hele nette 13de plaats had ze deze dag

DE OPLOSSING

Boven: Lynn en Nina
Onder: Siena en Sacha

super geturnd. Als laatste mocht
Sacha het weekend afsluiten,
met een hele goede balkoefening waar ze 12.15 punten aan
overhield en een vloeroefening
waar ze 12.10 punten behaalde, hiermee kwam Sacha op de
4de plaats. Super knap gedaan
dames!

Met elf leden en een gelijk aantal
supporters werd naar bevriende
handboogschietclub VZOD in
Volkel gereden om daar te strijden om de wisselbokaal.
Na tien ronden waren de vier
halve finalisten bekend. Siebert
van der Pas, Wiard van der Pas,
Hans van de Velden en Willy van
Lanen speelden deze. De finale
ging vervolgens tussen Wiard en
Hans. Na weer een ronde en uiteindelijk drie keer kampen met
een pijl werd Wiard de winnaar
van onze eerste clubkampioenschappen. De wisselbokaal werd
ontworpen en uitgevoerd door
ons ere-lid Hans van Duynhoven
Schilderwerken. In het clubhuis,
restaurant Smook in Vorsten-

badminton

bosch, werd de wisselbokaal uitgereikt aan Wiard. Op deze locatie vinden op donderdag ook
de clubavonden plaats.
Voor komend jaar heeft EVHC
weer meerdere activiteiten gepland, zoals een uitwisseling met
een bevriende Belgische club,
deelname aan diverse festiviteiten en de clubkampioenschappen op 11 december.
Ook organiseert EVHC twee
keer per jaar de inmiddels
bekende
Dochter
Donderdag tijdens de clubavond bij
Smook, iedereen met (schoon-)
dochter is welkom op donderdag
2 januari aanstaande voor een
gezellige avond.
Mocht je interesse hebben om

te gaan handboogschieten, kom
dan eens kijken tijdens de EVHC
clubavond op donderdagavond
bij Smook.

HBV 6 ongeslagen kampioen

HEESCH - Het jongste jeugdteam van de Heesche Badminton Vereniging, HBV 6, is maandag 9 december in Berlicum kampioen geworden. Op overtuigende wijze wist het Heesche team, bestaande uit Suze
Brugman, Isabel de Jager, Jelle van Schaijk, Lucas Mulders en Noah Kuiper, zich ongeslagen door hun
competitiepoule heen te slaan.
Maar vanzelfsprekend was het
kampioenschap allerminst. Tot
aan de laatste wedstrijd was de
strijd vol gaande tussen de Heeschenaren en hun concurrenten
uit Heeswijk-Dinther.
In onderlinge confrontaties
hielden de concurrenten elkaar tot tweemaal toe in evenwicht en deelden zij tot aan de
laatste wedstrijd van HBV 6 de
eerste plek in de tussenstand.
Echter leed het team uit Heeswijk-Dinther vroeg in het seizoen al ergens puntenverlies,
waardoor het Heesche team in
de laatste wedstrijd het verschil
in de poule kon maken.
Dat gebeurde. De jonge Heeschenaren begonnen de wedstrijd tegen Berlicum vol goede moed en sleepten punt na

V.l.n.r.: Suze, Isabel, Lucas en Jelle

punt binnen. Even werd het nog
spannend, maar onder luid gejuich van het meegereisde publiek werden de nodige acht sets
gewonnen en werd het seizoen

in stijl afgesloten met een comfortabele 10-6 zege. Genoeg om
het verschil te maken in de poule
en het kampioenschap definitief
naar Heesch te halen.

budo

Eremetaal
voor Van Buel Sporters
ENSCHEDE/BERNHEZE - Afgelopen weekend is er door de judoselectie van Van Buel Sports
deelgenomen aan de Open
Twentse Kampioenschappen.
Op zaterdag is dit toernooi voor
heren onder 17 jaar als meetmoment. Pieter van Oort wist zich

in de sterk bezette categorie -66
te verzekeren van een bronzen
medaille.
Op zondag was er zilver voor
Willem van den Hurk en Lola
Kemps. Brons ging naar Jesse en
Senn van Buel, Joep Schoenmakers en Bente van Vugt.

