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KRULLENDONKER 2020: Ad Ploegmakers
KRULLENDONK – Een grote verrassing voor Ad Ploegmakers op carnavalsmaandag,
om 12.00 uur precies, toen hij werd verrast door de OPA’S, de oud-Prinsen en
Adjudanten van Stichting Carnavalsviering Heesch. Ad liet de stroom aan mooie
woorden, onder toeziend oog van zijn Sjaan en zonen Daan en Joost over zich heen
komen. Een oorkonde, ‘t mooie beeldje, de sjaal en een bos bloemen, samen met de
titel ‘Krullendonker van het jaar 2020’.

lid van FotoClub Bernheze en in
2011 werd Ad gevraagd voor
DeMooiBernhezekrant als fotograaf. Samen met fotograaf
Marcel van der Steen heeft hij
acht jaar lang heel Krullendonk
op de foto gezet.
Veel anekdotes kwamen nog ter
sprake, zoals over de buurt die
hem na een bijzondere nieuwjaarsnacht ‘de pastoor van het
plantsoen’ noemt, de vakanties
in Frankrijk, de baard van Ad, et
cetera.

PRAKTIJK VOET & VORM
Flyer
Gedeelte Heesch

HOPPENBROUWERS
Flyer Open dag
Bernheze
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Foto’s: Marcel van der Steen

Sjaan en Ad Ploegmakers

Ad en Sjaan kwamen twee jaar
na hun trouwen, in 1976, in
Heesch wonen op ’t Plantsoen.
Hier werd deze middag meteen
het bord van ‘Krullendonker van
het jaar’ geplaatst. ‘Omdat jij
zoveel voor Krullendonk gedaan
hebt’. Al van jongs af aan wilde
Ad meer voor de mensheid betekenen. Met veel plezier was hij
leraar op een school met kinde-

‘Acht jaar lang
heel Krullendonk
op de foto gezet’

van hieruit mocht hij drie maanden naar Sri Lanka. Helaas laat
zijn gezondheid hem in de steek
en kan hij niet meer zo actief zijn
zoals hij graag zou willen.

ren met een beperking in Rosmalen, waar hij veel werk verzet
heeft. Daarnaast meldde Ad zich
in 2000 aan als vrijwilliger bij de
Horizon Holland in Den Haag,

Fotograferen
Zijn hobby was en is fotograferen, met de ‘mens’ als middelpunt. Hij heeft daarvoor een
studie afgerond in Boxtel, werd

Krullendonkers
Om 12.00 uur kwam, onder de
gezellige klanken van hofkapel
De Dors(t)vlegels, het gezelschap binnen: met een drankje,
een hapje en het geluid.
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Om 14.00 uur ging het gezelschap weer verder en wat overblijft: een prachtige herinnering,
een beeldje op een ere-plaats en
een plekje op de voorpagina van
DeMooiBernhezekrant.
Namens DeMooiBernhezeKrant
van harte gefeliciteerd.

carnaval in bernheze

Heesch

Eetcafé ‘t Pumpke
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ETEN, DRINKEN EN UITGAAN
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FILMHUIS DE PAS:
Three Identical Strangers

Oplage
13.100 stuks
Bezorgdag: woensdag/donderdag

BERLICUM - Kom je ook naar de familievoorstelling ‘Hands Up!’
van Kindertheater Lejo in het Beneluxtheater van Den Durpsherd?
Op zondagmiddag 8 maart start de voorstelling om 14.30 uur. De
voorstelling is voor jong en oud, maar is vooral leuk voor kinderen
vanaf 2 jaar.
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Kindertheater Lejo
in het Beneluxtheater

Tim Wardle’s ‘Three Identical
Strangers’ toont het indrukwekkende verhaal van een drieling
die elkaar bij toeval leert kennen. Bobby, Eddie en David hebben meegewerkt aan het project
en vertellen hun aangrijpende
verhaal.
De drie groeien in hetzelfde gebied op, maar komen elkaar bij
toeval pas tegen op hun 19de.
Een goede vriend van Eddie ziet
Bobby op school en brengt de
twee in contact. Vanaf dat moment staat het tweetal in alle
kranten, waarna David zich ver-

Zondag 1 maart,
19.00 uur, € 6,-,
96 minuten, biografie/
documentaire uit 2018
volgens meldt als nummer drie.
Het drietal gaat alle talkshows
af en ze wordt een wereldwijde
sensatie. De broers doen alles samen, ze vinden een appartement
in New York en beginnen een
restaurant. Maar wanneer ze uitzoeken waarom de drie na hun
geboorte gescheiden zijn, stuiten
ze op een duister mysterie dat
dieper gaat dan ze ooit hadden
gedacht...

Extra? Zie www.de-pas.nl/extras/filmpaspoort

Theater-Zanggroep KLIK
presenteert 10-jarige
jubileumshow
NISTELRODE - Revue Theater Pauper speelt zich af in een klein, vervallen B theater. Er werkt al jaren een groep uiteenlopende, merkwaardige artiesten onder de bezielende leiding van moeder Trees en
zoon Casimir Pauper.

Met blote handen en houten
ogen creëert Lejo een unieke,
frisse vorm van poppentheater. ‘Hands Up!’ is een vrolijke,
woordloze voorstelling met veel
muziek. Vanuit een grote blauwe
poppenkast vertonen de poppen
hun kunsten. Een stoere hond,
twee tapdansers, een koe met
een eetprobleem, een heel kinderkoor inclusief dirigent en vele
anderen passeren de revue. Het
publiek (jong en oud!) vergeet al
snel dat het naar twee handen
zit te kijken.

Lejo maakt ﬁlmpjes
voor Sesamstraat
Onder de naam Lejo maakt Leo
Petersen al sinds 1995 voorstellingen en filmpjes met zijn
poppen. Wat begon als een studieproject groeide uit tot een
act waarmee Leo de hele wereld over reist. In Nederland en
Vlaanderen is Lejo vooral bekend
door de filmpjes die hij maakte

BINNENKORT
IN ONS THEATER...

rende gebeurtenissen; onverwachte bezoekers, grote ego’s,
zaken die het daglicht niet kunnen verdragen en de onderlinge verhoudingen tussen showdanseressen, messenwerpers en
goochelaars.
Kortom: drama, humor, spetterende muziek en showbizz!

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.

Het theater verkeert in financiële
moeilijkheden en je wordt meegenomen in een reeks verwar-

Zondag 1 maart: Schilderijenexpositie
Marina van Grinsven
Marina exposeert haar schilderijen, gemaakt met
passie. Vanuit het werken met basiskleuren brengt
ze prachtige nuances in haar werken. De expositie
straalt de passie en het plezier waarmee ze schildert uit. Kom dit ervaren. Je bent van harte uitgenodigd in de Kloosterkapel op 1 maart van 13.00
tot 17.00 uur (vrije toegang).
Zaterdag en zondag 7/8 maart: Beeldende kunst
en schilderijenexpositie ‘Kunst in de Kapel’.
Zes kunstenaars, Anastazia David, Ariane Bakker-Zimanky, Corien Herregraven, Ine Gooren,
Martha Daams en Paul Sleiffer, exposeren in de

En de hond van de buren, om
op te vreten. Joshua heeft een
oom uit Ambon (hoofdstad van
de Molukken, Indonesië). Dit bijzondere familielid komt voor een
paar weken in Nederland logeren. Hij ontdekt hutspot, vindt de
buurvrouw wel erg leuk en kijkt
met een speciaal oog naar de
hond van deze buurvrouw.

CC Nesterlé, zaterdag 21 maart,
matinee om 14.00 uur en avondvoorstelling om 20.00 uur.
Kaarten à € 18,- zijn te bestellen
via: theaterpauper@gmail.com
of 06-53282255.

6 maart
Aanvang 20.15 uur
JOSHUA TIMISELA
MET ‘MIJN OOM
UIT AMBON’

Kunstkapel
inspirerende ruimte van de
Kloosterkapel.
Ruimtelijk
werk, schilderijen en tekeningen tonen de diversiteit
van verschillende disciplines
waarin de kunstenaars werkzaam zijn. Kom genieten en
neem de tijd om de vormen,
kleuren en uitingen te ervaren en op u te laten inwerken.
De expositie ‘Kunst in de
Kapel’ is vrij toegankelijk op
7 en 8 maart van 12.00 tot
17.00 uur.

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

voor Sesamstraat. Kaarten voor
de voorstelling zijn voor € 7,50 te
koop via www.beneluxtheater.nl.
Na afloop is er ook nog een leuke workshop voor kinderen in de
foyer, zodat ze zelf hun handpoppetje kunnen maken!

Na vier succesvolle theatershows
met ‘The Brothers Timisela’ is
het eerste soloprogramma van
Joshua een feit. De jongste van
de broers, ook bekend als ‘de
grappigste Molukker van Nederland’ komt met een gloednieuwe
komedie genaamd ‘Mijn oom uit
Ambon’.
Vanaf februari tot mei is dit programma te zien in de landelijke
theaters. Op vrijdag 6 maart
2020 is Joshua te gast bij CC
Nesterlé.

Joshua neemt je mee in de belevenissen van zijn oom. Hij vertelt
en zingt er over. Tot het absur-

‘En de hond van
de buren, om op
te vreten’
distische aan toe. En ja, de liefde.
Hoe kan het ook anders; oom
uit Ambon wordt verliefd en wil
niet meer terug. Hoe dit afloopt?
Ontmoet Joshua en zijn oom en
beleef een hilarische avond.
Na afloop van de voorstelling
is er een Meet and Greet met
Joshua in de foyer.
Tickets à € 22,50 verkrijgbaar via
www.nesterle.nl.
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Laat je bedrijf bij pech
niet in de kou staan

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

LOOSBROEK – Ondernemers willen vooral ondernemen. Maar zonder goede voorbereiding op het
gebied van belastingzaken en vermogensplanning komt hun bedrijf bij pech in de kou te staan. De Ondernemerstafel van Heeswijk-Dinther maakt starters wegwijs.
De bijeenkomst vindt woensdag
4 maart van 19.00 tot 21.00 uur
plaats bij Heische Hoeve aan de
Heideweg 1a in Loosbroek. Starters Succes organiseert de avond
voor starters uit Bernheze en Oss
die korter dan vijf jaar ondernemen, samen met Ondernemersbelang Heeswijk-Dinther. De
gastsprekers zijn Madhu Altena
van Wedemeijer en Dielissen
Notarissen en Chris-Stan van
Daal van Van Soest & Partners
accountants & adviseurs.

Bijeenkomst
over regelgeving en
risico’s op
woensdag
4 maart in
Loosbroek
Op allerlei manieren kan er zand
in de machine van het bedrijf
terechtkomen. Wie zich inleest,
komt een heel eind, maar weet
vaak nog niet wat regelgeving
betekent voor zijn of haar situatie. Daar kunnen de sprekers bij
helpen. Over wat voor risico’s
hebben we het?

Gastsprekers Chris-Stan en Madhu

“Stel dat je verwacht dat je de
inkomstenbelasting volgend jaar
niet in één keer kunt betalen
omdat je moet investeren in je
bedrijf. Dan kun je dat bedrag
spreiden door een voorlopige
aanslag aan te vragen. Daar
moet je dan wél aan denken.”
En wat te denken van een ondernemer die plotseling wilsonbekwaam wordt? “Als je niet in
een levenstestament vastlegt wie
op zo’n moment aan zet is, staat
je bedrijf stil. Want wie gaat de
bedrijfsbeslissingen nemen? Wie
gaat de salarissen betalen?”

Het zijn voorbeelden van de
onderwerpen die aan de orde
komen: pensioen, arbeidsongeschiktheid, rechtsvormen, ondernemersaftrek, inkomstenbelasting, testament, schenkingen
en bedrijfsopvolgingsfaciliteiten.

Interesse? Aanmelden kan via
www.starterssucces.nl/agenda
of door te mailen naar
events@starterssucces.nl.

Wat is een MKB-Toets?
De MKB-Toets is gewoonlijk een
panelgesprek met MKB-onder-

nen praten. Niet bedoeld om te
klagen over alle regels van de
overheid, gaat de aandacht naar
de werkbaarheid/uitvoerbaarheid en de kosten van de nieuwe
regels en maatregelen.
Wie doet wat bij de MKB-Toets?
De afdeling Economische Zaken
van de gemeente zorgt voor de
coördinatie en controleert de
voortgang. Zij kunnen gebruik

Ineens dacht ik het te weten. Dat polonaise-dansje waar je je aan
zou moeten wagen tijdens carnaval is ook gewoon te sullig voor
woorden. Het ziet er niet uit. Ik vind het niet eens
een dans. Je loopt met zijn allen achter elkaar aan
en het is niet eens echt verplicht je aan de maat
van de muziek te houden. Dat moet iedereen,
inclusief mijzelf, zelfs nuchter kunnen lukken,
zou je zeggen. Veer of geen veer op je hoofd, van
carnaval liefhebber tot carnaval hater.
En toch was ik weer polonaise-loos op weg naar
huis.

blieker@bernhezemedia.com

BEZORGERS

Heb jij woensdag of donderdag
een paar uurtjes over?
HEESCH - Ongeveer 210 kranten - per direct
Vergoeding € 7,42 per week
Gedeelte Osseweg, Meursstraat, Maasstraat, Binnenpas,
Beellandstraat, Pasgraaf, Buitenpas, Steldershof, Muldershof,
Louisehof, Geerhof, Stokkenhof, Serg. Thompsonstraat en
Langenhof.

nemers, bestaande uit zo veel
mogelijk ‘echte’ ondernemers,
van kleinere bedrijven. Vooraf krijgen zij de informatie, een
beschrijving van onder andere
het maatschappelijk probleem
en de oplossing, en kunnen dan
in het gesprek vertellen wat de
nieuwe regels voor hen zouden
betekenen. Belangrijk is dat de
MKB-ondernemers vrijuit kun-

‘Adviezen kunnen nog tot
aanpassingen leiden’

Ook heb ik vaak gedacht dat een polonaise iets voor ouwe lullen is
en, dat als je je jong wil voelen, je er echt niet aan moet beginnen.
Toen ik me tijdens mijn autorit besefte dat ik inmiddels zelf de
veertig ben gepasseerd en officieel te boek sta als een man van
middelbare leeftijd, ging dat argument ook niet meer op.

We zijn nog op zoek naar

BERNHEZE - Ondernemers denken graag mee voordat een regel opgelegd wordt. Dit kan met de MKBToets, een instrument om tot effectieve, uitvoerbare regels en maatregelen te komen voor het midden-kleinbedrijf en om onnodige regeldruk te voorkomen. Samenwerkende Ondernemersverenigingen
Bernheze (SOB) legt uit wat de MKB-toets is: ‘Voor wie, waarom, wat en wie doet wat?’

gebruikt worden bij de evaluatie
van bestaande regels. Wanneer
er nieuw beleid of regels komen,
is het goed om aan de ondernemers zelf te vragen wat zij er van
vinden, van de uitvoering, kosten, alternatieven, uitvoerbaarheid, et cetera.

Ik heb het geprobeerd. Althans, ik zag de stoet voorbij komen
en ik heb even getwijfeld om mee te doen. Het was waterkoud
en ik kon wel wat beweging gebruiken, hield ik mezelf voor.
Om op te warmen, waagde ik me aan wat lichte meedeinende
bewegingen op het ritme van de blaaskapel. Ik lalde onhoorbaar
mee. Hoempapa, lalala, hoempapa, simpel melodietje. Ik zag dat de
rij net een rondje had gemaakt en ze zouden zo vlak bij mij weer
voorbij komen. Niet bij nadenken, gewoon aansluiten. Toen ze me
gepasseerd waren, stond ik beteuterd naar beneden te kijken. Het
was me weer niet gelukt om aan te haken bij een polonaise.
Onderweg naar huis was ik redenen aan het verzinnen waarom
ik me nooit tot een polonaise kan zetten. Ik heb in het verleden
vaak gedacht dat het was omdat ik carnavalsmuziek niet kan
waarderen. Maar in dit geval ging die vlieger niet op. De leider
van de blaaskapel was ook fan van de Netflix-serie Casa de Papel
volgens mij, want tijdens deze polonaise klonk dat leuke liedje uit
die serie. En het liedje was amper vercarnavaliseerd door de kapel,
dus dat kon het niet zijn.