Willem van den Hurk (nummer 2)

Fijne feestdagen en
goede jaarwisseling
www.soestacc.com of (0412) 45 90 00
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Sponsor, bedankt: Bevers Elektro & Welpen
NISTELRODE – Een sportvereniging leeft natuurlijk van haar leden. Elk weekend spelen velen bij Prinses
Irene hun korfbal- of voetbalwedstrijd. Er zijn gelukkig vrijwilligers die ervoor zorgen dat alles op rolletjes loopt, maar ook financiële ondersteuning is nodig. Gelukkig zijn er in de omgeving van Nistelrode
veel gulle sponsoren die hun steentje bijdragen in allerlei vormen, zoals bijvoorbeeld het sponsoren
van een team. Bevers Elektro is zo’n onderneming die Prinses Irene steunt. Onlangs zijn de welpen in
het nieuw gestoken!
Een stralende opa nam vorige
week de bloemen in ontvangst,
nadat hij de welpen van Prinses
Irene in het nieuw had gestoken.
Een bijzondere band heeft Toon
Bevers zeker met dit team, omdat zijn kleindochter Lot hierin
actief is. Daarnaast is de familie
Bevers bijzonder actief binnen
Prinses Irene. De dochters van
Toon (Ellen en Marieke) spelen
in het midweekteam, zoon Teun
verzorgt de fotografie binnen
Prinses Irene en de kleinkinderen, Pim en Lot, spelen beiden in
een jeugdteam.
Toon Bevers is iedereen graag
van dienst met elektrotechnische installaties. Jarenlange ervaring is gekoppeld aan een
goede service en maatwerk voor
alle klanten. Bevers Elektro ontwerpt, installeert en onderhoudt
alle gewenste elektrotechnische
installaties voor zowel particulieren als bedrijven.
Prinses Irene is ontzettend blij
met deze Prinses Irene-familie en
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Heeswijk hard onderuit

Foto: Hans Heesakkers

BOXMEER/HEESWIJK-DINTHER - Heeswijk begon niet goed aan
het duel en de thuisploeg kwam dan ook al snel op voorsprong. Niet
veel later was het Douwe Zwaan die door kon lopen over links en de
bal over de uitstormende goalie van Heeswijk plaatste.
hoopt dat zij nog lang verbonden met ons is. Bevers Elektro,
bedankt!
Wil jij ook graag iets betekenen
voor de club? Dat horen we natuurlijk graag! In het geval van

sponsoring kun je hiervoor contact opnemen met de sponsorcommissie. Benieuwd op wat
voor manieren jij de vereniging
financieel kunt ondersteunen?
Kijk op www.rksvprinsesirene.nl/
sponsoren.

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

Na de 2-0 herpakte de Heeswijkse ploeg zich en begon wat meer
te voetballen. Zonder erg grote
kansen te creëren zette ze de
thuisploeg wat meer onder druk.
Hierdoor viel uiteindelijk ook de
2-1 waar Ries van Alebeek goed
reageerde op een slippertje van
keeper Görts, en de bal terugtrok waarna Max Sluiter de bal
binnen kon werken.
Na de rust begon Heeswijk weer
sterk en maakte Max Sluiter snel
de gelijkmaker. Op dat moment