De MKB-Toets voor de
mkb ondernemers
Voor wie is de MKB-Toets?
In Nederland zijn er veel ondernemers met weinig of geen
medewerkers, het zogenaamde
MKB. Voor deze groep zijn veel
regels van de gemeente ingewikkeld. Tijdens de MKB-toets
worden MKB-ondernemers uitgenodigd om mee te praten
over nieuw beleid en/of regelgeving. De toets kan lokaal ook

Polonaise

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

maken van de Handreiking van
MKB-Nederland. Meer informatie over dit document en hoe de
afdelingen dit verder uitwerken
lees je op www.so-bernheze.nl.
Doordat mkb-ondernemers al in
een vroeg stadium meepraten,
kunnen hun adviezen nog tot
aanpassingen in de nieuwe regels en maatregelen leiden.
Koninklijke Vereniging
Nederland www.mkb.nl

MKB-

NISTELRODE - Ongeveer 220 kranten - per direct
Vergoeding € 8,- per week
Bedrijvenweg, Canadabaan, De Oude Ros, Dijkstraat, Donzel,
Gildenweg, Het Korteveld, Het Runneke, Hoogbroeksesteeg,
Kievitsweg, gedeelte Kleinwijk, Lambertusstraat, Noorderbaan,
Vendelweg, Waardsestraat en Weverstraat.
Ongeveer 250 kranten - per 11 maart
Vergoeding € 8,75 per week
Boestestraat, De Hoef, De Leibeek, Hoogstraat, Julianastraat,
Kromstraat, Over den Dries, Raadhuisplein, Toniesplein,
Veerstraat, en Wilhelminastraat.
INTERESSE?
Mail of bel voor meer informatie naar 0412-795170 of
bezorging@bernhezemedia.com en vraag naar Heidi.
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GEZONDHEID IN BALANS
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ZORG EN HULP
Spoed, als elke seconde telt
Alarmnummer Brandweer,
Ambulance en Politie 112
Doven en slechthorenden
spoedeisende hulp 0900-8112
Geen spoed
Brandweer 0412-458888
Politie 0900-8844
Politie doven en slechthorenden
0900-1844
Huisartsenpost 0900-8860
BERNHEZE
ONS Welzijn 088-3742525
info@sociaalteambernheze.nl
www.ons-welzijn.nl
THUISZORG PANTEIN
Voor al uw zorgvragen 0900-8803
www.thuiszorgpantein.nl
HEESCH
Huisartsen
Huisartsenpraktijk
De Vorssel
Langven 24, 0412-453798
Spoed overdag: 0412-455282
Huisartsenpraktijk De Zwaan
en Van Sonsbeek
Schoonstraat 21
0412-450802
Spoed overdag: 0412-450802
Huisartspraktijk L. van Cruchten
’t Dorp 37, 0412-451355
Spoed overdag: 0412-454945
Mw. N.A.M. Hiemstra
Gildestraat 1, 0412-451380
Spoed overdag: 0412-452739
Apotheek
BENU Apotheek Heesch
open ma.-vr. 8.00-17.30 uur
zaterdag 10.00 - 11.00 uur
Hoogstraat 53, 0412-451971
Gildestraat 1a, 0412-253158
BrabantZorg
Locatie: Heelwijk en Thuiszorg
Heelwijk/Laarstede
Mozartlaan 2, 0412-465500
www.brabantzorg.eu
HEESWIJK-DINTHER
Huisartsen
Huisartsenpraktijk
De Vrij-Kesselaer
Plein 1969 13b, 0413-292350
Spoed overdag: 0413-292730
Huisartsenpraktijk Heilaren
Heilarensestraat 64
0413-292922
Spoed overdag: 0413-293393
Apotheek
Apotheek Heeswijk-Dinther
Plein 1969 13a
Open ma.-vr. 8.00-17.30 uur.
Buiten openingstijden voor
spoedeisende recepten kunt u naar
de Regioapotheek in Bernhoven,
naast de hoofdingang van het
Ziekenhuis Bernhoven Uden.
0413-408780.
Laverhof
Locaties Cunera, De Bongerd en
ondersteuning thuis
Zijlstraat 1, 0413-298100
NISTELRODE / VORSTENBOSCH
Huisartsen
Huisartsenpraktijk De Vorssel
Beekgraaf 58a. 0412-611250
Apotheek
Apotheek Nistelrode
Open ma.-vr. 8.30-17.30 uur
zaterdag 11.00-12.00 uur.
Buiten openingstijden voor
spoedeisende recepten bij de
Regioapotheek in het
Ziekenhuis Bernhoven.
0413-408780.
BrabantZorg
Locatie: Laarstede en Thuiszorg
Heelwijk/Laarstede
Laar 40, 0412-407020
www.brabantzorg.eu
Verloskundige Nistelrode-Heesch
Verloskundige praktijk NOVA
Mozartlaan 2 Heesch
0412-646839
spoed: 06-53673167
www.novaverloskundigen.nl
LOOSBROEK
Huisartsen & Apotheek vindt
u onder meer in Heeswijk-Dinther
& Nistelrode. De huisartsen uit
de regio draaien diensten in
Loosbroek.

Column
30 MAART - 4 APRIL 2020

Ilona Kling, huidtherapeut
bij Huidgericht

Een WOW-huid in 12 weken!

Vrijwilligers Goede Doelen
Week Heesch
HEESCH - We stellen graag weer twee kanjers aan je voor, die met
160 andere vrijwilligers collecteren van 30 maart tot 4 april 2020.

Carnaval: weinig slaap, onregelmatig en ongezond eten, alcohol
en schmink. Alles wat je huid niet goed doet. Tijd voor een
inhaalslag! Chemische peelingen zijn één van de meest populaire
cosmetische ingrepen, uitgevoerd om het uiterlijk van de huid te
verbeteren, maar kan ook worden ingezet om te verjongen. Het
geeft je een gevoel waar je je tijdens de volgende behandeling op
verheugt: “Ik voel me fris als ik deze behandeling heb gehad en
mijn huid straalt weer, WOW!”
Peelings worden al eeuwenlang toegepast. Denk hierbij aan
microdermabrasie (mechanische peeling), fruitzuren of chemische
zuren (chemische peeling). Alle technieken worden bij Huidgericht
toegepast en hebben hetzelfde doel: het verwijderen van dode en
ongezonde huidcellen zodat er een nieuwe, gezondere huidlaag
ontstaat. Tijdens het genezingsproces wordt namelijk de celgroei
verhoogd.

‘Wanneer je de eerste afspraak plant
in februari of maart, ga jij stralend
de zomer tegemoet’
Ine Lucas
Al 22 jaar collecteer ik voor de
brandwondenstichting in Heesch.
Met de leus: ‘een toekomst zonder littekens’. Want de effecten
van vuur en hitte zijn vaak verschrikkelijk, en tekenen je voor
je leven. Niet alleen door grote
rampen. Het meeste leed is vaak
veel dichterbij, bij de BBQ in de
tuin, bij het koken of door de gezellige kop thee.
Gewoon thuis dus. Mensen
daarvan bewust maken en weten wat je moet doen zijn dan
minstens zo belangrijk. Met de
collecte kan de Brandwondenstichting verder gaan met haar
werk om de zichtbare én onzichtbare littekens te behandelen
en te verbeteren. En te voorkomen!
Daar zet ik me graag voor in,
ook in de Goede Doelen Week
Heesch 2020. Doe je mee?

Maja de Wolf
Ik ben sinds 4 jaar actief als coördinator in Heesch van de Maag,
Lever en DarmStichting.

‘Spijsvertering geeft
kracht en energie, maar
kan je ook slopen’
Met mijn collectanten in Heesch
heb ik in deze jaren mooie bedragen op mogen halen, zodat
de stichting onderzoeken kan
financieren naar en voorlichting
kan geven over onze spijsvertering: die je kracht en energie
geeft, maar ze kan je ook slopen,
je wereld klein maken, of zelfs je
dood worden.
Nu met 16 coördinatoren hebben we De Goede Doelen Week
opgestart, onze taken zijn verdeeld en we hopen dat dit een
succes wordt.
Wij gaan ervoor, doe je mee?

Wel een WOW-effect, maar minder last van vervellen. Dat kan!
Iedereen is fan van de resultaten van diepe chemische
peelings. Want door de diversiteit aan zuren in de peeling is
er voor iedere indicatie een oplossing. Maar helaas, het hevige
vervellen (wanneer de oude huidcellen loslaten) komt nooit
goed uit. Medik8 heeft daar iets op bedacht, namelijk het time
releaseafgiftesysteem. Het toegevoegde arginine in de peelings
zorgt voor geleidelijke afgifte van de peeling. Hierdoor kan het
langer op de huid zitten en wordt de intensiteit minder heftig
ervaren. Daarnaast minimaliseert het irritaties na de peeling. Zeer
wenselijk!
In 12 weken naar een WOW-huid
Er zijn meerdere behandelingen nodig om een mooi resultaat
te behalen. Daarom biedt Huidgericht een 12 weekse
gepersonaliseerde kuur aan. Hierin worden 6 peeling
behandelingen uitgevoerd om de mooiste huid te geven met een
WOW-effect. Voor deze gepersonaliseerde kuur houden we een
WOW-paspoort bij; jouw paspoort naar een betere huid. Hierbij
vullen we in hoe het gaat en wanneer de peelings gepland staan
met de gewenste doelen.
Er zijn verschillende peeling kuren mogelijk:
- Rewind: Geschikt voor de verouderde huid, fijne lijntjes en
zonschade. Het stimuleert de collageen productie, vervaagt
oneffenheden en maakt de huid zachter en jonger.
- Even: Geschikt voor oppervlakkige pigmentvlekken,
acnelittekens en zonschade. Dit minimaliseert de
pigmentproductie waardoor pigmentverkleuringen minder
zichtbaar worden en de huid een egale kleur krijgt.
- Clarity: Geschikt voor acne, vette huid met verstopte en grove
poriën. Dit is een krachtige peeling die de huid tot diep in de
poriën reinigt. Pakt acne en uitbraken van puistjes aan.

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

Belangrijk om te weten
Heb je interesse in een WOW-huid, dan is de 12 weekse kuur
perfect voor jou. Wanneer je de eerste afspraak plant in februari of
maart, ga jij stralend de zomer tegemoet. Nog net op tijd, want in
de zomer raden we peelings af in verband met de verhoogde kans
op complicaties door de zon. Let’s go!
Heb je vragen? Neem vrijblijvend contact met ons op.

Welkom bij de huidtherapeut, welkom bij Huidgericht.
De Beekgraaf 58a, Nistelrode
Gildestraat 1f, 5384 JC Heesch
073-7113193, info@huidgericht.nl
www.huidgericht.nl
www.facebook.com/huidgericht
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Sofia Smits bekroond tot
‘Voorleeskampioen Bernheze 2020’
BERNHEZE – Cultureel Centrum Nesterlé was vorige week woensdag het toneel voor de voorleeswedstrijd van Bernheze. Negen
jongens en meiden deden mee voor de titel ‘Voorleeskampioen
Bernheze 2020’. De Heesche Sofia Smits van basisschool De Emmaus werd met haar boek ‘De hopeloze heks’ van Jill Murphy
bekroond tot ware kampioen.
gepresenteerd met een zelfgemaakt filmpje dat werd gevolgd
door luidkeels gejuich en ingestudeerde yells.

Hoewel Sofia de gelukkige is en
door mag naar de regionale finale op 7 maart in Goirle, noemde
de jury alle deelnemers een voorleeskampioen. Ze waren immers
allemaal al als de beste van de
klas gekozen op hun eigen basisschool. De driekoppige jury
bestond uit bibliothecaris Annika
Verhallen, verhalenverteller Mieke
Aalderink en wethouder Rien
Wijdeven. “Het niveau was heel
hoog en ook complimenten voor
de rust en aandacht van het publiek”, vertelde wethouder Rien
Wijdeven.
OPA’S EN OMA’S
De zaal was tot aan het balkon
toe gevuld met klasgenoten, juffen, meesters, vaders, moeders
en zelfs opa’s en oma’s. Aan
spandoeken, borden en platen
was er geen gebrek; elke klas was
trotse fan van hun deelnemende
klasgenoot. De kinderen werden

Jouke Steenbakkers (Op Weg,
met ‘Dagboek van een muts’)
mocht het spits afbijten. Ze
zocht tijdens het voorlezen veel
oogcontact met het publiek en
gebruikte intonatie om de verschillende typetjes in het boek
te onderscheiden. Als tweede
kwam Sofia Smits (De Emmaus,
met ‘De hopeloze heks’) het podium op. Zij vertelde vrolijk over
de strijd tussen vriendinnen op
een heksenschool.
Daarna volgde Jari Otjens
(’t Palet, met ‘Vlinder’). Hij vertelde dapper dat hij het boek dat gaat over autisme - had gekozen, omdat hij zélf ook autisme

Wethouder Wijdeven met Sofia en haar medekandidaten

(Het Mozaïek, met ‘Joris en de
geheimzinnige toverdrank’) was
als vijfde aan de beurt. Mees

Tekst: Carlijn van de Ven Foto’s: Marcel van der Steen

Mido van Dijk (Sint Albertus,
met ‘Miljonairs kind’) mocht zíjn
klas vertegenwoordigen. Ook hij

‘Soﬁa stond tijdens het tromgeroﬀel
met gekruiste vingers’
heeft. De jury vond het stoer dat
hij zo’n origineel boek had gekozen om voor te lezen. Saar van
der Wielen (De Kiem, met ‘Reis
door de tijd’) had haar boek over
reizen gekozen, omdat dat ook
het thema van de Kinderboekenweek was.
De vrolijke Mees van Helvoirt

zorgde voor een spannend open
einde, om ook andere kinderen
aan het lezen te zetten. Vervolgens nam Juul van de hurk (Toermalijn, met ‘Ouders, zo voed je ze
op’) plaats op de ‘voorleestroon’.
Ze vertelde over de nadelen van
ouders en bracht daarmee veel
herkenbaarheid voor de andere
leerlingen/scholieren.

maakte het spannend met zijn
tekst over een betrapping na een
inbraak. Evy Exters (De Beekgraaf, met ‘Dagboek van een
muts’) wist met haar verschillende stemmetjes bij de karakters
de zaal aan het lachen te krijgen.
Als laatste was het podium voor
Hilke Raaijmakers (’t Maxend,
met ‘De Griezelbus’). Zij gebruik-

te zelfs mimiek om haar verhaal
over een weerwolf spannend te
vertellen.
GEKRUISTE VINGERS
Na afloop kwamen alle deelnemers nog een keer samen het
podium op en werden ze om
de beurt toegesproken door de
wethouder en kregen ze een
cadeautje.
Na een luid tromgeroffel door
het publiek kwam het verlossende woord: “Sofia Smits is Voorleeskampioen Bernheze 2020.”
Sofia stond tijdens het tromgeroffel met gekruiste vingers en
vertelde later: “Toen ik mocht
voorlezen dacht ik bij mezelf ‘dit
is míjn wedstrijd’ - en dat is gelukt! Ik ben super blij.”
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Kort nieuws

KBO NISTELRODE

Geen gewone bridgemiddag

KBO Bernheze
KBO-Bridge
ladder Heesch

Mies en Maricus de Vries

ven kwam met 49.92 het dichtst
bij de 50.00%. Voor haar was
er een attentie, ook was dit het
geval voor de laatst geplaatste.
Natuurlijk was er iets extra’s bij
de koffie en ook kreeg iedereen
bij binnenkomst een consumptiebon.

Wijziging datum
eten bij
De Waard

Men kan terug kijken op een zeer geslaagde middag

HEESCH - Voor de 28ste keer is
er in Heesch om de bridge-ladder gespeeld en opnieuw zijn het
twee mannen die elk jaar hoog
in het klassement eindigen.
Maricus de Vries en Mies Spierings werden 1ste met een gemiddelde score van 60.04%. Zij
waren ook alle twaalf keren aanwezig en omdat de vier slechtste
scores vervallen, wordt hun gemiddelde zo hoog. Er is besloten
om in het vervolg slechts tien
middagen om de ladder te spelen
en dan twee scores weg te laten.
Misschien dat dan wat zwakkere
spelers ook een kans maken. Je
krijgt echter maar eenmaal per
jaar de prijs! Maria van Grins-

KBO Koersbal

HEESCH - Sinds jaar en dag vindt
de gezelligste activiteit van onze
KBO Heesch, namelijk eten bij
De Waard, plaats op de tweede
woensdag van de maand.
Bij hoge uitzondering is dit in
maart niet mogelijk. Daarom is
na overleg besloten nu voor één
keer deze happening te verplaat-

sen naar de derde woensdag van
maart, dus naar 18 maart!
Verder blijft alles zoals gewoonlijk. Wil je ook eens een keer
voor weinig geld lekker eten en
gezellig buurten? Meld je dan
uiterlijk dinsdag 17 maart aan bij
De Waard, via 0412-451755 of
info@restaurantdewaard.nl. Om
17.30 uur is er een aperitief en
om 18.00 uur wordt het voorgerecht geserveerd.

Bij binnenkomst kreeg ieder een
consumptiebon aangeboden en
een lijst met bridge-scorepunten,
waar dan weer een letter achter
stond.

Eerste lustrum
KBO-brigde
Nistelrode

In de noord-zuid-lijn hadden Nolly en Albert van Uden het langste
woord en in de zuid-west-lijn
ging de prijs naar Joke van Venrooy en Nelly de Lorijn.

NISTELRODE - Hier kon men niet
zomaar aan voorbij gaan. Veertien paren hadden zich voor deze
middag aangemeld. Dat het geen
gewone bridge middag zou worden, hadden ze wel verwacht.

Om vier uur bracht Peter van
de Akker, van Partycentrum
‘t Maxend, een petit buffet én
een heerlijk toetje. Om vijf uur
ging iedereen ook nog met een
attentie naar huis.

Men speelde deze middag slechts
14 spellen. Daardat de scorepunten nogal wisselend waren, was
het niet zo eenvoudig om van de
genoteerde 14 letters een goed
Nederlands woord te maken.

HEESWIJK-DINTHER - Koersbal is een binnensport met
gebruik van afgeplatte ballen. Het lijkt enigszins op jeu
de boules.
Iedereen kan er elke dinsdagmiddag bij CC Servaes van
13.30 tot 17.00 uur aan mee
doen.

‘De spelregels
worden ter plekke
uitgelegd’
Kom het gerust eens vrijblijvend proberen. De spelregels
worden ter plekke uitgelegd.
De volgende keer is dinsdag
3 maart van 13.30 tot 17.00
uur.
Informatie bij Piet van de
Meerakker, via 0413-294858.
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Verlichte optocht

Verlichte optocht

Verlichte optocht

Carnaval maandag

Carnaval maandag

cht

pto
Verlichte o

Verlichte optocht

Carnaval maandag
Foto’s verlichte optocht: GabriëlsFotografie
Foto’s carnaval maandag: Michel Roefs

Verlichte optocht

Verlichte optocht

Meer foto’s op: www.mooibernheze.nl/albums
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Laatste loodjes voor ‘kledingsorteerdames’ van PEP
Aanbiedingen geldig van
27 februari t/m 4 maart
Aan Laar / Tramstraat - Nistelrode

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

V.l.n.r.: Rientje, Mieke, Riet, Harrie, Riek, Piet en Petra

Tekst en foto: Wendy van Lijssel

LOOSBROEK – Ruim twintig jaar zamelde Stichting PEP-projecten Bernheze goederen en kleding in om
de woon- en leefomstandigheden in de provincie Vrancea in Roemenië te verbeteren. Hoewel de stichting
doorgaat met activiteiten om geld in te zamelen voor financiële ondersteuning, wordt met ingang van
1 maart gestopt met het inzamelen van goederen en kleding. Daarmee komt ook een einde aan de wekelijkse bijeenkomsten van zes dames die het hele jaar door doende waren met het uitsorteren van alles.
Petra Dobbelsteen uit Heeswijk-Dinther, Mieke en Riek
Heesakkers uit Schijndel, Jo
van der Wijst, Riet en Piet van
Dinther en Harrie en Rientje van
Zoggel uit Loosbroek zijn allemaal al vele jaren actief als vrijwilliger bij Stichting PEP-projecten Bernheze. De dames komen
wekelijks bij elkaar om alle ingezamelde kleding te sorteren.
“Via een dame uit Rosmalen die
contact had met de directrice
van het Rode Kruis in de provincie waar PEP actief is, zijn we
daar in 2004 mee begonnen”,
zeggen de dames opgewekt.
Van meet af aan hebben Harrie
en Rientje ruimte beschikbaar
gesteld. Harrie maakte zelfs een
enorme open containerbak waar
alles wat in zakken en dozen afgegeven wordt ingaat, waarna
het door de dames gesorteerd
wordt. Baby,- kinder,- jongeren- en dames- en herenkleding, maar ook sieraden, sjaaltjes, schoenen en knuffels. Alles
wordt bekeken, gecheckt en vervolgens keurig in gereedstaande
dozen verpakt.
Door de jaren heen ging er al
van alles door hun vingers. “We

veel stropdassen en regelmatig
bontjassen. Een gouden vondst
was er eigenlijk nooit. “We hebben wel eens een paar muntjes
gevonden, maar doorgaans zit
er in een jas of broek slechts een
zakdoek en een pepermuntje”,
wordt vrolijk verteld.