had de hele uitploeg het gevoel
dat er meer te halen viel in Boxmeer. Echter bleek niets minder
waar. Doordat de ploeg op twee
momenten te weinig druk op de
bal kon houden stonden ze binnen een paar minuten tegen een
4-2 achterstand aan te kijken.
Toen scheidsrechter Linke even
later ook nog spits Heerkens met
rood van het veld stuurde kreeg
de ploeg het niet meer voor elkaar om het goed weg te zetten.
Dit resulteerde in de uiteindelijke
grote nederlaag van 6-2.
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Online inschrijving gestart van Maashorst Trailrun
via www.maashorst-events.nl
Eerste editie Maashorst Trailrun krijgt vervolg op zondag 5 april 2020
MAASHORST- Een sportief feestje waarbij je de mooiste plekken van natuurgebied De Maashorst ontdekt: dat is de Maashorst Trailrun in een notendop. Na een succesvolle eerste editie in april van dit jaar
krijgt de trailrun een vervolg op zondag 5 april 2020. De inschrijving is inmiddels gestart. Trail jij met
ons mee? Vroege vogels die zich voor 22 maart inschrijven, krijgen maar liefst € 2,50 korting op het
inschrijfgeld en zijn zeker van deelname.
Trailrunning is een sport die bestaat uit hardlopen en wandelen
over paden. Doordat lopers een
volledig parcours over onverharde, soms heuvelachtige paden
krijgen voorgeschoteld, is er een
verschil met ‘normaal hardlo-

Gloednieuwe routes
Kidstrail en Maashorst
Business Trailrun
pen’. Daarnaast is er onderweg
ruimte even kort te pauzeren bij
de verwenposten waar voor de
deelnemers drinken, fruit, snoep
en chips klaarstaan. “Ook dit
jaar weten we zeker dat iedereen

met een glimlach over de finish
komt”, zeggen Twan van Bakel
van stichting Maashorst Events
en Arie van Grunsven van De
Keien Atletiek. “Dit evenement
past volledig bij De Maashorst.”
Hartje Groen
Na in 2019 te zijn gestart vanuit
Zeeland, is de start- en finishlocatie volgend jaar op een andere
plek in De Maashorst: Charme
Camping Hartje Groen in Schaijk.
En een nieuwe locatie betekent
ook gloednieuwe routes! Deelnemers kunnen kiezen uit afstanden over 5, 12 en 22 kilometer.
Ook kinderen krijgen weer de
kans om de sportieve strijd met
leeftijdsgenoten aan te gaan. Dit

jaar is gekozen een Kidstrail van
1 én 2 kilometer op te nemen in
het programma. Net als vorig jaar
maakt ook de Maashorst Business Trailrun weer deel uit van
het programma.

handbal

Handbaldames DOS’80/
Olympia verliezen van koploper

Collector’s item
Voor alle deelnemers aan de
trailrun is er voor deze editie een
speciale Maashorstmedaille ontwikkeld, gemaakt van materialen
uit natuurgebied De Maashorst.
Voor slechts € 2,- heb je dit col-

lector’s item al in bezit. Vergeet
niet deze optie aan te vinken bij
de inschrijving. Zin in een sportieve uitdaging in de natuur? Schrijf
je in voor de Maashorst Trailrun
of Walking Event De Maashorst
via www.maashorst-events.nl.

Midweek Altior in het nieuw
gestoken

WAALWIJK/HEESCH - Vrijwel direct na de gewonnen finale van de Nederlandse handbaldames namen
de dames van DOS’80 het op tegen Tachos uit Waalwijk. Tachos is de fiere koploper in de competitie en
de ploeg uit Waalwijk liet zich niet verschalken door DOS’80. Eindstand 25-20 in Waalwijks voordeel.
Stroeve start
DOS’80 keek na vijf minuten
spel meteen tegen een achterstand van 4-1 aan. Tot overmaat van ramp moest Anne van
Munster even later de wedstrijd
verlaten met een rode kaart. De
overtreding die zij maakte werd
erg zwaar bestraft, maar dat
nam niet weg dat de Heesche
ploeg zonder haar verder moest.
DOS’80 liet zich niet uit het veld
slaan en nam brutaal de leiding
doordat Lieke van den Akker
enkele strafworpen wist te benutten. Tachos gaf weer gas en
stond met de rust met 14-9 voor.
Zes scores
In de tweede helft zette Tachos
haar goede lijn door en wist vrij
eenvoudig uit te lopen naar een
20-11 voorsprong. Tachos liet
de teugels weer wat vieren en

dat gaf DOS’80 weer moed om
zich fanatiek terug te vechten in
de wedstrijd. Sabine van Nistelrooij benutte twee strafworpen
en daar stelde Tachos ook weer
twee treffers tegenover. Daarna