Iedereen namens
de mensen
uit Roemenië
hartelijk danken
krijgen gelukkig vaak mooie,
goed draagbare kleding, maar
soms is het ook echt oud, kapot
en vies. Daar kunnen we niets
mee. Dat gooien we weg”, aldus de dames resoluut. Ze vervolgen: “Het moet draagbaar en
een beetje modieus zijn. Als er
geen model meer in zit, dan gaat
het weg”, om lachend toe te
voegen: “Strings gaan ook niet
mee.” Naast gebruikelijke kledingstukken zoals jassen, truien,
broeken en jurken werden ook
feest- en bruidsjurken, toneelen zelfs pastoorskleding in ontvangst genomen. Ook waren er

De dames, bijgestaan door Harrie en Piet die hand en spandiensten verrichten, zijn bezig met de
laatste loodjes. Hoewel Stichting
PEP-projecten Bernheze doorgaat met financiële ondersteuning middels giften en het organiseren van activiteiten, worden
er vanaf 1 maart geen goederen
en ook geen kleding meer ingezameld. “We gaan het missen.
Het was altijd gezellig. We deelden lief en leed. Er is “heel wat
gebuurt”, verkondigen ze. Het
wekelijkse sorteren stopt, maar
de onderlinge contacten zeker
niet.
Eén ding willen ze nog kwijt:
“We willen iedereen die de
moeite heeft genomen om kleding te komen brengen namens
de mensen uit Roemenië hartelijk danken. Zij waren er blij mee
en wij ook.”
In mei vertrekt het laatste transport richting Roemenië.

Voorlezen aan ouderen

VOORGEKOOKTE KRIELTJES
500 gram € 0.98
ZUURKOOL 500 gram € 0.79
KIWI GREEN 5+1 gratis
Biologisch groente/fruit pakket
inclusief recepten (op bestelling)
Laar 80a • 5388 HK Nistelrode • Tel. 0412-612426
info@ceelengroentefruit.nl • www.ceelengroentefruit.nl

Bij aankoop van 1 brood naar keuze

½ Krentenbrood
voor

Voorgebakken
desem
krokantje nu
2+2 GRATIS
Weekendknaller!

Appelflappen
3+1 GRATIS
Alleen geldig op
vrijdag en zaterdag

De leerlingen zijn goed voorbereid. Een vrijwilliger van de
werkgroep Dementie Vriendelijk Bernheze heeft een gastles
gegeven aan de leerlingen over
omgaan met dementie.

De leerlingen hebben een kort
verhaal voorbereid. Om beurten
lezen ze een stukje voor om de
aandacht van de luisteraars te
behouden. Aansluitend wordt
er door middel van het stellen

van vragen gepraat over het onderwerp van het verhaal. Vorige
week ging het over ‘Die zomerse
dag’.
Zowel leerlingen als bewoners
hebben erg genoten.

Van Mook

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

Molenweg 3 - 5351 ES Berghem - 0412-745380
www.vanmook.echtebakker.nl

Vorstenbosch
0413-363645

Nistelrode
0412-611282

500 gram gehakt
+ 500 gram verse worst
Samen

HEESCH - Leerlingen van Het Hooghuis Stadion uit Oss komen sinds 27 januari wekelijks voorlezen
aan bewoners van de afdeling Binnenhof van BrabantZorg locatie Heelwijk. Dit is een onderdeel van
het project ‘Jong adopteert Oud’ van Alzheimer Nederland. Op deze afdeling wonen ouderen met (een
vorm van) dementie.

1,75

€ 7,50

Gekookte
Gelderse

Het is weer
bijna einde van
de balkenbrijtijd

100 gr.

Nu 100 gr.

€ 1,20

€ 1,20

VOLOP PARKEERGELEGENHEID
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BERNHEZEFAMILIEBERICHTEN
Op de laatste dag van carnaval is onze grootste carnavalsvierder,

Jan van den Bosch
ons ontvallen.
Wat een aderlating voor onze club.
Jacky, we wensen jou en je naasten heel veel sterkte!
De Juinders, Heeswijk-Dinther

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

Vastenactiecampagne:
‘Werken aan je toekomst’
BERNHEZE - Ook in de parochie De Goede Herder proberen
we nu na Carnaval in de veertig
dagen voor Pasen wat soberder
te leven. Niet alleen bespaar je
daarmee geld, maar je legt ook
minder beslag op kostbare hulpbronnen als water, elektriciteit
en gas. Daarmee werk je gewoon
thuis mee aan een rechtvaardige
verdeling van welvaart over alle
mensen. Zo kun je naast doneren ook op andere manieren bijdragen aan een waardig bestaan
voor iedereen, aan een eerlijke
verdeling van welvaart en beschikbare bronnen.

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

Lekenpraat, over
verkwikkende teksten
uit de Bijbel
Annemiek Schrijver en Hein Stufkens

Met onze Vastenactiecampagne
vragen wij als parochie ieder jaar
extra aandacht voor mensen die
het minder hebben dan wij en
proberen we hen te helpen.
Doe je (weer) met ons mee? De
campagne van 2020 vraagt onze
bijzondere aandacht voor projecten die te maken hebben met
scholing. Het is heel belangrijk
dat kinderen niet alleen naar de
basisschool kunnen, maar ook
een vervolgopleiding krijgen om
een vak te leren. Dat vergroot
hun kansen op werk waarmee
ze een redelijk inkomen kunnen
verdienen. Met deze geldinzameling in de Veertigdagentijd
ondersteunen wij via Vastenactie
ontwikkelingsprojecten die voor
iedereen, ongeacht religie, sekse
of afkomst, toegankelijk zijn. We
vragen hiermee extra aandacht
voor de omstandigheden waarin mensen ver weg leven. Door
iets van onze overvloed te delen
kunnen we het leven van andere
mensen verbeteren; even minderen voor een ander. Spaar je
met ons mee? Je kunt je bijdrage
ook overmaken op NL 21INGB
0000005850 ten name van Vastenactie, Den Haag.
Voor meer informatie kijk op
www.vastenactie.nl of neem de
folder mee van achterin onze
kerken.

COLUMN
Schuldhulpmaatje
Bernheze vertelt...’
DOOR KREDIETCRISIS ALLES
KWIJTGERAAKT
Ik had een eigen bedrijf. Als ZZP-er verhuurde ik mijzelf als
ICT-project- en interimmanager binnen de wereld van de
financiële dienstverlening. Er was werk in overvloed. Dat
veranderde in 2008. Door de kredietcrisis liep het aantal
opdrachten bij banken en verzekeraars in rap tempo terug.
Het werd steeds moeilijker om aan een opdracht te komen en
begin 2010 kwam ik thuis te zitten.
Geen werk, geen inkomsten. Mijn financiële positie ging
snel achteruit en ik belandde steeds dieper in de schulden. Ik
probeerde om met de schuldeisers tot een oplossing te komen,
maar geen van allen was bereid daaraan mee te werken. Ook
een professionele schuldhulpverlener bood geen soelaas.
Integendeel. Al vrij snel bleek dat het betreffende bureau
vooral geïnteresseerd was in de eigen verdiensten. Mijn situatie
verslechterde alleen maar.

‘Ik kwam tot geloof en begon kort
daarna met een studie theologie’
Inmiddels was ik zo’n beetje alles kwijtgeraakt: werk, huis en
(lease)auto. Ook mijn partner verliet het zinkende schip en
met haar verdween ook nog eens de helft van de inboedel. Ik
besloot tijdelijk mijn intrek te nemen in een tuinhuisje. Een jaar
later hoorde ik dat mijn vrouw was overleden.
Geloof
Toch gebeurde er ook nog iets moois. Ik kwam tot geloof en
begon kort daarna met een studie theologie. Daaraan ontleen
ik veel steun. Mede door het geloof leerde ik Frans kennen, hij
is een SchuldHulpMaatje. Overheidsinstanties stuurden mij van
het kastje naar de muur, SchuldHulpMaatje was wat mij betreft
de laatste strohalm. Mijn probleem was dermate complex
(eigen bedrijf, schulden, geen werk, inkomen of fatsoenlijke
woonruimte), dat advies op maat noodzakelijk was.
Met de hulp en inzet van Frans kwamen we gezamenlijk tot
een plan van aanpak. Inmiddels is mijn bedrijf failliet verklaard,
is er uitzicht op een woning en krijg ik een bijstandsuitkering.
Mijn situatie is nog steeds niet rooskleurig want de feitelijke
schuldsanering moet nog beginnen.
Maar er is eindelijk overzicht. Dankzij mijn maatje is er orde
geschapen in de chaos en gloort er weer licht aan het einde
van de tunnel.

Wereldgebedsdag in Loosbroek
Annemiek en Hein Stufkens

Foto: ©Martje van der Heijden

HEESWIJK-DINTHER - In Lekenpraat worden teksten uit de Bijbel
tegen het licht gehouden. De auteurs bevragen elkaar over wat zij
vandaag kunnen met teksten waarvan ze in eerste instantie denken:
“Wat moet ik ermee?“ of “Waar gáát dit over?”
Annemiek Schrijver kreeg in
haar vrijgemaakt-gereformeerde jeugd bijbelteksten met de
paplepel ingegoten. Zij koos de
citaten voor dit boek en legt haar
ervaringen met en vragen bij elk
citaat voor aan Hein Stufkens.
Die reageert daarop met een bijbelkennis die verrassend is voor
een van - huis - uit roomse jongen én met het nodige relativeringsvermogen.
Het resultaat is een persoonlijke, spannende en inspirerende
briefwisseling waarin dit al eerder succesvolle schrijversduo
ook hun eigen wel en wee aan
de orde stelt. Gaandeweg blijken

zij toch minder leken te zijn dan
ze in de titel beweren...
Op zaterdag 29 februari is er een
een feestelijke boekpresentatie
met medewerking van Lenny
Kuhr. De auteurs verzorgen een
interactief programma en Lenny
Kuhr zingt enkele liederen. Na
afloop signeren de auteurs in
Boekhandel Berne.
Plaats: Abdij van Berne
Heeswijk-Dinther.
Aanvang: 14.30 uur.
De entree is vrij, plaatsen vooraf
reserveren via
activiteiten@bernemedia.com.

LOOSBROEK - In de Servatiuskerk vindt 6 maart om 19.00 uur weer een gebedsdienst ter gelegenheid
van Wereldgebedsdag plaats. Deze viering heeft als thema: ‘Sta op en ga!’ en de inhoud is dit jaar gemaakt door vrouwen uit Zimbabwe.
Op de eerste vrijdag in maart gaat
elk jaar het gebed opnieuw de
wereld rond. Honderdduizenden
mensen voelen zich, in de 183
landen die meedoen aan de viering van Wereldgebedsdag, door
gebed verenigd en bemoedigd.
De viering van Wereldgebedsdag wordt ieder jaar voorbereid
door vrouwen uit een ander
land. Zo leren we elkaars land,
situatie en cultuur kennen en delen mensen elkaars zorgen, luisteren naar elkaar en voelen zich
daardoor ook solidair met elkaar.
Het jaarlijks vieren van Wereldgebedsdag geeft uiting aan het
onderlinge gevoel van verbondenheid en maakt ons dankbaar
dat wij een onderdeel mogen

zijn van die mooie wereldorganisatie: ‘Samen bidden, samen
vieren en samen delen!’
In onze dorpen organiseert de
Werkgroep Wereldgebedsdag
deze viering. Zij bestaat uit leden
van de Rooms-Katholieke geloofsgemeenschappen van HDL
en de Protestantse gemeente
van Dinther.
Dit jaar wordt de viering gehouden in Loosbroek met medewerking van het Gemengd Kerkkoor
Loosbroek en de Volksdansgroep
Heeswijk-Loosbroek. Tijdens de
viering is er een collecte voor diverse projecten in Zimbabwe. Na
de viering is er koffie, om zo nog
even met elkaar na te praten.

Hoewel deze dag ooit begonnen
is als Wereldgebedsdag voor
vrouwen, zijn vandaag de dag
zeker ook mannen van harte
welkom in de vieringen!
Voor meer informatie ga naar
www.wereldgebedsdag.nl.
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Antoon van der Wijst draagt ‘hamer’ over
‘We hebben veel vaste klanten’
er op het eindpunt gemakkelijk
verder gereisd kan worden met
het openbaar vervoer. Hoewel
een ritje met de buurtbus wat
langer duurt, kan er onderweg
op elk gewenst moment in- en
uitgestapt worden. “We hebben
een aantal vaste haltes, maar als
je zwaait stopt de bus en kun je
meerijden. Als je buiten de halte ergens eruit wilt, hoef je dat
slechts door te geven aan de
chauffeur”, aldus de heren.
Antoon van der Wijst maakte als
voorzitter vanaf 1991 onderdeel

Antoon van der Wijst en Cees Wellens 

Tekst en foto: Wendy van Lijssel

LOOSBROEK – Wie tussen Rosmalen en Uden in het buitengebied of een kleine kern
woont kan al decennialang gebruik maken van lijn 251. Twee buurtbussen bemand en
bevrouwd door vrijwillige chauffeurs, ‘gestuurd’ door een 5-koppig bestuur, dat zich
ook belangeloos hard maakt dat iedereen op de plaats van bestemming komt. Nadat
Antoon van der Wijst bijna 30 jaar actief was als voorzitter van Buurtbus Vereniging
202, draagt hij de hamer over aan Cees Wellens.
Voor iedereen die in het buitengebied of in een kleine kern
woont en/of geen auto heeft is
er de buurtbus. Dat deze waardevol is, laten de cijfers zien
want: “Wij vervoeren jaarlijks
15.000 tot 16.000 passagiers”,
vertellen Antoon van der Wijst en
Cees Wellens trots. In deze heb-

ben we het over lijn 251 die bemand door vrijwillige chauffeurs
op werkdagen van 7.00 uur tot
19.00 uur van Uden naar Rosmalen rijdt. “Er is een route die van
Loosbroek, Vorstenbosch, De
Pier, Bedaf, naar het ziekenhuis
in Uden gaat en in Uden centrum eindigt en vervolgens weer

teruggaat. Verder is er een route die van Loosbroek naar Vinkel, Geffen, Nuland, Mariaoord,
Kruisstraat eindigt bij het station van Rosmalen en weer terug
gaat”, leggen de heren uit.

Ik ga de
gemoedelijkheid
zeker missen

Lijn 251 maakt onderdeel uit van
een groot netwerk, die zorgt dat

Heerlijk Heesch heeft eerste
lustrum met Proeven in stijl
HEESCH - Wat is er nou leuker dan een feestje organiseren? 2020 is voor de organisatie van Heerlijk
Heesch dan ook een zéér speciaal jaar. Heerlijk Heesch bestaat vijf jaar en dat willen ze vieren, mét
jullie. Want, wat is nou een feestje zonder enthousiaste gasten? Dat die gasten enthousiast zijn, is de
afgelopen jaren wel gebleken. Van opening tot sluiting was het een komen en gaan van bezoekers.

uit van het vijfkoppige bestuur en
draagt de hamer over aan Cees
Wellens. Die hoeft niet ingewerkt te worden. “Ik ben negen
jaar actief geweest als secretaris

‘Daarmee is het
complete bestuur actief
als vrijwillige chauffeur’
bij deze vereniging”, meldt hij
en vervolgt: “Mijn functie wordt
overgenomen door Tineke van
der Donk uit Heeswijk-Dinther.”
Leuk detail is dat daarmee het
complete bestuur niet alleen figuurlijk, maar ook letterlijk actief
is met het ‘sturen’ van lijn 251,
want: “Wij zijn ook allemaal actief als vrijwillige chauffeur”, aldus Cees.
Na bijna 30 jaar met liefde en
plezier zijn taken als voorzitter uitgevoerd te hebben, vindt
Antoon het tijd worden om zijn
aandacht te richten op andere
zaken. Dat hij zo lang aan het
roer stond heeft diverse redenen.
“Ik vind het een belangrijke service aan mensen die anders geen
mogelijkheid hebben om ergens
te komen. We hebben veel vaste klanten en het is dankbaar
werk”, stelt hij.
Als onder andere voorzitter van
de plaatselijke KBO valt hij zeker niet in een gat, maar missen
gaat hij het wel. Antoon: “We
hebben het als bestuur onderling
altijd goed met elkaar kunnen
vinden en alles samen geregeld.
Die gemoedelijkheid ga ik zeker
missen.”

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

Website nodig? Of is uw
website aan vernieuwing toe?
• Domeinnaam & e-mail
Heerlijk Heesch 2019

Ook dit jaar zullen gasten, muzikanten en ondernemers zich
ongetwijfeld weer amuseren met
een goed gesprek, een hapje en
een drankje bij de klanken van
goede muziek. Een stijlvolle ambiance zorgt voor een feestelijke
omlijsting van hetgeen er op De
Misse te vinden is. En dat alles
met een gratis entree.
Niets moet, alles mag! Lekker
stilzitten en genieten van de

ambiance en de muziek of met
vrienden en familie op een van
de vele terrasjes genieten van elkaar, de hapjes en de drankjes.
Een keur aan heerlijke zaken zal
te vinden zijn bij de kramen van
de fantastische horecaondernemers die ook dit jaar weer hun
beste beentje ongetwijfeld voorzetten om hun gasten te verwennen.
De werkgroep die de organisatie

Foto: Marcel van der Steen

voor deze dagen strak in handen
heeft, bestaat uit ervaren mensen die al veel feesten en evenementen hebben georganiseerd
voor CC De Pas. Wat houdt je
tegen om 6 en 7 juni in je agenda te blokkeren om een paar
dagen te proeven in stijl tijdens
het Heerlijk Heesch evenement
‘Proeven in stijl’.
6 en 7 Juni, proeven in stijl tijdens Heerlijk Heesch!

• Betrouwbare hosting
• Het online visitekaartje
• Responsive design voor gebruik
op smartphone en tablet
• Eenvoudig zelf te beheren

verkoop@bernhezemedia.com
0412-795170

www.eenwebsitenodig.nl
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Straatnaamonthulling

Foto: Jo v.d. berg

Grote optocht

Grote optocht

Grote optocht

Grote optocht

cht
Grote opto

Grote optocht

Grote optocht
Foto’s: Edwin Hendriks

Grote optocht

Grote optocht

www.mooibernheze.nl
INFORMEERT, BOEIT EN INTERESSEERT

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

Zeven jubilarissen bij jubilerende
Zonnebloem HDLV

De jubilarissen

HEESWIJK-DINTHER/LOOSBROEK/VORSTENBOSCH - De jaarvergadering van de Zonnebloem HDLV
in CC Servaes werd, op dinsdag 18 februari, bezocht door 40 vrijwilligers. De avond begon met een
kopje koffie/thee en een lekker stuk taart vanwege het 50-jarig jubileum. Marijke Verhagen opende de
vergadering met een vooruitblik op het jubileumjaar.
Tijdens de vergadering werden
vrijwilligers gehuldigd voor hun
jarenlange vrijwilligerswerk.
Mariëtte van Zandbeek, Wilhelmien van de Akker, Diny van
Erp, Betsie van Zutphen en Toos
van Houtum ontvingen een zilveren zonnebloeminsigne en het
beeldje ‘De Waardering’ voor
hun 10-jarig jubileum.
Pauline Suiker was 20 jaar en
Will Blommers 30 jaar vrijwilliger.
Ook ontvingen de jubilarissen
een mooi bloemstuk, gemaakt

door Luus van de Ven, voor hun
jarenlange inzet. De voorzitter
had voor iedere vrijwilliger een
persoonlijk woordje.
Op deze vergadering werd er
afscheid genomen van Sjan
Geenen. Zij zat 12 jaar in het
bestuur. Marijke sprak mooie
woorden en bedankte haar voor
de fijne samenwerking. Er werd
van haar afscheid genomen met
een liedje en een kadootje. Natuurlijk ook een mooi bloemstuk.
Hennie Lucius uit Vorstenbosch
werd tot nieuw bestuurslid ge-

kozen. Marijke wenst haar welkom bij de Zonnebloem en veel
succes.
Na de pauze was er een presentatie door Harold van Griensven
van EHBO vereniging St Rafael.
Hij ging vooral in op het belang
van een AED apparaat. Hij gaf
uitleg hoe men dit apparaat kan
gebruiken. Erg interessant.
Een woord van dank aan het
personeel van CC Servaes voor
hun goede zorgen is zeker op
zijn plaats.
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Samen in het Willibrordcentrum:
Kom gezellig een keer sfeer proeven
HEESWIJK-DINTHER – Elke dinsdagmiddag vanaf 12.30 uur zwaaien
de deuren van het Willibrordcentrum, naast de kerk in Heeswijk,
gastvrij open voor iedereen die het leuk vindt om, onder het genot
van een kopje koffie of thee, even bij te buurten, te fröbelen of dat
juist aan iemand te leren. Elkaar ontmoeten staat centraal en niets
is verplicht. Aanmelden is onnodig: “Kom gezellig een keer sfeer
proeven”, is het verzoek.
Omdat zij in haar naaste omgeving hoorde dat er best veel
mensen zijn die nauwelijks de
deur uitkomen, maar het eigenlijk wel leuk zouden vinden als
er een plek zou zijn om gezellig
even samen te komen, bedacht
Marlou Blommers-van den Berg
uit Heeswijk-Dinther om daar
werk van te maken. Ze stapte
naar ONS Welzijn die haar initiatief omarmde en mede zorgde
voor een ruimte. Vanaf dat moment is iedereen van harte uitgenodigd om op dinsdagmiddag
vanaf 12.30 uur binnen te lopen bij het Willibrordcentrum in
Heeswijk-Dinther.
“Er is niets verplicht”, vertelt
Marlou die er als gastvrouw fungeert en zorgt voor een gratis
kopje koffie of thee. Ze vervolgt:
“Bezoek(st)ers kunnen aanschuiven voor een praatje. Je kunt
ook gaan zitten fröbelen en dat
eventueel aan anderen leren. Er
staat hier zelfs een naaimachine,
dus zelfs die kan ingezet worden
indien iemand dat nodig heeft
om iets te maken”, om nogmaals

te benadrukken. “Er moet echter
niets. Gezellig bij elkaar komen is
het belangrijkste.”
Gerry Jacobs en Ina van Daal zijn
bezoeksters van het eerste uur.
“Ik vind het leuk om een keer
‘andere praat’ te hebben dan
thuis. Soms breng ik een breiwerkje mee of ik ga zitten kleuren. Het is gezellig”, weet Gerry.

‘Ik vind het leuk om een
keer andere praat te
hebben dan thuis’
Volgens Ina is het ook een manier om mensen op een andere
manier te leren kennen. “Ik ben
door omstandigheden niet zo
mobiel en dus best veel aan huis
gebonden. Dit is een plek waar
ik andere mensen leer kennen.
Dat ik hier kom en geaccepteerd
wordt heeft me al zoveel meer
zelfvertrouwen gegeven dat ik
intussen vaker ergens alleen op
af ga”, stelt ze.
Er is geen toegangsprijs, contri-

Tekst en foto: Wendy van Lijssel

Ina van Daal en Marlou Blommers

butie, de koffie/thee zijn gratis
en iedereen is vanaf het moment
dat de deuren opengaan, vrij om
te komen en te gaan wanneer
zij willen. Ondanks het ‘open
karakter’ van het hele gebeuren is het aantal mensen dat de
moeite neemt om eens binnen
te ‘waaien’ klein. Dat maakt dat
er langs deze weg een oproep
gedaan wordt. Marlou: “Dames
en heren, ongeacht leeftijd, zijn

van harte welkom om de sfeer
te komen proeven. Wie het leuk
vindt kan met materiaal dat van
huis af meegebracht wordt, hier
puzzelen, handwerken, tekenen
of kleuren, maar dat hoeft niet.
Het belangrijkste is om een ontmoetingspunt te zijn voor iedereen die andere mensen wil
ontmoeten/leren kennen en het
gewoon gezellig wil hebben met
elkaar.”

Hoofdstraat 78,
5473 AS Heeswijk-Dinther
0413-293829
info@willibrordcentrum.nl
www.willibrordcentrum.nl

‘De dreven van Brabant die zijn me bekend. Ik ben aan de taal van de mensen gewend.
En nergens ter wereld waar ik ooit heb gestaan, is de zon met de avond zo ondergegaan…’

‘Een mooie ‘vintage moderne look’, zou je kunnen zeggen.
Bij Eetcafé ’t Pumpke noemen ze het gewoon ‘gezellig’
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EETCAFÉ ’T PUMPKE HEEFT OP ALLE FRONTEN, EEN MAKE-OVER GEHAD. De laatste week van 2019 sloten
de deuren om het concept van het interieur, bedacht door Erma Koster van Janssen & Ko en Silvia Hermans, te gaan
realiseren.

www.janssenenco.nl

Vanaf deze week is het verrassende resultaat te bewonderen. Onder toeziend oog van aannemersbedrijf Ron van
Roosmalen werd dit een samenwerking van zo’n 40 lokale en regionale bedrijven. Erma vertelt, terwijl de laatste
puntjes op de i gezet worden: “Alle ideeën van heel het team van ’t Pumpke zijn samengebracht in een mooi
geheel. Wat vooral belangrijk was, was dat ’t Pumpke herkenbaar zou blijven en dat de huiselijke sfeer zou blijven.
Dit is verwerkt in een totaalplan met de herkenbare bogen en schoonmetselwerk als basis, ook de grote kast in de
Goeikamer is gebleven. Verder is alles, maar dan ook echt alles, opnieuw aangepakt.”

06-53717871
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Wij feliciteren Ron, Silvia en het team m
r

oege
Zo was ‘t vr

Raadhuisplein 7, 5388 GM Nistelrode
info@eetcafetpumpke.nl, www.eetcafetpumpke.nl

ERMA KOSTER van Janssen & Ko:
Wat mij het meeste is bijgebleven is het gezicht van de timmermannen die de deuren
voor de lambrisering voor het eerst zagen. Het was een bende ouwe ‘toei’ die zij tegen
de wanden mochten schroeven, daar hadden ze weinig gevoel bij! Toen het er eenmaal
op zat en het idee duidelijk was, vonden ze het wel weer grappig.”
Inmiddels is het een van de vele bijzondere eyecatchers in de horecazaak.
“Het was een superleuk traject, iedereen was altijd vol enthousiasme en had alle
aandacht voor het eindresultaat, vanuit mijn perspectief is het een heel mooi voorbeeld
van ‘Samen creëren’!”
06-42725855

06-13041651

Bernhezer

INSTALLATIEBEDRIJF BV
VOLG ONS!

SANITAIR - GAS EN WATER - VERWARMING
DAKWERKZAAMHEDEN - DUURZAME TECHNIEKEN

Instagram

Nistelrode 0413 - 296190 info@bernhezerinstallatie.nl www.bernhezerinstallatie.nl

www.bernhezerinstallatie.nl

www.hsb-grootkeukens.nl

www.koningsvloeren.nl

www.bartvdven.nl

www.elektrototaalmarkt.nl

De oude blikken platen
tegen de muur hebben
plaatsgemaakt voor een
smaakvol decor,
waarin oude elementen
terugkomen in het
nieuwe interieur

info@beverselektro.nl www.beverselektro.nl

www.kombibouwmaterialen.nl

www.heerkens.nl

www.metselklus.nl

www.beverselekto.nl

www.hermeskozijnen.nl
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met de heropening van Eetcafé ‘t Pumpke

Prachtig
t
eindresultaa

www.ontwerpopmaat.com

www.cvanderven.nl

TOM SANDERS van Samosa:
“In samenspraak hebben wij de technische uitwerking, de detaillering van de
meubels (materialen, maten, functionaliteit, beoogd gebruik, afstemming van
productie met andere toeleveranciers/producenten, et cetera.) en de realisatie
van een deel van het interieur gedaan. Denk hierbij aan de bar, de bovenbouw
van de bar, de garderobe, de toiletmeubels, het stalen element in de lichtstraat,
het welkom-bord, een deel van de tafels en de zit rondom de haard.”

www.strijbosch.nl

van
den

Bersselaar

schilderwerken

Bouwtechnisch teken- en
adviesburo

rkt

ewe
Er is hard g

www.verkuylen.nl

‘Een prachtige uitnodigende uitstraling, gerealiseerd
door vooral lokale en regionale ondernemers’

06 52688134
06-52688134 32
Leharstraat
5384 Cs heesCh

www.vanschijndeltegels.nl

www.langenhuizen.nl

Wim de Groot
Containerverhuur
&Grondwerken
0412-612833

www.camvermeij.nl

www.goverswaterservices.nl

06-53239714

06-23439233
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PRAKTISCHE INFORMATIE

Vragen over uw aanslagbiljet?

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

Bel BSOB of kom naar de inloopavond

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
3 maart 2020
19.30 - 21.00 uur
Themabijeenkomst lokaal
sportakkoord
MFA De Stuik, Vorstenbosch

Aanslagbiljet gemeentelijkeen waterschapsbelastingen
In de laatste week van februari
ontvangt u van Belastingsamenwerking Oost-Brabant (BSOB)
het aanslagbiljet met gemeentelijke- en waterschapsbelastingen. Op dit aanslagbiljet staan
de belastingen die u betaalt aan
de gemeente en het Waterschap.
Op het aanslagbiljet staat ook de
WOZ-waarde van uw woning of
bedrijfspand.
Bent u het niet eens met uw
WOZ-waarde? Bel BSOB
De WOZ-waarde van uw woning of bedrijfspand staat op
het aanslagbiljet. Verschillende
particuliere bedrijven adverteren

gratis bezwaar voor u te maken.
Als u via een particulier bedrijf
bezwaar maakt duurt het enkele
maanden voordat u reactie krijgt.
Denkt u dat de WOZ-waarde
niet klopt? Bel dan direct met
BSOB. De taxateurs van BSOB
staan u zelf te woord, zij streven
ernaar u binnen twee weken al
antwoord te geven.
De kans dat de WOZ-waarde
wordt aangepast is aanzienlijk
groter als u zelf contact opneemt
dan wanneer u hiervoor een particulier bedrijf inschakelt. Niet
alle particuliere bedrijven leveren
maatwerk. Dat betekent dat er
een standaardbrief wordt gestuurd. Vaak kunt u zelf het beste

vertellen wat er met uw woning
of bedrijfspand aan de hand is
waardoor de WOZ-waarde niet
goed is. Mocht u er niet uitkomen met de taxateur dan kunt u
alsnog binnen zes weken schriftelijk bezwaar maken.
BSOB is telefonisch extra bereikbaar op woensdag 26 februari
tot en met vrijdag 28 februari
en maandag 2 maart en dinsdag
3 maart van 9.00 tot 18.00 uur.
Daarna is BSOB telefonisch weer
bereikbaar van 09.00 tot 16.00
uur.
Kom naar de inloopavond
BSOB organiseert een inloopavond op woensdag 18 maart
van 17.00 tot en met 19.00 uur
in het gemeentehuis (De Misse
6, Heesch). Tijdens dit spreekuur
zijn deskundigen van BSOB aanwezig om vragen te beantwoorden. Vergeet niet uw legitimatiebewijs mee te nemen.

Wilt u in termijnen betalen?
Vraag een automatische incasso aan. U kunt uw belasting in
maximaal tien termijnen betalen.
Dit kan met een automatische
incasso. Die kunt u aanvragen
via de digitale balie op
www.bs-ob.nl.
Meer informatie
Heeft u andere vragen over het
aanslagbiljet?
Of wilt u meer informatie?
Kijk op www.bs-ob.nl of bel
088 - 551 00 00.
Over BSOB
Belastingsamenwerking OostBrabant is een samenwerkingsverband tussen waterschap
Aa en Maas en elf Brabantse
gemeenten (Asten, Bernheze,
Boekel, Deurne, Gemert-Bakel,
Laarbeek, Landerd, Oss, Sint
Anthonis, Someren en Uden) op
het gebied van gemeentelijke en
waterschapsbelastingen.

4 maart 2020
16.00 - 17.30 uur
Themabijeenkomst lokaal
sportakkoord
MFA De Stuik, Vorstenbosch
4 maart 2020
Laatste dag aanmelden
snoeihout buitengebied
18 maart 2020
17.00 - 19.00 uur
BSOB inloopavond
Gemeentehuis, Heesch
21 maart 2020
Landelijke Opschoondag
Meer informatie:
www.bernheze.org

Verlenging schoonmaakcontract
Vertrouwde gezichten blijven schoonmaak doen
in gemeentehuis
Acht medewerkers van IBN kunnen hun werk blijven doen in het gemeentehuis in Heesch. Woensdag 19 februari tekenden wethouder
Rien Wijdeven en Maarten Gielen, directeur van IBN de verlenging
van het schoonmaakcontract. De gemeente wil hiermee een bijdrage leveren aan een arbeidsmarkt waarin iedereen die wil en kan
werken een eerlijke kans krijgt.

Snoeihout
buitengebied
In de week van 9 maart 2020 halen we snoeihout op in het buitengebied. Als u uw snoeihout
wilt laten ophalen, vul dan voor
4 maart 2020 het online formulier in op www.bernheze.org
(zoekterm: snoeihout).

Al meer dan 20 jaar verzorgen
de medewerkers van IBN de
schoonmaak van het gemeentehuis. Naar grote tevredenheid
van de gemeente. Wethouder
Rien Wijdeven: “We vinden het
belangrijk dat mensen een volwaardige bijdrage kunnen leveren aan de maatschappij. Werk
is daarbij een belangrijk uitgangspunt. We willen het goede
voorbeeld geven en ondernemers in onze gemeente stimuleren om kansen te bieden aan
mensen die extra ondersteuning

naar werk nodig hebben. Naast
schoonmaak, laten we ook het
groenonderhoud en de postverwerking uitvoeren door medewerkers van IBN. We ervaren
het als leerzaam en waardevol
en het komt de werksfeer ten
goede.” Ook Maarten Gielen
is blij met de samenwerking, hij
geeft aan trots te zijn op deze
mooie samenwerking waarin
medewerkers een volwaardige
werkplek wordt geboden en zij
de mogelijkheid hebben om zich
nog verder te ontwikkelen.

Jongeren Bedrijvendag
Vorige week waren ruim 1400
scholieren onderweg naar hun
toekomstige beroep tijdens de
5e editie van de Jongeren Bedrijvendag. Jongeren in de leeftijd
van vmbo-2 en havo-3 en vwo-3
maakten op een leuke manier

kennis met diverse bedrijven en
beroepen in de regio. Natuurlijk
gaven wij ook een kijkje in de
keuken en daagden de leerlingen uit om de mooiste kermis
van Noordoost-Brabant te organiseren.

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

Voornemen ambtshalve
wijziging adresgegevens
Uit onderzoek is gebleken dat
de volgende personen niet meer
wonen op het adres in de gemeente Bernheze waar zij volgens de Wet basisregistratie
personen 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.
- Surovcová, Eva,
geboren 24-12-1979
- Myszkowska, Dagmara,
geboren 23-03-1987
- Laszczak, Mateusz Stanisław,
geboren 29-07-1994
- Zijlemans, Dèvin Yannick,
geboren 09-05-1989
Heeft u informatie over de verblijfplaats van deze personen
of heeft u vragen, neem dan
contact op met het de afdeling
Burgerzaken van de gemeente
Bernheze via 0412-45 88 88 of
gemeente@bernheze.org.

Besluit ambtshalve
wijziging adresgegevens
De volgende personen wonen
niet meer op het adres waar zij
volgens de Wet basisregistratie
personen staan ingeschreven.
Dit blijkt uit het adresonderzoek
van de afdeling Burgerzaken.
Het college van burgemeester
en wethouders van de gemeente
Bernheze heeft daarom besloten
om hun persoonsgegevens niet
meer bij te houden en hen uit te
schrijven uit Nederland. Hierop
volgt een inschrijving in het RNI
(Registratie Niet Ingezetenen)
met onbekende verblijfplaats.

- A.J.G.M. de Wit,
geboren 15-04-1970
Besluitdatum: 20-02-2020
- Filip Danciu,
geboren 24-04-1994
Besluitdatum: 11-02-2020
Procedures 4b en 7a zijn van
toepassing.
Met vragen kunt u contact opnemen met de afdeling Burgerzaken van de gemeente Bernheze,
telefoon 0412-45 88 88 of gemeente@bernheze.org.

Algemene Plaatselijke
Verordening (APV)
Melding klein evenement
In overeenstemming met artikel
2:25, lid 2 onder g, van de APV
Bernheze 2014 is een melding
gedaan door:
- Actief Burgerschap voor het organiseren van ‘Groenbeleving
op het Plein’ op 5-4-2020 van
13.00 tot 17.00 uur op Plein
1969 in Heeswijk-Dinther. De
toestemming is verzonden op
20-02-2020.
- Buurtverbinding voor het organiseren van Vrijheid in ’t Park
op 5 mei van 14.00 tot 21.00
uur en buurtverbindingsactiviteiten op 7 juni, 5 juli, 30 augustus en 28 september van
15.00 tot 17.00 uur in het Zeven Eeuwen Park in Nistelrode.
De toestemming is verzonden
op 26-02-2020.
Procedures 1a, 4b en 7a zijn van
toepassing.
Melding maken uitweg
Er is melding gemaakt op grond van
artikel 2:12 lid 1 onder a van de APV
Bernheze 2018, voor het maken van:
- Een 2de inrit aan de Meerweg
in Heesch, t.b.v. pand aan de
Vinkelsestraat 11
- Een inrit aan de Vinkelsestraat
20 in Heesch
- Een 2de inrit aan de Loosbroeksestraat 1 in Heesch
- Een 2de inrit aan het Delst 13,
in Nistelrode
Deze meldingen zijn op

18-02-2020 geaccepteerd.
Verzenddatum: 18-02-2020.
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing.