Dos’80 liet zich niet
uit het veld slaan
wist de Heesche ploeg zesmaal
achter elkaar te scoren. Het was
allemaal niet genoeg, want het
was de koploper die nog eenmaal aanzette en de marge weer
herstelde, eindstand 25-20.
Carlijn Kleinpenning speelde haar
laatste wedstrijd voor dames 1,
zij gaat zich volledig focussen op
het fluiten van wedstrijden.

HEESWIJK-DINTHER - Vorige
week woensdag is het midweekteam van Altior voorzien
van nieuwe trainingsjasjes.
Carlijn Kleinpenning
Foto: Ruud Schobbers

Hugo Smits van HSSO (Hugo
Smits Software Ontwikkeling) is

de gulle gever en staat hier samen met dochter Nova (speelster van de D2) op de foto.
De dames staan er weer knap op
en Altior bedankt Hugo voor het
genereuze gebaar!
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Nistelrodese TEUN VAN ERP vervolgt
- na acht seizoenen bij het team van Tom Dumoulin zijn carrière in de bewegingswetenschap in Kaapstad
NISTELRODE – Bewegingswetenschapper Teun van Erp gaat aan een nieuwe uitdaging beginnen.
Sinds 2012 werkte hij bij de wielerploeg van Tom Dumoulin en droeg hij bij aan meerdere
wereldkampioenschappen. Hij analyseerde de kracht en intensiteit van tijdritten en zorgde voor de
perfecte individuele trainingsschema’s. Na zijn promotieboek ‘Load, intensity and performance in
professional road cycling’, merkte hij dat de combinatie van onderzoeken en schrijven hem wel heel goed
beviel. Hij gaat zijn interesses achterna en gaat daarom in januari naar Kaapstad om meer onderzoek te
doen voor onder andere de triathlonbond van Nederland.

Promotieb
o
smaakt na ek
ar meer

den met data-analyse. “Wat dat
precies inhoudt, is vooral het meten hoe hard iemand gaat, hoeveel kracht het hem kost en hoe
intensief het is”, vertelt Teun. Die
informatie verwerkte hij dan en
gaf hij aan de trainer, die zo een
nóg beter trainingsschema kon
maken. Verder is Teun veel bezig
geweest met het implementeren
van wetenschap in het tijdrijden.
“Voor de tijdrit berekende ik dan
per persoon op welk moment
de warming-up moest zijn, wat
en wanneer ze moesten eten en
drinken, maar ook wanneer er
met ijs gekoeld moest worden bij
hitte.”
Tekst en foto’s: Carlijn van de Ven

Acht seizoenen werkte hij met de wielerploeg van Tom Dumoulin

In 2018 raakte Teun aan de praat
met een Nederlandse professor
die in Kaapstad werkt. Hij vertelde Van Erp dat er in Kaapstad
meer functies zijn in sportonderzoek. Terwijl Teun nog midden in
de productie van zijn boek zat,
vond hij het ook wel tijd voor
iets nieuws. Nu zijn boek af is,
gaat hij aan deze nieuwe uitdaging beginnen. Vanaf 9 januari
zal Teun, na acht seizoenen bij
de wielerploeg van Tom Dumoulin te hebben gewerkt, officieel
stoppen en begint hij aan een
nieuwe baan bij de Universiteit
van Stellenbosch.
‘Load, intensity and performance
in professional road cycling’
In 2019 kwam Teun’s promotieboek ‘Load, intensity and performance in professional road
cycling’ uit. Een boek dat niet
zomaar geschreven is; er gingen
zes onderzoeken aan vooraf. In
het boek is data te vinden over
de vier grote rondes die Tom Dumoulin reed, de Tour de France,
de Vuelta en twee keer de Giro
d’Italia. Die informatie waarin