Besluiten
Onderstaande
omgevingsvergunningen zijn verleend. Deze
besluiten treden daags na verzending van het besluit in werking.

Heesch
- Hildebrandstraat ong.
Oprichten 10 huurwoningen
en 22 huurappartementen en
handelen in strijd met regels
ruimtelijke ordening
Verzenddatum: 20-02-2020
- Loosbroeksestraat 1d
Aanleg helofyten filter en wadi
Verzenddatum: 20-02-2020
- Beemdstraat 7
Verbouw woonhuis
Verzenddatum: 17-02-2020
- Bergstraat 24
Handelen in strijd met regels
ruimtelijke ordening i.v.m. gebruik perceel voor woondoeleinden
Verzenddatum: 18-02-2020
- Achterste Groes 6
Oprichten bijgebouw en handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening
Verzenddatum: 18-02-2020
- Bosschebaan 27
Milieuneutraal veranderen en
realiseren wintergarten
Verzenddatum: 17-02-2020
- Zoggelsestraat 54
Bouw berging/schuur en handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening
Verzenddatum: 17-02-2020
- Runstraat ong.sectie A nr.7323
Uitbreiden bestaande
bedrijfshal
Verzenddatum: 13-02-2020
Heeswijk-Dinther
- Perceel aan Droevendaal en
Baron van den Bogaerdelaan
Realisatie natuurontwikkeling
Verzenddatum: 11-02-2020
- Sint Servatiusstraat 9a
Omzetten winkel naar woning
en handelen in strijd met regels
ruimtelijke ordening
Verzenddatum: 18-02-2020
- Hoge Broekstraat 1
Plaatsen permanente teeltondersteunende tunnels en waterbassin
Verzenddatum: 17-02-2020
- Pandhof 7
Plaatsen terrasoverkapping
Datum ontvangst: 17-02-2020
- Lariestraat 9
Vervangen en uitbreiden bestaande berging/garage
Verzenddatum: 18-02-2020
- Heibloemsedijk 18a
Uitbreiden woning
Verzenddatum: 20-02-2020

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 bestuursrecht 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

Wet milieubeheer
Algemene maatregel van bestuur
De volgende meldingen als bedoeld in artikel 8.40 van de Wet
milieubeheer (melding Activiteitenbesluit) zijn ingekomen:
Heesch
- Zoggelsestraat 97
Veranderen veehouderij
met handelskwekerij
Heeswijk-Dinther
- Justitieweg 2
Veranderen veehouderij
Procedures 1a en 6 zijn van toepassing.

Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht
Reguliere procedure
Ontvangen aanvragen voor een
omgevingsvergunning
Heeswijk-Dinther
- Om en nabij Kasteel Heeswijk
sectie E nr.1948
Natte Natuurparel
Kasteel Heeswijk
- Abdijstraat 38a
Verbouw woning
- Abdijkstraat nabij nr. 38
Kappen 3 beuken
(nieuwbouw 2 woningen)
- Plein 1969 nr.13
Aanpassen winkelindeling
i.v.m. toevoegen unit derden
- Raadhuisplein 22
Tijdelijke aanbouw
Datum ontvangst: 13-02-2020
Loosbroek
- Schaapsdijk ong. kavel 5
Oprichten woning
Datum ontvangst: 18-02-2020
Heesch
- Goorstraat 49
Bouw schuur
Datum ontvangst: 14-02-2020
Procedure 1a en 6 zijn van toepassing.

Nistelrode
- Loosbroekseweg 49
Oprichten loods
Verzenddatum: 18-02-2020
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing.
Uitgebreide procedure
De wetgever heeft bepaald dat
ingekomen aanvragen voor een
omgevingsvergunning, die worden voorbereid met de uitgebreide procedure, niet worden
gepubliceerd. De bekendmaking
van deze aanvragen vindt plaats
via publicatie van een ontwerpbesluit.
Ontwerpbesluit
Het college van burgemeester
en wethouders wil toestemming
verlenen voor:
Heeswijk-Dinther
- Rukven 9 en 9a
Intrekken omgevingsvergunning beperkte milieutoets inzake de op 9 januari 2015 verleende OBM
Verzenddatum: 20-02-2020
Procedures 1a en 3b zijn van
toepassing.
Besluit
Voor de volgende omgevingsvergunning is de beslistermijn
verlengd met 6 weken. Dit besluit treedt daags na verzending
in werking.
Heeswijk-Dinther
- Plein 1969 nr.19
Het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening en
plaatsen dakopbouw
Verzenddatum: 14-02-2020
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing
Tijdelijke vergunning
Onderstaande tijdelijke vergunning is verleend. Dit besluit treedt
daags na verzending in werking.
Heeswijk-Dinther
- Donkeren Dijk 18
Tijdelijk plaatsen unit
Verzenddatum: 18-02-2020
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing.

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

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

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.
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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Bestaande woningvoorraad beter benutten

Helaas
geen optocht
John van den Akker, Lokaal

Hans Bongers, 50PLUS Bernheze i.o.

Op veel plaatsen is het carnavalsweekeinde
voorbij gegaan zonder dat de traditionele
optocht plaats heeft kunnen vinden. De
vierde storm in twee weken gooide flink
roet in het eten.

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

Dat is jammer voor iedereen die
de afgelopen winter hard aan
het werk is geweest om van hun
wagen/groep iets moois te maken. Het is jammer voor iedereen
die meeloopt in de optocht en er
elk jaar weer een happening van
weet te maken.
En het is jammer voor de vele
mensen die overal langs de kant
staan te kijken. Extra jammer is
het dat er in veel plaatsen ook
geen tweede kans is om de optocht alsnog te bekijken. Is het

in deze tijd van veranderende weersomstandigheden niet
eens tijd om in te spelen op de
verhoogde kans op dit soort
omstandigheden? Met andere
woorden: wordt het geen tijd
voor een reservemoment waarop
in het carnavalsweekend de optocht alsnog zou kunnen plaatsvinden?
Ik weet dat het geen politiek issue is, maar volgens mij is het
toch iets om over na te denken
Denk mee, doe mee, word lid.

De 50PLUS Bernheze speerpunten zijn bestrijding van eenzaamheid, betere menselijke zorg, het
tegengaan van leeftijdsdiscriminatie, veiligheid en burgers die
zich niet gehoord voelen een
stem terug geven en in het bijzonder de oudere generatie.
Permanente bewoning recreatiewoningen en bouw minihuisjes
De bestaande woningvoorraad
kan en moet beter gebruikt worden. Naast de vele centrale maatregelen die 50PLUS wil, kan ook
de gemeente een bijdrage leve-

ren, zoals permanente bewoning
van recreatiewoningen toestaan.
Er worden wel voorwaarden gesteld om winstbejag tegen te
gaan en er moet ook daadwerkelijke een woning vrijkomen voor
verhuur of verkoop.”
50PLUS werkt aan een voorstel
waardoor het makkelijker wordt
om een klein huisje, of minihuisje, in je achtertuin neer te zetten.
“We denken dat de bestaande
regeling voor mantelzorgwoningen goede aanknopingspunten
biedt”, stelt Henk Krol.

Lid worden? Lidmaatschap kost
je het eerste jaar €1,- per maand.
Vervolgens betaal je €25,- per
jaar.
Als nieuw lid ontvang je een uitnodiging voor een rondleiding in
de Tweede Kamer. Een fascinerend kijkje achter de schermen
van onze democratie!
Wil je zelf actief meedoen met
team 50PLUS Bernheze i.o., meld
je dan bij Hans Bongers, mail:
hans.bongers62@gmail.com of
bel me op 06-1860 4538.

John: ‘Reservemoment voor optocht’

Veilig zijn én veilig voelen
Alina van Marsbergen, Commissielid Ruimtelijke Zaken D66 Bernheze

Vakantiepark te koop
Cent van den Berg, Progressief Bernheze
De gemeenteraad praat binnenkort over
vakantiepark De Wildhorst. Een nieuw onderzoek heeft een globaal toekomstbeeld
opgeleverd, waarin plaats is voor wonen,
recreëren en natuur. Progressief Bernheze
mist een fundamentele vraag in het onderzoek. Is het verkopen van de Wildhorst aan
een partij die er een volwaardig vakantiepark van wil maken een oplossing? Het bezitten van een vakantiepark is nu eenmaal
geen kerntaak voor een gemeente.
Eigendom
De gemeente Bernheze is eigenaar van de grond op de Wildhorst. Het gebruik van de grond
is in erfpacht aan meerdere eigenaren uitgegeven. De gemeen-

‘Is het verkopen van
De Wildhorst geen
betere oplossing?’
te mag zich als eigenaar van de
grond afvragen hoe het komt dat
het vakantiepark zo in verval is
geraakt. Heeft de gemeente ooit
een visie en ambitie gehad voor
een vakantiepark en daar de nodige middelen uit de inkomsten
van de erfpacht voor ingezet?
Kansen
Welk dorp in het Groene Woud,
op fiets- en loopafstand van
’s-Hertogenbosch, kan zeggen

dat het een middeleeuws kasteel
en vluchtwatermolen op haar
grondgebied heeft staan? In potentie biedt Heeswijk-Dinther
een kansrijke omgeving voor een
vakantiepark. Maakt een gemoderniseerd vakantiepark de Wildhorst de exploitatie van Kasteel
Heeswijk en de Kilsdonkse Molen makkelijker?
Kies
Het voorliggende rapport kiest
voor wonen, recreatie en natuur
op de Wildhorst naast elkaar.
Gaat dit een oplossing bieden
voor de problemen op de Wildhorst? Er is totaal geen zekerheid. Zijn de belanghebbenden
voldoende betrokken? Hoeveel
geld is de gemeenteraad bereid
beschikbaar te stellen voor de
transitie? Is het verkopen van
de Wildhorst geen betere oplossing?

De confetti wordt opgeveegd, het ‘pekske’ is weer naar de stomerij. Nu het
carnavalsgedruis voorbij is wil ik u een zorgelijke ontwikkeling voorleggen.
Ondermijning! Veel gemeenten in Nederland werken hard aan het terugdringen van illegale hennepteelt, drugshandel, geld witwassen, mensenhandel,
bedreigingen en intimidatie. Ondermijning zorgt voor een onveilige en oneerlijke samenleving. Een drugspand of cocaïnewasserij in je eigen omgeving
komt steeds dichterbij. Lege loodsen trekken criminelen aan.
Rond dit fenomeen en voor de
bestrijding ervan, vindt D66
Bernheze dat ook de gemeente Bernheze een belangrijke rol
heeft. Hoe lossen we dit op?
Extra handhaving? Moeten we
samen opstaan voor een veilige leefomgeving? Het gaat om

veilig zijn én veilig voelen. Ziet
of hoort u iets verdachts, leg
contact met de wijkagent of via
‘Meld Misdaad Anoniem’.
Om de vrijheid en veiligheid te
waarborgen, investeren we in
preventie, meer menskracht en
meer kwaliteit. Laten we zuinig

zijn op onze mooie gemeente en
op elkaar!
D66 Bernheze zet in op een veilige en betere leefomgeving, doet
u mee?
bernheze.d66.nl

VACATURE

Redactie- en schrijftalent!
VERTAAL JIJ WOORDEN NAAR MOOIE VERHALEN OP PAPIER?

Zie jij fouten in een tekst in een oogopslag?
Heb jij HBO denk- en werkniveau en ben je een echte teamspeler?
Ben jij communicatief, stressbestendig, accuraat,
zelfstandig en breng jij je enthousiasme altijd mee?
BEN JIJ IN IEDER GEVAL OP MAANDAG EN DINSDAG BESCHIKBAAR?
Aantal uren in overleg.

…Dan zijn wij per direct op zoek
naar jouw redactie- en schrijftalent!
INTERESSE? Mail je cv en de reden waarom jij uitgenodigd wil worden
voor een gesprek naar office@bernhezemedia.nl
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COLUMN

Bianca van Beugen, SP Ruimtelijke zaken en Milieu
Naar aanleiding van het landelijk Klimaatakkoord is de politiek momenteel
druk met het organiseren van klimaatmaatregelen. Dit wordt vormgegeven
in de ‘Regionale Energie Strategie’ (RES). Gemeenten, die samen een regio
vormen, zijn hierin verantwoordelijk. De provincie mag ingrijpen, als het niet
lukt. Dergelijke regionale samenwerkingen zijn vaak lastig voor de gemeentelijke politiek. Vooral om er invloed op uit te kunnen oefenen.

Vrijwilligers Vluchtelingenwerk
Bernheze stellen zich voor
Mariette Deckers

Regionaal samenwerken
Voorafgaand aan de samenwerking heeft de gemeente Meierijstad alvast zoekgebieden voor
windmolens aangewezen. Wel
dicht langs de gemeentegrens
met Bernheze.
Ook Bernheze heeft laten onderzoeken waar in onze gemeente zoal wind- en zonne-energie
opgewekt kan worden. Het is
de bedoeling om de komende
maanden contact te zoeken met
inwoners. Dit om uiteindelijk
richting de RES-regio een voor-

stel te kunnen doen, dat maximaal gedragen wordt door de
inwoners. Naast opwekken is be-

‘De SP kiest voor een
klimaatpolitiek die mensen
niet in de kou zet!’
sparen een belangrijke pijler van
de RES. Daarin heeft Bernheze
meer ruimte voor zelfstandige
keuzes binnen de regio.
De SP vindt milieu en klimaat
erg belangrijke thema’s. Dit in

combinatie met SP-inzet voor
mensen die het moeilijk hebben.
Mensen die armoede kennen,
hebben vooral andere dingen
aan hun hoofd dan natuur, milieu
en klimaat. Daarom gaat de SP in
de energietransitie voor ‘klimaatrechtvaardigheid’. Dit betekent
dat iedereen energie moet kunnen besparen en/of duurzaam
opwekken. Maar dat mag zeker
niet ten koste gaan van het inkomen van de mensen met een
kleine beurs. De SP kiest voor
een klimaatpolitiek die mensen
niet in de kou zet!

Wij lachen in ons vuistje
Jack van der Dussen, fractievoorzitter VVD-Bernheze
Tijdens de commissievergadering Bestuur & Strategie van 17 februari 2020
werd de kadernota 2021 van de Belastingsamenwerking Oost-Brabant
(BSOB) besproken. Dit is een samenwerking van 11 gemeenten en het waterschap Aa en Maas. De BSOB is opgericht om de kwaliteit van de dienstverlening en de continuïteit van de waardering, heffing en inning van gemeentelijke- en waterschapsbelastingen te garanderen.
De nieuwe directeur, de heer
G. van der Zande, presenteerde de huidige en toekomstige
activiteiten van de BSOB. De
VVD-Bernheze kan zich hier
goed in vinden. Hij stelde voor
om beter zicht te krijgen op alle
locaties waar arbeidsmigranten
verblijven. Staan arbeidsmigranten wel of niet ingeschreven bij
de gemeente? Zo niet, dan kan
via de toeristenbelasting een
heffing worden opgelegd. Het
voordeel hiervan is dat de verblijfslocaties in beeld komen en

zodoende gecontroleerd kunnen
worden op brandveiligheid en
toezicht.
In juni 2020 krijgt de gemeenteraad hierover van de BSOB een
voorstel.
De VVD-Bernheze heeft tijdens
de raadsvergadering van 30 januari 2020 een motie ingediend
met het verzoek aan het college
om te onderzoeken op welke
wijze toeristenbelasting geheven
kan worden voor het verblijf van
arbeidsmigranten in niet voor

recreatie bedoelde woningen en
andere verblijven of gedeelten
daarvan.
Geen enkele politieke partij steunde ons voorstel! Bizar
toch? Dat uiteindelijk de BSOB
een vervolg wil geven aan onze
motie vinden wij zeer positief.
Wij lachen dan ook in ons vuistje
en zijn benieuwd hoe de andere
partijen er in juni 2020 over zullen denken.
Reageren: info@vvdbernheze.nl

Vreemde vogels in de Maashorst
Mart Smits, fractievoorzitter CDA Bernheze
Het natuurgebied de Maashorst uiteraard. Laten we hopen dat dat
zo vanzelfsprekend blijft en er geen gemeente komt met die naam.
Enfin, al jaren een hoop te doen rondom de Maashorst.
Soms een discussie met emotie
en commotie, dat is gezien het
recente incident met de Tauros
ook te begrijpen. Maar nu, wat
vindt ‘de politiek’ ervan gelet op
wat er speelt? Daar lijkt een gemakkelijk antwoord op te formuleren, maar dat is helaas niet zo.
Voor nu is er adequaat gereageerd door het Maashorst bestuur, maar we moeten verder.
Dit jaar komt er weer een begroting, meerjarenplan en een
onafhankelijke evaluatie van de
grazers in de Maashorst. Waar
wij reikhalzend naar uitkijken.
De Maashorst is uit balans, en die
balans daar willen we graag naar

terug. Een streep zetten door de
begrazing lijkt dan de beste keuze, maar wie gaat het dan doen?
Marsmannetjes met oordoppen
en gemotoriseerde bosmaaiers?
Willen we dat in een natuurgebied? Wie gaat dat dan betalen?
Wat gaat dat kosten? Wat zijn
de alternatieven? Andere grazers? Hekken of hekjes? Mogen
we net als in het verkeer ook veilig en verantwoord gedrag van
onszelf verwachten? Of is dat
niet redelijk en haalbaar?
Veel vragen waarop, hopelijk
dit jaar, de antwoorden komen,
het speelt allemaal mee in het
grote plaatje van de Maashorst.
Op het moment van schrijven is