bijvoorbeeld duidelijk werd welke ronde voor hem het zwaarste
was, was zó interessant dat Nederlandse onderzoeksjournalisten
het overnamen en publiceerden.
Een stuk intensiever
Ook heeft Teun in de wielersport
bijzondere ontdekkingen gedaan
die hij heeft vernoemd in zijn
boek. Zo heeft hij de mannen- en
vrouwenwedstrijden vergeleken.
Daaruit bleek dat vrouwenwedstrijden een stuk intensiever zijn

Teun heeft in
de wielersport
veel
bijzondere
ontdekkingen
gedaan

dan de mannenwedstrijden. In
de categorie ‘vrouwen’ zijn de
etappes korter, waardoor er intensiever gekoerst wordt. Wat
nog meer een rol speelt is het
professionaliseren van het vrouwenwielrennen; de eerste tien à
twintig vrouwen zijn goed genoeg om geld te krijgen voor het
trainen, waardoor zij zich veertig
tot zestig uur in de week kunnen
richten op het wielrennen, terwijl
de vrouwen die nét iets minder
presteren minder geld ontvangen
en dus vaak maar twintig uur per
week trainen. Daardoor is er ook
een groot verschil in niveau.
Start van carrière
Al vrij jong wist Teun dat hij de
sportwereld in wilde. Niet om zelf
mee te doen, maar om onderzoek te doen. Daarom heeft hij
de opleiding bewegingswetenschappen succesvol afgerond. In
2012 is zijn carrière in de sportwereld begonnen bij de wielerploeg waar Tom Dumoulin voor
rijdt, die tegenwoordig Team
Sunweb heet. Daar heeft hij zich
in het begin vooral bezig gehou-

Drie keer wereldkampioen
De laatste drie jaar van Teuns
carrière bij Team Sunweb heeft
hij vooral gewerkt aan projecten
met universiteiten en heeft hij
de begeleiding van stagiaires op
zich genomen. Zij moesten dan
met behulp van Van Erp bijvoorbeeld onderzoeken of witte kleding wel écht beter te dragen is
in de zomer dan zwarte kleding.
Ook hield hij zich bezig met individuele tijdritten en ploegentijdritten. Voor de ploegentijdrit
beoordeelde hij dan alle renners
en berekende hoe lang ieder op
kop moest fietsen om de beste teamprestatie te leveren. Dat
hield voor Teun in dat hij naast
reguliere werkdagen op kantoor
meeging naar traingingskampen
of testdagen. Mede door deze
bijdrage is het mannen- én vrouwenteam samen drie keer wereldkampioen geworden.
Vanaf januari zal Team Sunweb
verder moeten zonder Teun van
Erp. Hij verhuist naar Kaapstad
en richt zich vanaf nu op zijn
nieuwe baan bij de Universiteit
van Stellenbosch. “En daarna?
De toekomst zal het uitwijzen.”
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EVENEMENTEN

Woensdag 18 december 2019

DONDERDAG 19 DECEMBER
Laverhof on ice
Laverhof Heeswijk-Dinther

Open zondag
Van Tilburg Mode & Sport Nistelrode
PAGINA 20

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

Najaarsexpositie
Galerie De Meesters Heeswijk-Dinther

Jan Rijkers biljarttoernooi 2020
CC Servaes Heeswijk-Dinther
Studiegroep Nagarjuna
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

Kerstconcert van twee koren
Heeswijkse Kerk
Kaarten VV Vogelvreugd
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Eetpunt
Molenhoeve 34a Loosbroek

MAANDAG 23 DECEMBER
Poedja-visualisaties-meditatie
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