VOOR- EN ACHTERNAAM: MARIETTE DECKERS
WOONPLAATS: OSS (VOORHEEN HEESCH)
FUNCTIE BIJ VLUCHTELINGENWERK:
MAATSCHAPPELIJKE BEGELEIDER
Hoelang werk je al bij Vluchtelingenwerk?
“Ik werk er nu zo’n kleine vier jaar.”
Waarom ben je begonnen?
“De rellen en onrust in Heesch, naar aanleiding van de eventuele komst van een AZC, vond ik verschrikkelijk. Zo wilde ik
als Heeschenaar niet neergezet worden. Ik wilde een statement
maken en heb me aangemeld bij vluchtelingenwerk.”
Wat houdt je werk in, globaal in enkele zinnen?
“Ik ondersteun in alledaaglijkse dingen die voor ons zo eenvoudig lijken, maar voor hen niet. Brieven uitleggen, sport regelen,
financiële zaken oplossen.”
Wat vind je leuk aan het werk?
“Ik vind het leuk om andere culturen te leren begrijpen en te
respecteren. De dankbaarheid, de gastvrijheid, het altijd vragen
of je mee wilt blijven eten. Daar kunnen we nog iets van leren.”
Wat vind je minder leuk aan het werk?
“Vaak zijn er financiele problemen omdat de rekeningen niet
gesnapt worden. Daar word ik soms moedeloos van. Wat is
Nederland dan toch ingewikkeld en bureaucratisch.”
Hoeveel tijd per week/maand ben je hiermee bezig?
“Ik ben er elke week enkele uren mee bezig.”
Kun je iets vertellen over een bijzondere ervaring?
“Samen met een collega Miron van Soest en met hulp van Liesbeth Dalderop hebben we zwemlessen geïnitieerd bij ’t Kuipke
in Heesch. Het positieve ervan is dat de gemeente nu subsidie
beschikbaar stelt voor zwemlessen, voor diegenen die de lessen
niet kunnen betalen. Dat is voor ons een groot succes.”
Welke karaktereigenschappen zou iemand moeten hebben om
deze functie te bekleden?
“Je moet openstaan, initiatiefrijk zijn, doorzettingsvermogen
hebben en een ‘mensen-mens’ zijn.”
Waarom zou iemand deze functie moeten bekleden?
“We leven inmiddels in een multiculterele samenleving. Daarvoor moet meer begrip en respect komen over en weer. Dan
kunnen we ook echt samenwonen in een straat, buurt of dorp.
Dus het is belangrijk je in te zetten voor een ander, zeker deze
groep die zoveel meegemaakt heeft.”
Vluchtelingenwerk is altijd op zoek naar vrijwilligers, met name
maatschappelijke begeleiders. Wil jij ook een steentje bijdragen?
Neem dan contact op met Anita Meijer of Marianka Finke,
0412-456909 of bernheze@vluchtelingenwerk.nl

www.mooibernheze.nl

INFORMEERT, BOEIT EN INTERESSEERT

het carnaval en lopen er genoeg
vreemde vogels rond, zou een
van hen de balans kunnen herstellen?

c.v. installatie • loodgieterswerk • luchtbehandeling
• las- & fitwerkzaamheden

CDA Bernheze: altijd in de Buurt!

info@marvitech.nl - 06-53159229 - www.marvitech.nl
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OOGcontact

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

5x 1/5 staatsloten

MOOIBERNHEZERTJES
TE KOOP
PRINTPAPIER
A4 printpapier 80 grams. Per pak
500 vel € 4,99. Hele jaar door
5 pakken € 19,99.
’t Mediahuys, Laar 28, Nistelrode.
NIEUWE
DESSO TAPIJTTEGELS
In allerlei kleuren/soorten. Grote
voorraad, scherpe meeneemprijs.
Vanaf € 2,- per m2. Duinweg 17,
Schijndel, 06-23034594.
Ma-wo-do-vrij-za open,
di-, en za-middag op afspraak.
DAGELIJKS VERS
GEPLUKTE TULPEN
€ 2,- per bos, verschillende
kleuren. Richard van Doorn,
Vorstenbosseweg 1 Dinther.

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

Nu ook pasfoto’s
Oplossing
Winnaar:
vorige week:
Theo Roosenboom
Sint Servatiusstraat 52a, 5473GB Heeswijk-Dinther, 0413
Tom de Bruijkers
kan293851
de staatsloten
uit Heesch
ophalen bij Kantoorboekhandel Ceelen

Openbaar Vervoer

Werknemers van Bernheze
Media worden uitgesloten van
deelname.

_____________________

DE ALLERLEKKERSTE KIP
BIJ KIPSALON BERNHEZE
Voor al uw kip- en grillproducten. Woensdag van 14.00-18.00
uur. 06-12033685.
Jan van de Boomstraat 9
Heeswijk-Dinther.
Pinnen mogelijk.

Datum _____________________

TE HUUR

j alle verborgen woorden vinden in deze woordzoeker?

HSL

WOORDZOEKER:
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J S P O O R E U E N O O
Zoek: HSL, LOCOMOTIEF, REIZEN, SNELBUS, SPITS, SPOOR, TAXI,
TERMINAL, VERTRAGING

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

MOOI CHALET MET
TWEE SLAAPKAMERS
Met inschrijving mogelijk.
In een mooie bosrijke omgeving
Zandkant 6a Heeswijk-Dinther
Heerlijk vrij wonen,
Info: 06-53431023.

PEDICURE NISTELRODE
Dorien Visser-Hanegraaf.
Vendelweg 6 Nistelrode.
Tel. 0412-612118.
Ook bij diabetes/reuma.
FRIETKRAAM voor uw
evenement of feest.
Voor info en/of boekingen:
0413-292911/06-25416954.
Mario & Christa Bok.
ZILVEREN SIERADEN
WORKSHOP
Maak zelf je zilveren ring of
hanger. Workshops zijn van
10.00 tot 16.00 uur.
Vanaf € 50,-. Voor informatie bel
of app Cecilia: 06-10466515, of
mail: cecilia@galeriedeschans.nl
Galerie De Schans Mariaheide.

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

REIZEN

NELBUS

SPITS

SPOOR

AXI

TERMINAL

VERTRAGINGSCHRIKKELJAAR 2020

Tekst?
e woordzoeker is uitgeprint op WoordzoekerMaken.nl

Bedrijvenweg 16
5388 PN Nistelrode
0412 612594

JEU DE BOULES BALLEN
LIGGEN DIE NIET GEBRUIKT
WORDEN?

Heb je er één, twee of vier,
we komen ze graag ophalen.
We gaan deze gebruiken voor
het jaarlijks strandjeudeboulestoernooi in Nistelrode.
Laat het ons weten via:
strandjeudeboules@gmail.com
LEGE TONERS
Lever ze in bij ’t Mediahuys,
Laar 28 in Nistelrode.
Steun hiermee het goede doel
Hulphond.
Tijdens kantooruren geopend.
Vrijdagmiddag gesloten.
KERKELIJKE BEELDEN,
ROZENKRANSEN EN
DEVOTIEPRENTJES ENZ.
Albert Dominicus, Vorstenbosch
0413-362343.
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.

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

LOCOMOTIEF

Meer info:
info@beeten.nl
www.beeten.nl

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

AANGEBODEN

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

S

K F E O L O S T A H R L

BEDRIJFSRUIMTE
Van 50, 100, 150, 170 en 255 m2,
voorzien van overhead en loopdeur. Meer informatie: neem gerust contact op met Sijme Smits
06-46111667 of kijk op
opslagunit.eu.

Zie oplossing pagina 26
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Vernieuwing
huisstijl, logo
en website voor
de benjamin

Kinderopvang De Benjamin:
‘Samen is veel leuker dan alleen’
NISTELRODE – Bij Kinderopvang De Benjamin gaat de aanloop naar het 20-jarig bestaan gepaard met vernieuwing.
De gehele Benjamin kreeg een opknapbeurt en ook de huisstijl van het bedrijf kreeg een metamorfose. Een prachtig
vernieuwd logo schittert nu op de nieuwe website, een logo met een verhaal. Voor Inez van Kessel-van der Lee en
Mirjam Verbruggen-Herlé is het vernieuwend bezig zijn een tweede natuur, met als prioriteit de kinderen: “Na de start
in 2001 aan de Parkstraat, zijn we in 2006 in de Brede school De KanZ gevestigd en zitten nu dus veertien jaar op deze
locatie. Er is behangen, geschilderd en gekozen voor een nieuwe vloer, wat een huislijke en sfeervolle uitstraling geeft.”

bekrachtigen. Deze B heeft de
kleur paars waardoor deze letter
enerzijds meer aandacht krijgt,
‘persoonlijk’, en anderzijds nog
een stukje herkenning geeft van
het oude logo. De letter B staat
voor alle groepsnamen van De
Benjamin; de Bikkels, de Banjers,
de Bengels, de Binkies, de Blitsers
& de Blinkers.
Het petje is herkenbaar vanuit het
oude logo, dat voor stoer, speels
en vrolijk staat, wat passend is bij
zowel dagopvang als BSO.

Mirjam en Inez

Tekst: @DMBK Foto’s: De Benjamin

GROEPEN

in samenwerking met ontwikkelingspsycholoog Steven Pont
tot stand is gekomen, geeft de
kracht van de groep goed weer.
Deze benutten ze dagelijks, zodat kinderen zich nog rijker kunnen ontwikkelen.

Bij de dagopvang van De Benjamin zijn twee groepen, waar
dagelijks plaats is voor 32 kinderen. Bij de buitenschoolse opvang
(BSO) van De Benjamin is er dagelijks plaats voor 44 kinderen bij
locatie de KanZ en bij locatie de
Kubiek zijn er 33 kindplaatsen.
Het team van De Benjamin bestaat uit 24 betrokken, enthousiaste en professionele medewerkers.
Het met zorg ontwikkelde pedagogisch beleidsplan ‘Niet alleen
op de Wereld, van individualisering naar socialisering’, wat

De twee getekende kinderhandjes onder de naam reiken naar
het woord ‘kinderopvang’ en
symbolisch naar elkaar..., Samen!
Samen slaan we de handen in
elkaar, kinderen, ouders en De
Benjamin met het hele team!
Het petje is niet helemaal netjes
ingekleurd, buiten de lijntjes, kinderen kleuren immers ook buiten
de lijntjes. Wanneer nodig en in
het belang van het kind, kleuren ook wij buiten de lijntjes en

DIGITALE METAMORFOSE

Naast het opfrissen van de ruimtes van De Benjamin is er ook
aandacht voor het visitekaartje.
Er is een nieuwe website ontwikkeld en het logo is vernieuwd.
Het logo is moderner, strakker,
met een vriendelijk lettertype.
‘Met een schrijfletter B’ willen
we onze persoonlijke werkwijze

De ruimtes zijn opgefrist

gaan we staan voor wat nodig is
voor kinderen en ouders. Kinderen ontwikkelen zich niet binnen
de lijntjes en daar is ruimte voor,
met aandacht voor persoonlijke
ontwikkeling.
Het petje is op de B geplaatst, als
het ware als een soort van kroon,
een kroon op De Benjamin, want
dat is na ruim achttien jaar kinderopvang wel op z’n plek!”
ONZE PASSIE/TROTS

Mirjam en Inez genieten nog
dagelijks van De Benjamin! Het
is altijd uitdagend en nooit saai!
“We hebben ontzettend veel
geleerd de afgelopen 18 jaar en
enorm veel kinderen mogen zien

Het mooiste
vak van de
wereld!
groeien! Zo bijzonder om daar
een bijdrage in te mogen leveren.
Het mooiste vak van de wereld!
Ondertussen zijn de eerste kinderen van De Benjamin ook volwas-

sen en zien we sommige kinderen ook nog wel eens terug bij De
Benjamin als stagiaire, erg leuk!”
Ondanks dat de rol van Mirjam
en Inez in de loop der jaren veranderd is binnen De Benjamin, ‘zij
staan zelf niet meer op de groep’,
missen zij de kinderen niet omdat zij dichtbij de werkvloer betrokken zijn en dagelijks contact
hebben met de kinderen! Omdat
Mirjam en Inez de persoonlijke
benadering binnen De Benjamin
als geheel zo belangrijk vinden
blijven zij bewust kleinschalig als
kinderopvangorganisatie.
MIDDEN IN DE MAATSCHAPPIJ

Dagelijks genieten Inez en Mirjam van hun plek in het centrum,
die hen in verbinding brengt met
allerlei groepen in de maatschappij. De ouderen op Laarstede,
de tuin die bijgehouden wordt
door de mensen van stichting
Dichterbij en de plaatselijke ondernemers. Zo brengt bakkerij
Van Mook dagelijks vers brood,
Slagerij van den Tillart levert de
vleeswaren en Ceelen, de fruiten groentespecialist, zorgt twee
keer per week voor verse groenten en fruit!
Maar ook binnen de KanZ en
de Kubiek zijn de samenwerkingen met de scholen, De Eijnderic
en het consultatiebureau steeds
tweerichtingsverkeer. Ze zoeken
elkaar op en genieten van elkaars
gezelschap, want ‘samen is veel
leuker dan alleen’! Wat de dames
ook in hun ondernemerschap ondervinden. Op naar het 20-jarig
bestaan!

SAMEN IS VEEL LEUKER
DAN ALLEEN

ng
dagopva
0-4 jaar
BSO
VSO en
r
4-12 jaa

Dagopvang - BSO
(Buitenschoolse opvang)

Check onze vernieuwde website voor een sfeerimpressie van De Benjamin, www.debenjamin.com

unieke
kinderopvang
in het ♥ van
nistelrode!

U bent van harte welkom samen met uw kind(eren) voor
een rondleiding om te kijken of De Benjamin bij u en uw
kind past!

Maxend 6, 5388 GL Nistelrode
0412-611 942, info@debenjamin.com
www.debenjamin.com
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MOOI

BUITEN

TUIN

KLUSSEN

BOUW

Bijna voorjaar

Repair Café

Moes&Tuin heeft er weer zin in!
Diverse soorten pootaardappelen liggen klaar en ook de plantuien,
sjalotten en knoflook. Er zijn ook biologische soorten.
Voor in je kasje of broeibak heeft Moes&Tuin sla- en andijvieplantjes.
De koolplantjes voor in de koude grond zijn vanaf volgende week
beschikbaar. Je kunt al spinazie zaaien en tuinbonen zetten.
Graag tot ziens in Vinkel op woensdag, donderdag en vrijdag vanaf 9.30 uur en op dinsdag en zaterdag
na 14.00 uur. Op dinsdag- en zaterdagochtend staat Moes&Tuin op de weekmarkt in Oss.
Van Rijckevorselweg 23a - 5382 JJ Vinkel - 06-15 64 11 10
info@moesentuin.nl - www.moesentuin.nl
HEESCH - In Nederland gooien we ontzettend veel weg, ook dingen
waar bijna niks mis mee is en die na een eenvoudige reparatie weer
prima bruikbaar zijn. Zelf repareren schiet er vaak bij in of je hebt
het gereedschap er niet voor.
Kom dan naar het Repair Café
dat iedere eerste woensdag
van de maand in de zijzaal van
de kerk aan de Kerkstraat 2 gehouden wordt. Er zijn deskundige reparateurs aanwezig om
een CD-speler, een kapotte rits,
speelgoed, een fiets, klok, step,
rollator en nog veel meer te repareren. Maar de vrijwilligers

kunnen ook helpen bij problemen met je computer, laptop of
mobieltje. Heb je niks te repareren en zelfs geen vragen te stellen? Kom dan gewoon een lekker kopje koffie of thee drinken.
Ook als je je wilt aanmelden als
vrijwilliger, ben je van harte welkom op woensdag 4 maart van
13.00 tot 16.00 uur.

www.humstijl.nl

Dinosaurus
weekenden bij
Intratuin Veghel
VEGHEL - Intratuin Veghel
staat tot en met 9 maart in het
teken van dinosaurussen.
Op 28 en 29 februari, 1, 7 en
8 maart organiseert ze twee
dino-weekenden met allerlei
leuke activiteiten en workshops voor de kids en ook
komen er echte reptielen op
bezoek. Exotum laat je zien
waarom zij met passie voor
deze dieren zorgen, maar zijn
ook eerlijk over de risico’s en
problemen die er met deze
dieren als huisdier kunnen
ontstaan. De reptielen zijn er
tijdens de dinoweekenden van
13.00 tot 16.30 uur. Intratuin
Veghel heet alle avonturiers
van harte welkom!
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Omdat jij het beste wilt voor je bedrijf, willen wij het beste voor jou
Als ondernemer heb je je zaakjes graag goed voor elkaar. Want bij het runnen van een bedrijf, groot of klein, komt nogal wat kijken. Ondernemers kiezen voor hun vak,
hun expertise; dat is wat hen drijft. Maar natuurlijk wil je ook de zakelijke kant op orde hebben. Dan is het fijn als je je financiën, belastingen, salarisadministratie en alles wat er
nog meer bijkomt, met een gerust hart kunt overlaten aan specialisten in dit vakgebied. Van Soest & Partners is zo’n specialist. Al ruim veertig jaar zijn wij die vertrouwde partner
die voor jou en je bedrijf de zakelijke puntjes op de i zet. Een geruststellende gedachte. Doe jij waar jij goed in bent, doen wij de rest.
PERSONEEL
Heb je personeel of overweeg je personeel in dienst te nemen? Dan zijn
er nogal wat zaken waar je rekening mee moet houden. Wij bieden ondersteuning bij loonadministraties en loonbelastingen, maar adviseren je
ook over zaken als CAO, bedrijfsvereniging, het soort arbeidsovereenkomst dat je gaat afsluiten, arbeidsreglementen, ontslagprocedures, sociale voorzieningen, het aanmelden bij een pensioenfonds, arbodienst en
ziekengeldverzekering. En we helpen je bij het opzetten of bijhouden van
je personeelsadministratie. De medewerkers van onze speciale loonafdeling blijven continu op de hoogte van alle recente personeelsontwikkelingen; met hun kennis, ervaring en expertise staan zij graag voor je klaar.
ONTZORGEN
Ontzorgen, dat is waar wij voor staan. Of het nu gaat om de complete
financiële administratie, het samenstellen van de jaarstukken of het opstellen van de fiscale aangifte: wij zorgen dat jij er geen omkijken naar
hebt. Bij ons krijg je dat stukje persoonlijke aandacht dat jij en je bedrijf
verdienen. Want zoals jij achter jouw bedrijf staat, staan wij achter het
onze. We zijn er voor onze klant. Samen met onze partners hebben we
alle expertise in huis die nodig is, ook bij ingewikkelde of gecompliceerde
vraagstukken. Als specialist, als sparringpartner en coach, maar vooral als
accountantskantoor met een breed en compleet aanbod in professionele
dienstverlening.
VRAGEN?
Kom gerust eens bij ons langs of maak een vrijblijvende afspraak. Met
een kop koffie erbij bekijken we graag wat we voor je kunnen betekenen.
Voel je welkom!