Samen Eten
CC Servaes Heeswijk-Dinther

DINSDAG 24 DECEMBER
Kerstavond

Handentekening
Praktijk Brigitte Heesch

Alpacawandeling
Leeghandseweg 12 Vorstenbosch

Kerstkienen supportersclub
Kantine Vorstenbossche Boys
Vorstenbosch

Kinderkerstfeest
Protestantse kerk Heeswijk-Dinther
PAGINA 28

Film: Capharnaüm
CC Nesterlé Nistelrode

Kienen VV Vogelvreugd
CC Servaes Heeswijk-Dinther

VRIJDAG 20 DECEMBER
Laverhof on ice
Laverhof Heeswijk-Dinther

WOENSDAG 25 DECEMBER
1e Kerstdag

Jan Rijkers biljarttoernooi 2020
CC Servaes Heeswijk-Dinther
Najaarsexpositie
Galerie De Meesters Heeswijk-Dinther
Adventswandeling
Middelrode
Keezavond
CC Servaes Heeswijk-Dinther
Ster van Bethlehem
Sterrenwacht Halley Heesch
Rikken supportersclub
Kantine Vorstenbossche Boys
Vorstenbosch
ZATERDAG 21 DECEMBER
Laverhof on ice
Laverhof Heeswijk-Dinther
Alpacafarm open
Alpacawandeling
Leeghandseweg 12 Vorstenbosch
Kluscafé
Achterdonksestraat 7 Loosbroek
PAGINA 8
Familieopstellingen
Centrum MAIA Nistelrode
Najaarsexpositie
Galerie De Meesters Heeswijk-Dinther
Avondopenstelling Proeflokaal
Abdij van Berne Heeswijk-Dinther
Klucht: Niets is pluis
in het warenhuis
CC Nesterlé Nistelrode
ZONDAG 22 DECEMBER
Laverhof on ice
Laverhof Heeswijk-Dinther
Alpacafarm open - Alpacawandeling - Alpaca meet & greet
Leeghandseweg 12 Vorstenbosch
Poppenkastvoorstelling
Willibrordcentrum Heeswijk-Dinther
Landgoed rondleiding
Kasteel Heeswijk Heeswijk-Dinther

DONDERDAG 26 DECEMBER
2e Kerstdag
Kerstival
Kasteel Heeswijk Heeswijk-Dinther
PAGINA 41
Kerstkabouterpad
Natuurcentrum De Maashorst Nistelrode
PAGINA 48
Najaarsexpositie
Galerie De Meesters Heeswijk-Dinther
Eetpunt
Molenhoeve 34a Loosbroek
Herrie uit Nazareth
De Pul Uden
VRIJDAG 27 DECEMBER
Gemeentehuis gesloten
Alpacawandeling
Leeghandseweg 12 Vorstenbosch
Familie in beeld
Bibliotheek Heesch
PAGINA 18
Kerstival
Kasteel Heeswijk Heeswijk-Dinther
PAGINA 41
Stervensbegeleiding
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch
Opruimspreekuur
Bibliotheek Heesch
Film: The Guernsey Literary Potato
peel society
Filmhuis De Pas Heesch
PAGINA 20
ZATERDAG 28 DECEMBER
Kookdemo in kerstsferen
Hanegraaf Keukens Heesch
PAGINA 31
Alpacafarm open - Alpacawandeling - Alpaca meet & greet
Leeghandseweg 12 Vorstenbosch
Kerstival
Kasteel Heeswijk Heeswijk-Dinther
PAGINA 41

Eindejaars Bridgedrive
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Alpacawandeling
Leeghandseweg 12 Vorstenbosch

Cugnon Junior
De Heische Hoeve Loosbroek
PAGINA 13

Darttoernooi voor kinderen
Willibrordcentrum Heeswijk-Dinther
PAGINA 54

Winterwandeltocht Heesch-West
Achterste Groes 22 Heesch
PAGINA 14

Film: Buurman & Buurman
Filmhuis De Pas Heesch
PAGINA 20

Midwinterfeest
De Kilsdonkse Molen Heeswijk-Dinther
PAGINA 48

Film: Mijn bijzondere rare week
met Tess
CC Nesterlé Nistelrode
PAGINA 24

Nisseroise Kwis Nistelrode
ZONDAG 29 DECEMBER
Winterwandeltocht
Bernheze
PAGINA 25
NZK 2019
Sporthal De Overbeek Nistelrode
PAGINA 66
Alpacafarm open - Alpacawandeling - Alpaca meet & greet
Leeghandseweg 12 Vorstenbosch
Kerstival
Kasteel Heeswijk Heeswijk-Dinther
PAGINA 41
Uurtje klassiek
Laverhof Heeswijk-Dinther
Onbeperkt spareribs
‘t Maxend Nistelrode
Hisse Kwis
Heesch
MAANDAG 30 DECEMBER
Winterwandeling
Natuurcentrum De Maashorst Nistelrode
PAGINA 14
Najaarsexpositie
Galerie De Meesters Heeswijk-Dinther
Cugnon Project
Abdij van Berne Heeswijk-Dinther
PAGINA 13
Poedja-Bardo Onderricht-Meditatie
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch
DINSDAG 31 DECEMBER
Jaarwisseling
Oliebollenverkoop
Scouting Heesch
PAGINA 13
Oliebollenactie
CV De Eikenhoek Heeswijk-Dinther
PAGINA 48
Najaarsexpositie
Galerie De Meesters Heeswijk-Dinther
WOENSDAG 1 JANUARI
Nieuwjaarsontmoeting
CC Servaes Heeswijk-Dinther
PAGINA 62
FOR Mineur
CC De Pas Heesch
PAGINA 13
Najaarsexpositie
Galerie De Meesters Heeswijk-Dinther
Cugnon Project
H. Willibrorduskerk Heeswijk-Dinther
PAGINA 13
DONDERDAG 2 JANUARI
Najaarsexpositie
Galerie De Meesters Heeswijk-Dinther

Eetpunt
Molenhoeve 34a Loosbroek
Cugnon Project
Heische Hoeve Heeswijk-Dinther
PAGINA 13
VRIJDAG 3 JANUARI
Darttoernooi voor kinderen
Willibrordcentrum Heeswijk-Dinther
PAGINA 54
Nieuwjaarsontmoeting
CC de Wis Loosbroek
PAGINA 17
Film: Buurman & Buurman
Filmhuis De Pas Heesch
PAGINA 20
Alpacawandeling
Leeghandseweg 12 Vorstenbosch
ZATERDAG 4 JANUARI
Flessenactie
Nistelrode
PAGINA 44
Alpacafarm open Alpaca meet & greet
Leeghandseweg 12 Vorstenbosch
Kerstboomverbranding
Heeswijk-Dinther/Loosbroek en Heesch
PAGINA 36
Opening Lekker anders
Edmundus van Dintherstraat 2d
Heeswijk-Dinther
PAGINA 58
ZONDAG 5 JANUARI
Alpacafarm open - Alpacawandeling - Alpaca meet & greet
Leeghandseweg 12 Vorstenbosch
Wisent excursie
Natuurcentrum De Maashorst Nistelrode
Open zondag Whiskystokerij
Bus Whisky, Heideweg 1a Loosbroek
MAANDAG 6 JANUARI
Kaartmiddag
CC De Pas Heesch
DINSDAG 7 JANUARI
Taijiwuxigong - Taiji37vorm
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch
Bloemenschilderij maken van stof
Praktijk Brigitte Heesch
WOENSDAG 8 JANUARI
Sportcafé De Overbeek open
De Hoef Nistelrode
Stervensbegeleiding
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch
Buurtavond met Broer van Gestel
Heemkamer Nistelrode
PAGINA 2

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