Chris-Stan van Daal en Frank Hanegraaf

Tekst: Anita van den Bogaart Foto: Ad Ploegmakers

Heesch - Cereslaan 4 - Heeswijk-Dinther - Plein 1969 1a
0412- 459000 - info@soestacc.com
www.soestacc.com
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Grote optocht

Kinderoptocht

Kinderoptocht

Grote optocht

Grote optocht

cht
Kinderopto

Grote optocht

Kinderoptocht
Foto’s: @DMBK

Grote optocht

Grote optocht

Meer foto’s op: www.mooibernheze.nl/albums
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Open atelierroute 2020

CHRIS VAN HELVOIRT & HANS KOENEN

CHRIS VAN HELVOIRT
“Ik ben zo’n 30 jaar bezig met
kunstschilderen en begonnen op
donderdagavond bij de Muzelinck in Oss, met schilderen naar
model. Ik vond het heerlijk om
zo, na een dag hard werken, mijn
hoofd helemaal leeg te kunnen
maken. Kort na mijn pensioen
ging ik thematisch schilderen.
Haiku’s, boeken en de geest van
Rembrandt vormden dankbare
onderwerpen. Ook haalde ik in-

spiratie uit bewegingen van zowel klassiek als modern ballet of
een buikdanseres.
In 2001 nam ik deel aan een landelijke wedstrijd georganiseerd
door SBA, waarbij door acht musea schilderijen beschikbaar gesteld werden om te kopiëren.
Daarbij werd ik uitgekozen voor
de eindexpositie in Museum Jan
Cunen in Oss. In 2007 heb ik
deelgenomen aan de expositie
‘Kunst Aan Het Gilde’ in Muse-

um Weeghreyse in Rijsbergen
met mijn vogel op eikenhout geschilderd in Cobrastijl. Afgelopen
jaar was die, in het kader van 75
jaar bevrijding, te zien in het Jan
Cunenmuseum.”
HANS KOENEN
“De levenstocht langs drinkwater- en irrigatieprojecten, bruggen, scholen en ziekenhuizen,
in vooral Afrika en Oost-Europa,
heeft blijvende sporen nagela-

www.atelierroutebernheze.nl

ten. Ik maak beelden in brons en
steen van veelal vrouwfiguren, in
een realistische tot een imaginair
figuratieve stijl, en soms abstract.
Tijdens de atelierdagen is er
een gevarieerd en aantrekkelijk aanbod. Als gastkunstenaar
is Erik van Grinsven aanwezig.
Erik schildert realistisch, maakt
miniaturen en experimenteert
graag met kunstvormen die hij
omschrijft als ‘Material Arts’, gewoon fantastisch.

Ook is er verrassend goed werk
van de beeldhouwgroep te zien.
En er is weer een loterij ten
behoeve van een goed doel in
Afrika.
De winnaar krijgt een beeld. Natuurlijk ontbreekt de koffie et cetera niet.
Workshops Muziekles
Muziek maken is leuk!

Graag tot dan!”

Kom samen met je vriend/vriendin
kennis maken met muziek! Doe je mee?
De workshops bestaan uit 5 lessen muziek maken.
Na 5 lessen kun je al liedjes spelen op een blokfluit.
Naast blokfluit spelen, zingen we samen en
spelen we met boomwhackers.
Wij zorgen voor de instrumenten.

www.hanskoenen.nl
Hoofdstraat 7
5473 AN Heeswijk-Dinther

Ben je enthousiast na deze 5 lessen dan is er een vervolg
mogelijk van blokfluitlessen om later door te stromen naar
een blaasinstrument. Denk aan de volgende instrumenten
(afhankelijk van de beschikbaarheid bij de fanfare):
Bugel/trompet/hoorn/saxofoon/bariton/trombone.
.
Voor wie: groep 3 tot en met 8

Data: woensdagavond 18, 25 maart, 1,8,15 april 2020
Tijd: 18.45 uur tot 19.15 uur
Kosten: 25 euro

Plaats: Nesterlé parkstraat 2 Nistelrode
Aanmelden vóór 11 maart 2020 via opleidingen@fanfarenistelrode.nl
onder vermelding van naam en leeftijd.

Knot wilgen aan de
Oude Beemdse weg
HEESWIJK-DINTHER – Er stond
veel wind en die nam in de loop
van de zaterdagmorgen 22 februari zelfs nog enigszins toe.
Daar moesten we dus bij het
knotten goed rekening mee
houden. Even viel er wat lichte
regen, maar het bleef bewolkt,
ongeveer 9°C.
Overigens op 1 februari zijn we
al een keer hier geweest om te
knotten, in totaal zijn er 15 personen geweest. Bij één wilg lukte het niet om die in zijn geheel
te knotten.
Daarom zullen we daar een keer
voor moeten terug komen.

Workshops Muziekles
Workshops Muziekles
Muziek maken is leuk!

Muziek maken is leuk!

Workshops Muziekles

Kom samen met je vriend/vriendin
kennis maken met muziek! Doe je mee?
De workshops bestaan uit 5 lessen muziek maken.
Na 5 lessen kun je al liedjes spelen op een blokfluit.
Naast blokfluit spelen, zingen we samen en
spelen we met boomwhackers.
Wij zorgen voor de instrumenten.

Ben je enthousiast na deze 5 lessen dan is er een vervolg
mogelijk van blokfluitlessen om later door te stromen naar
een blaasinstrument. Denk aan de volgende instrumenten
(afhankelijk van de beschikbaarheid bij de fanfare):
Bugel/trompet/hoorn/saxofoon/bariton/trombone.
.

Muziek maken is leuk!

Workshops

Voor wie: groep 3 tot en met 8

Kom samen met je vriend/vriendin
kennis maken met muziek! Doe je mee?
De workshops bestaan uit 5 lessen muziek maken.
Na 5 lessen kun je al liedjes spelen op een blokfluit.
Naast blokfluit spelen, zingen we samen en
Muziekles spelen we met boomwhackers.
Wij zorgen voor de instrumenten.

Muziek maken is leuk!
Ben je enthousiast na deze 5 lessen dan is er een vervolg
mogelijk van blokfluitlessen om later door te stromen naar
een blaasinstrument. Denk aan de volgende instrumenten
Kom samen met je vriend/vriendin
(afhankelijk
kennis maken met muziek! Doe
je mee? van de beschikbaarheid bij de fanfare):
Bugel/trompet/hoorn/saxofoon/bariton/trombone.
De workshops bestaan uit 5 lessen muziek
maken.
.
Na 5 lessen kun je al liedjes spelen op een blokfluit.
Voor
wie:engroep 3 tot en met 8
Naast blokfluit spelen, zingen we
samen
spelen we met boomwhackers.
Data: woensdagavond 18, 25 maart, 1,8,15 april 2020
Wij zorgen voor de instrumenten.

NISTELRODE - Kom samen met je vriend/vriendin kennis maken met muziek! Doe je mee? De workshops bestaan uit vijf lessen muziek maken. Na vijf lessen kun je al liedjes spelen op een blokfluit. Naast
blokfluit spelen, zingen we samen en spelen we met boomwhackers. Wij zorgen voor de instrumenten.
Data: woensdagavond 18, 25 maart, 1,8,15 april 2020
Tijd: 18.45 uur tot 19.15 uur
Kosten: 25 euro

Plaats: Nesterlé parkstraat 2 Nistelrode

Aanmelden vóór 11 maart 2020 via opleidingen@fanfarenistelrode.nl

Tijd: 18.45 uur tot 19.15 uur

25 euro
Ben je enthousiast na deze 5 lessen dan is erKosten:
een vervolg
mogelijk van blokfluitlessen om later door te stromen
naar
Plaats: Nesterlé
parkstraat 2 Nistelrode
een blaasinstrument. Denk aan de volgende instrumenten
(afhankelijk van de beschikbaarheid bijAanmelden
de fanfare): vóór 11 maart 2020 via opleidingen@fanfarenistelrode.nl
Bugel/trompet/hoorn/saxofoon/bariton/trombone.
onder vermelding van naam en leeftijd.
.

onder vermelding van naam en leeftijd.

Voor wie: groep 3 tot en met 8

Data: woensdagavond 18, 25 maart, 1,8,15 april 2020

Ben je enthousiast na deze vijf
lessen dan is er een vervolg
mogelijk van blokfluitlessen om
later door te stromen naar een
blaasinstrument.
Denk aan de volgende instrumenten (afhankelijk van de beschikbaarheid bij de fanfare): bugel/trompet/hoorn/saxofoon/
bariton/trombone.
Voor wie: groep 3 tot en met 8.
Data: woensdagavond
18, 25 maart, 1, 8, 15 april.

Tijd: 18.45 uur tot 19.15 uur
Kosten: 25 euro
Plaats: Nesterlé parkstraat 2 Nistelrode
Aanmelden vóór 11 maart 2020 via opleidingen@fanfarenistelrode.nl
onder vermelding van naam en leeftijd.

Tijd: van 18.45 tot 19.15 uur.
Kosten: € 25,-.
Plaats: CC Nesterlé Parkstraat 2
Nistelrode.

Aanmelden vóór 11 maart 2020:
opleidingen@fanfarenistelrode.nl
onder vermelding van naam en
leeftijd.

Ontspanningtips

• Projectbegeleiders
marketing
• Tekstschrijvers
• Fotografen
• Communicatie
adviseurs
• Ontwerpers voor
print en webdesign

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

Gezien worden en een boodschap
overbrengen die begrepen wordt,
is niet altijd gemakkelijk.
Wij, Bernheze Media,
kunnen u daarbij helpen.
www.bernhezemedia.nl

Sonniusstraat 17
5384 JJ Heesch
06-53532425
info@praktijkbrigitte.nl
www.praktijkbrigitte.nl

- Gebruik visualisatie oefeningen
- Geef jezelf een gezichtsmassage
- Zet je gedachten op papier
- Maak iets creatiefs
- Ga wandelen
Dit zijn zomaar een aantal tips. Iedereen
heeft goede ontspanning nodig. De
één ontspant als hij/zij naar muziek
luistert, de ander ontspant na een uurtje
sporten. Het belangrijkste is dat je iets
kiest wat bij je past! Dan blijf je het
toepassen.
Lukt het niet om te ontspannen en blijf
je piekeren? Wil je hier graag hulp bij,
maak dan vrijblijvend een
kennismakingsafspraak.
Bij inlevering van deze advertentie
ontvang je 25% korting
op je eerste sessie.
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Toneel- en Cabaretgroep ‘De Lachspiegel’ speelt
haar Jubileumvoorstelling ‘70 jaar van alles wè’
seconde te vroeg sluiten en de
ontknoping speelt zich plots achter het doek af in plaats van ervoor!

Toneelspelers van de jubileumvoorstelling

HEESWIJK-DINTHER - De titel van de revue doet vermoeden dat er diverse onderwerpen zullen worden
aangesneden. De standaardinvulling van een revue avond is een bont spectrum van allerlei sketches.
Dat het dit jaar anders is dan andere jaren komt tot uitdrukking in het programma. Niet door eindeloos
terug te blikken op het verleden, maar een klein knipoogje naar de rijke historie is onvermijdelijk. Natuurlijk zien we ook eigentijdse onderwerpen, zoals elk jaar weer.
De lat ligt ook dit jaar weer hoog.
Met het jubileum in zicht wordt
het extra belangrijk. De teksten
en de ‘maniertjes’ die in het spel
passen worden al geruime tijd
gerepeteerd. Achter de scher-

men is het decorteam druk in de
weer met bouwen en schilderen
van decors. Niet zelden is het een
puzzel om de decors geschikt te
maken voor snelle en onopvallende wissels. Kortom; uitdagin-

gen die opgelost mogen worden
door het enthousiaste team.
Hobby
Deze revue houdt vele mensen
bezig. Een bijzondere hobby,

waarbij je alle talenten inzet voor
het gezamenlijke doel: bouwen
aan een succesvolle revue. Het
spel, de teksten, het decor en
het licht en geluid zijn de ingrediënten voor de invulling van
de avond. Daarnaast zijn er nog
een aantal onzichtbare maar
onmisbare bijdragen. Denk aan
grimeurs, souffleuse en de bediening van de gordijnen. Deze
schijnbaar eenvoudige taak ligt
heel gevoelig! Stel je voor; een

Het jubileum
‘De lachspiegel’ kan terugkijken
op een rijke historie. Het is bijzonder om 70 revue’s op de planken te zetten! Het zou gemakkelijk zijn om in het programma een
serie successen uit het verleden
op te poetsen en te presenteren,
maar niets is minder waar. Wel zit
er een kleine link naar het verleden en een oplettende fan kan
het herkennen. Maar vernieuwen staat in de grondwet van ‘de
Lachspiegel’. Het programma na
de pauze wijkt dit jaar compleet
af van onze vaste programma-indeling. Alles is nieuw geschreven.
Komt dat zien!
De uitvoeringen zijn
op vrijdag 6, zaterdag
7 en zondag 8 maart in
het Willibrordcentrum
(Hoofdstraat 78, naast
de Heeswijkse kerk).
Aanvang 20.00 uur.
Toegangskaarten à
€ 8,- zijn vanaf 24 februari
te reserveren bij Wil van
Grinsven, via 0413-29 27 81.
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Jeugdoptocht

Jeugdoptocht

Jeugdoptocht

Grote optocht

Jeugdoptocht

cht
Jeugdopto

Grote optocht

Grote optocht
Foto’s: Edwin Hendriks

Grote optocht

Grote optocht

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

NIEUWS

7 TIPS voor vakantie met een
elektrische auto
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
Opel Zafira
2.00.9
DTH
2003
Fiat
500Qashqai
zeer apart
40.00 km vol
airco
.......... 2007 Renault
Nissan
2.0, automaat,
opties
Captur
TCe,.................................
dynamique,
Fiat Panda 4200 km. ................................ 2009 Opel Zafira 2.2i Elegance 80.000 km. ...... 2002
97.000 km
2011
33.000 km!
2015
Ford Fiesta 1.3i 51 kW ............................. 2004 Opel Zafira Y20 DTH ................................. 2005
OpelFocus
Astra station,
1.0 turbo
edition,
Scenic
Tce,.........................
bose
PeugeotGrand
206 2.0
16V1.2
GTI
2001
Ford
C-Max 1.8i
16V Ghia
55000km ..2006 Renault
Peugeot 206
16V44.000
85.000
2006
Ford
Fusion 66.000
1.4 16Vkm5-drs. .......................2016
2006 uitvoering
zonnedak,
vol1.4i
opties!
kmkm. ............
2017
Honda Civic 1.4 16V 5-drs. automaat .........2005 Peugeot 206 cc 1.6 16V quiksilver 55.000km ..2004
Opel Insignia 2.0, CDTi sports, tourer 2015 Renault Megane 1.2 Tce, 23.000 km,
Honda Civic sportwielen dikke uitlaat ....... 2001 Peugeot 206 rally car 20i 16v heel apart en snel..2004
bose uitvoering,
vol 1.6
leer ............................
2016
Mazda
6 1.8
Clima 77.000
km. ................ 2003 Peugeot
306 Break
1999
Opel Karl
Innovation
vol opties!
Mini
Cooper
2007 Toyota
Renault
Clio1.5,
1.2aspiration,
16V airco18.000
64.000
2006
Yaris
kmkm. .....
2017
82.000
km .............................................2017
Mini Cooper 1.6 16V ................................. 2008 Renault Clio 1.6 16V airco ........................ 2003
Volkswagen
Fox
1.4,
16v,
118.000
km
2009
Opel
Meriva
1.4
16v,
airco,
107.000
km
2007
Opel Agila 1.0 10.000 km ........................ 2005 Seat Ibiza 1.4 16V Sensation 49.000 km... 2006
Opel
1.21.4
16V
airco
70.00
km. ..........2012
2005 Suzuki Jimny 4+4 ................................... 2000
Opel Agila
Meriva
turbo
airco
trekhaak
Opel Corsa Easytronic Z1.OXV 12V 3-drs... 2002 Wordt
Suzukiverwacht:
Swift 4-drs. 9.000 km. .................. 2010
Opel Corsa
Zafira 1.9
nette
auto
1.2 20.000
TCe, automaat,
Opel
1.2CDti,
5-drsairco,
20.000
km.
airco ....2008
2010 Renault
Toyota Kangoo
Aygo airco
km. .................. 2008
Opel
Omega
aut. km,
141.000
1999 Volkswagen
Golfkm!,
cabriolet
85auto
kW 2.0 aut2019
...1994
vol opties, 2.500
nieuwe
Peugeot
107,2.0i
106.000
5-drskm.
aircoairco ..2008
Opel Vectra 1.6 16V ................................. 1998 Volvo XC70 d5 automaat .......................... 2005
Opel Zafira 1.9D ......................................
2006 Motor
Yahama XJR 1300 grijs zwart ......... 2003
www.autobedrijf-timmermans.nl
- www.autoscout24.nl

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

BERNHEZE – Als niet alleen een elektrische auto, maar ook de vakantie voor de deur staat, dan is het
handig enige voorbereidingen te treffen. Dat klinkt heel ingewikkeld, maar dat valt wel mee. Met een
klein beetje voorwerk weet je wat je te wachten staat, ben je goed voorbereid en kun je zonder laadstress op pad. Laat de vakantie beginnen.
1. Vraag op tijd laadpas(sen)
voor buitenland aan
Niet elke Nederlandse laadpas
kun je in het buitenland gebruiken. Vraag ruim van tevoren enkele laadpassen aan die werken
met de laadpalen in het gebied
waar je op reis gaat.
2. Reserveer een laadpaal bij je
vakantiebestemming
Wanneer je een accommodatie
gaat reserveren, probeer dan
ook direct een laadpaal te reserveren. Zeker in vakantieperiodes
kan het voorkomen dat er meer
vraag dan aanbod aan laadpalen
is.
3. Installeer mobiele apps met
laadpaalinformatie
Op de Google Maps-app op
je telefoon kun je zoeken naar

laadpalen in de buurt. Je kunt
ook van tevoren een app op je
telefoon installeren van een grote aanbieder van laadpalen in
het gebied van je bestemming.
Dan kun je vaak niet alleen de
locatie, maar ook de status (vrij/
bezet/buiten gebruik) van nabijgelegen laadpalen achterhalen.
4. Houd rekening met verminderde actieradius in warme en
koude gebieden
Houd er met je routeplanning rekening mee dat rijden in de bergen en rijden in kou of hitte nadelig is voor je actieradius en je
wellicht dus een extra stop moet
inplannen.
5. Maak gebruik van
regeneratief remmen
Gebruik in de bergen de maxi-

male recuperatie, zo belast je tijdens een afdaling je remmen het
minst én win je zo veel mogelijk
energie terug.
6. Neem een 230V/
Type 3-laadkabel mee
Neem voor de zekerheid het
230V-laadsnoer mee. Mocht er
onverhoopt iets misgaan en je
de volgende laadpaal niet meer
kunt bereiken, dan kun je – zij
het zeer langzaam – bijladen aan
een normaal stopcontact.
7. Denk ook aan gebruikelijke
reisbenodigdheden
Vergeet dus ook niet aan de
gebruikelijke zaken te denken,
zoals millieustickers, de per land
verschillende verplichte uitrusting, handige vakantie-spullen
en eventueel winterbanden.

Onze service
* Goede kwaliteit
* Diverse maten en soorten
aanhangwagens leverbaar
* Prima inruilmogelijkheden
* Ruime openingstijden

Autobanden en Velgen
Taxibedrijf Van Grunsven

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

* 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

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

SCHADEHERSTEL

Gratis leenauto • Geen eigen risico • Onderhoud • Service
• Audi Q3 1.4 TFSi, navi, leder,
nieuw binnen
PDC, pano, xenon enz.
65.000 km, 2015
• Audi Q5 3.0 TDi, Quattro, aut.
S-Line, navi, alcantara, xenon/Led,
19 inch, stoelverw. enz., 2011
• Mini Countryman Cooper S, knight bridge
uitvoering! Full options, 2019
• Nissan Qashqai + 2.0i, 140 PK, I-way, navi,
camera 360, climatronic, panoramadak,
cruisecontrol, 2012
• Peugeot 207 1.6, 16V, turbo, feline uitv., pano,
navi, clima, PDC, 156.000 km, 2007
• Renault Scenic 1.6 16V, Expression, airco,
trekhaak, 151.000 km, 2004

• Seat Ibiza 1.0 TSi 95 PK, navi, clima, PDC, enz.!
2017
• Skoda Rapid 1.2 TSi 105 PK, PDC, navi,
cruise-Control, 2015
• Volvo V50 1.6 D, i-drive, navi, PDC, 2007
• VW Caddy 1.9, TDI, airco, side, bars, trekhaak,
licht metaal, 2009
• VW Golf GTI, 210 pk, leder, PDC, V + A, 18 inch,
xenon led, stoelverwarming, enz, 2012
• VW Polo 1.4I, 16v, 3-drs, airco, electr. ramen en
spiegels, 239.000 km, 2006
• VW Touran 1.4 TSI navi, camera trekhaak,
stoelverwarming, 2011
• VW Transporter 2.0 TDi, 180 PK,
dubb. cabine, aut., navi, camera, nieuw binnen
18 Inch, side-bars, 2013

www.autobedrijflangens.nl
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Inschrijving Solexrace voor KiKa en Brascross
HEESWIJK-DINTHER – Zet de wekker, noteer het met grote letters op papier, schilder het op je voorhoofd en/of maak een telefooncirkel met al je bekenden. Zaterdag 29 februari is het ‘ginne-schrik-keldag’ en hét moment om vanaf 12.00 uur in te schrijven voor deelname aan de Solexrace voor KiKa of
Brascross tijdens het 24-uurs Solexrace Festival van vrijdag 28 tot en met zondag 30 augustus in Heeswijk-Dinther. Mis niet wat je niet wilt missen!
Het laatste weekend van augustus komt de rustieke HezikDintherse hei volledig tot bloei
met het driedaagse 24-uurs Solexrace Festival. Een spektakel
waarbij niets te veel en te gek is
om geld in te zamelen voor KiKa
(Kinderen Kankervrij) én om iedereen een paar dolle dagen te
bezorgen. Voor een ultieme beleving is iedereen die uit de luiers
is, uitgenodigd om aan de startstreep te verschijnen.
De echte helden doen in teamvorm mee aan dé 24-uurs solexrace. Een uitputtingsslag, een

heldendaad en absoluut onvergetelijk door de samenwerking
met elkaar, overige teams én de
enorme voldoening die de bijdrage aan KiKa oplevert. Geen
nood voor degene voor wie 24
uur te veel van het goede is.
Naast het genoemde kunnen de
gashendels open bij deelname
aan de Brascross. Hier kan men
vanaf 5 jaar oud aan meedoen
met een brommer, crossmotor,
auto, wegracer of ander gemotoriseerd voertuig. Niks is te gek.
Met dit jaar een nieuwe vracht-

wagen klasse oftewel de ‘Ontiegelijk Zware Snevelbokken klasse’. Meedoen is in alle gevallen
belangrijker dan winnen, hoewel
er uiteraard wel een partij enorme bekers klaar staat en eeuwige roem lonkt. Iedereen kan en
mag deelnemen en eigenlijk is er
geen enkel excuus om dat niet te
doen. Nou ja.
Eerlijkheidshalve wel de mededeling dat er voor de Brascross
een limiet zit aan het aantal deelnemers, dus vol is vol. Het is dus
zaak om op tijd in te schrijven.
Voor iedereen met ‘ginne schrik’

Fietszegening 2020
HEESWIJK-DINTHER - Wielervereniging TWC De Kachelders organiseert de vijftiende
editie van de fietszegening bij de Dintherse kerk op zondag 1 maart. Een evenement
dat jaarlijks meer en meer bezoekers trekt. Er zijn gepijlde routes van 25 kilometer en
40 kilometer.
De opbrengst gaat dit jaar naar De
Looz-Corswarem Hoeve in HeeswijkDinther.
De vooraf aangeboden koffie en peperkoek worden gesponsord door KDV het
Snuitje uit Veghel en Hein Korsten bouwbedrijf uit Heeswijk.
Voor verdere informatie kijk op
www.twcdekachelders.nl/fietszegening.

Fietszegening 2019

Foto: Edwin Hendriks

Solexrace 2019 Jason

die ook ‘ginne spijt’ wil hebben
door te laat te zijn, is zaterdag
12.00 uur hét moment om via
www.24uurssolexrace.nl toe te
slaan. Het is gelijk ook het adres
voor tickets, want het 24-uurs

spektakel is (veel) meer dan geronk, met nu al WC Experience,
Mental Theo, The Dirty Denims,
Beatcrooks en Daredevils op de
‘rol’ en nog vele tientallen te
gaan.
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Tomcars Open 2020
bij tv de Broekhoek

HEESCH - Bij tennisvereniging de Broekhoek wordt van 14 tot en
met 22 maart het jaarlijkse Tomcars Open tennistoernooi georganiseerd. Een gezellig toernooi voor zowel de recreatieve als de prestatieve tennissers.
Op de feestavond, vrijdag 20
maart, vindt er een loterij plaats
met schitterende prijzen waarvoor iedere deelnemer automatisch een lot ontvangt. Ook
wordt de hele week gezorgd
voor een lekker hapje en drankje
voor zowel de tennissers als de
toeschouwers.
Je kunt je inschrijven in de categorieën dames-, heren- of gemengd dubbel (speelsterkte 3

tot en met 8 17+). Schrijf je nog
snel in vóór 1 maart via
www.toernooi.nl.
De organisatie kijkt uit naar
een gezellig toernooi met veel
inschrijvingen en goed weer!
Graag tot ziens in maart. Je bent
van harte welkom, als deelnemer, maar ook als toeschouwer.
Voor meer informatie kun je
contact opnemen via
opentoernooi@tvdebroekhoek.nl.

DE OPLOSSING

Heeschenaren in achtervolging
HEESCH - Enige tijd geleden is de derde tussenstand van de Hebris Junior Tour gepubliceerd door de
Bossche Badminton Federatie. De Hebris Junior Tour behelst diverse badmintontoernooien in de regio
waar jeugdspelers het in verschillende onderdelen tegen elkaar opnemen om dagprijzen en punten voor
de regionale toernooiranglijst.
In alle vijf onderdelen zijn Heesche badmintonners, op basis
van hun reeds geleverde toernooiprestaties, in de race voor de
regionale titels. In het herenenkelspel wordt de ranglijst zelfs
getopt door een Heesche heer:
Luc Verhees. Dat doet Luc overtuigend. Hij wist dit seizoen elk
toernooi met een podiumplaats
te besluiten.

‘Op 15 maart organiseert
de vereniging voor de
negende keer het toernooi’
In de andere vier onderdelen zijn
de Heescharen druk in de achtervolging. Een achtervolging
die ervoor moet zorgen dat de
Heeschenaren aan het eind van
het seizoen toch op de hoogste
trede van het podium staan. In
het damesenkelspel bezet Noa
de Leijer een gedeelde tweede
plaats.

Een tweede plaats is er ook voor
Janita de Leijer en Suze Brugman
in het damesdubbelspel en voor
Luc Verhees in het gemengd
dubbelspel. In het herendubbelspel moeten de Heeschenaren
een klein tandje bij zetten om
het podium te bereiken. Sem van
Mook en Sjao Jacobs bezetten

aldaar de vierde plaats. De volgende gelegenheid om punten
te scoren is voor de jeugdspelers
van de Heesche Badminton Vereniging een thuiswedstrijd. Op
15 maart organiseert de vereniging voor de negende keer het
HBV Open Jeugd Toernooi in
sporthal ’t Vijfeiken.

Speciale carnavalstraining bij Altior
HEESWIJK-DINTHER - Vorige week donderdagavond was er voor de E-jeugd van Altior een speciale
carnavalstraining in Sporthal de Zaert. Omdat de Snevelbokken niet de gehele zaal gebruiken, was er
toch een gedeelte waar je een leuke training kunt houden. En dat werd het ook.
De training was geheel in stijl
van het carnaval. De kinderen
kwamen allemaal verkleed en ze
zouden eigenlijk wel willen dat
het elke week zo ging. Het was
in ieder geval voor de meesten
een goede voorbereiding op het
carnaval dat voor de deur stond.
Volgende week is er weer een
echte training en zal de jeugd
zich voorbereiden op de wedstrijden, die nog op het programma staan.

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 2 maart 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. Wat is de achternaam van ‘De Krullendonker van het jaar 2020’?

2. Welk lustrum viert KBO Bridge Nistelrode?

Bos bloemen
t.w.v. € 15,-

3. Wat is de voornaam van de voorleeskampioen van Bernheze 2020?

4. Hoeveel jaar is het jubileum van TV de Lachspiegel?

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. Vanaf welke plaats gaat Victor Herckenrath lopen naar Rotterdam?

Winnaar vorige week:
Jan Herckenrath
Het antwoord was:
VREDE
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Rennen vanaf Parijs naar Rotterdam. In één ruk,
afgewisselend in twee groepjes van vier lopers.
En dan vier uur op, vier uur af. Alles voor het goede doel
van 560 kilometer wordt in 48
uur tijd zonder onderbreking gelopen. De route loopt vanaf de
twee startlocaties Parijs en Bremen naar Rotterdam.
Op zaterdag 30 mei start Team
Jumbo in Parijs. Team Jumbo
neemt twee busjes mee voor het
personenvervoer en een vrachtwagen om in te slapen. Nou ja,
slapen... dat worden niet meer
dan korte powernaps!

Marion en Victor Herckenrath

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

NISTELRODE - Victor Herckenrath heeft ervaring met hardlopen én met lange afstanden: hij liep al elf
marathons. Met echtgenote Marion gaat hij deze uitdaging aan: Victor als loper en Marion als verzorgende in de catering. Samen met achttien andere deelnemers vormen zij Team Jumbo: de lopers en
fietsbegeleiders werken allen bij Jumbo Logistiek. Het team bestaat uit acht lopers, een teamcaptain,
drie fietsbegeleiders, cateraars, chauffeurs en masseurs.
ROPARUN
De Roparun is een zware fysieke

prestatie die veel van de lopers
eist. Dat zit ‘m behalve in het

aantal kilometers vooral ook in
het rennen in estafette: de tocht

GOEDE DOELEN
De opbrengst gaat volledig naar
organisaties, instellingen en
mensen die te maken hebben
met kanker. Als extra doel ondersteunt Team Jumbo hospice
De Goudsbloem in Veghel. Het
inschrijfgeld van € 3.130,- wordt
voor Team Jumbo gesponsord
door Jumbo. Alles wat daarnaast
wordt ingezameld gaat rechtstreeks naar het goede doel. Op
dit moment hebben zich al 379
teams ingeschreven: vorig jaar
werd in totaal maar liefst ruim
€ 5.000.000,- opgehaald!
VOORBEREIDEN
Natuurlijk moet er wel getraind
worden voor de run. Victor: “Binnenkort oefenen we 50 kilometer,
ook met wisselen van lopers en

fietsers. Over een maand voeren
we het op naar 100 kilometer. Dit
doen we met ondersteuning van
de Jumbo foodcoach-app, een
app die straks toegankelijk wordt
voor iedereen.”
STEENTJE BIJDRAGEN?
Voor het goede doel organiseren
Victor en Marion op zondag 22
maart een wandeltocht van zes
of twaalf kilometer. Bijdrage:
€ 5,-, koffie, thee en soep inbegrepen.
De start is tussen 9.00 en 10.30
uur vanaf De Hoefslag Nistelrode, die geheel belangeloos haar
medewerking verleent. Aanmelden via een appje naar Victor
Herckenrath: 06-14913422.
Doneren kan ook: ga naar
www.roparun.nl, team 369
(Team Jumbo) en kies de persoon
of personen waaraan je wilt doneren. Gewoon rechtstreeks vanaf de website, een kind kan de
was doen.

Wij wensen
Team Jumbo
alvast
heel veel succes
!

ca r nava l in h e esc h

Jeugdoptocht

Jeugdoptocht

Jeugdoptocht

Jeugdoptocht

Jeugdoptocht

cht

Jeugdopto

Jeugdoptocht

Grote optocht
Foto’s: Marcel van der Steen

Jeugdoptocht

Grote optocht

Meer foto’s op: www.mooibernheze.nl/albums
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Fotograaf:
Jo v.d. Berg
Tuin in Vorstenbosch

DONDERDAG 27 FEBRUARI
Peuteruurtje
Bibliotheek Heesch, HeeswijkDinther en Nistelrode
Maak je eigen krachtsteen
Praktijk Brigitte Heesch
Film: Huisdiergeheimen 2
Filmhuis De Pas Heesch

HEESCH • HEESWIJK-DINTHER • LOOSBROEK • NISTELRODE • VORSTENBOSCH

Evenementen

Film: Pieter Konijn
CC Nesterlé Nistelrode
Eetpunt
Molenhoeve 34a Loosbroek
Taijiwuxigong en Taiji37vorm
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch
Kristal lichtcodes activatie
Centrum MAIA Nistelrode
Film: Monos
CC Nesterlé Nistelrode
VRIJDAG 28 FEBRUARI
Film: Huisdiergeheimen 2
Filmhuis De Pas Heesch
Publieksavond
Sterrenwacht Halley Heesch
ZATERDAG 29 FEBRUARI
Alpacafarm open
en meet & greet
Leeghandseweg 10a Vorstenbosch
Start: Inschrijving
Solexrace & Brascross
www.24uurssolexrace.nl
PAGINA 25
Dinoweekend
Intratuin Veghel
PAGINA 20
Publieksavond en jeugdmiddag
Sterrenwacht Halley Heesch
Presentatie: Lekenpraat
Abdij van Berne Heeswijk-Dinther
PAGINA 8
ZONDAG 1 MAART
Fietszegening 2020
Kerk Heeswijk-Dinther
PAGINA 25

Gonnie & Gijsje
samen op stap
CC Nesterlé Nistelrode
Film: Three identical strangers
Filmhuis De Pas Heesch
PAGINA 2
Dinoweekend
Intratuin Veghel
PAGINA 20
MAANDAG 2 MAART
Kaartmiddag
CC De Pas Heesch
Schatkist
Praktijk Brigitte Heesch
Poedja-VisualisatiesMeditatie
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch
DINSDAG 3 MAART
Aanmeldmiddag BS Op Weg
Eggerlaan 8 Vorstenbosch

Sportcafé De Overbeek open
De Hoef Nistelrode
Bijeenkomst: Starters Succes
Heische Hoeve Loosbroek
PAGINA 3
Reiki-oefenavond
Centrum MAIA Nistelrode
Stervensbegeleiding
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch
DONDERDAG 5 MAART
Eetpunt
Molenhoeve 34a Loosbroek
Taijiwuxigong en Taiji37vorm
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch
VRIJDAG 6 MAART
Alpacawandeling
Leeghandseweg 10a Vorstenbosch
Stervensbegeleiding
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

KBO Koersbal
CC Servaes Heeswijk-Dinther
PAGINA 6

Wereldgebedsdag
Servatiuskerk Loosbroek
PAGINA 8

Samen tekenen
Praktijk Brigitte Heesch

KBO Kaartavond
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Taijiwuxigong en Taiji37vorm
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

Joshua Timisela
CC Nesterlé Nistelrode
PAGINA 2

Themabijeenkomst:
Lokaal sportakkoord
De Stuik Vorstenbosch
Kasteelconcert ‘Busch Trio’
Kasteel Heeswijk Heeswijk-Dinther
WOENSDAG 4 MAART
Inloopochtend & rondleiding
BS ‘Het Mozaïek
Pastoor Maasstraat 15
Heeswijk-Dinther
Inloopochtend & rondleiding
BS ‘t Palet
Steen- en Stokstraat 2
Heeswijk-Dinther
Inloopochtend & rondleiding
OBS De Bolderik
Het Geleer 33 Heeswijk-Dinther

Jubileumvoorstelling
De Lachspiegel
Willibrordcentrum Heeswijk-Dinther
PAGINA 23
ZATERDAG 7 MAART
Alpacafarm open
en meet & greet
Leeghandseweg 10a Vorstenbosch
Schrijfadvies met Annelies
Bibliotheek Heesch
Kunst-expositie
Kloosterkapel Vorstenbosch
PAGINA 2
Lezing: Ton Roumen
Abdij van Berne Heeswijk-Dinther

Schilderijenexpositie
Kloosterkapel Vorstenbosch
PAGINA 2

Repaircafé
Dagkerk Heesch
PAGINA 20

Jubileumvoorstelling
De Lachspiegel
Willibrordcentrum Heeswijk-Dinther
PAGINA 23

Alpacafarm open
en meet & greet
Leeghandseweg 10a Vorstenbosch

KBO Kienmiddag
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Pater Moeskroen
CC Nesterlé Nistelrode

Themabijeenkomst:
Lokaal sportakkoord
De Stuik Vorstenbosch

Nothing Else Matters
CC De Pas Heesch

Wisent excursie
Natuurcentrum De Maashorst
Nistelrode

ZONDAG 8 MAART
Alpacafarm open
en meet & greet
Leeghandseweg 10a Vorstenbosch
Taxatiedag
Kasteel Heeswijk Heeswijk-Dinther
Kunst-expositie
Kloosterkapel Vorstenbosch
PAGINA 2
Kindertheater Lejo
Den Durpsherd Berlicum
PAGINA 2
Uurtje Klassiek
Laverhof Heeswijk-Dinther
Jubileumvoorstelling
De Lachspiegel
Willibrordcentrum Heeswijk-Dinther
PAGINA 23
MAANDAG 9 MAART
Alzheimer Café
Meteoor Oss
Film: Das Schweigende
Klassenzimmer
Filmhuis De Pas Heesch
Poedja-Bardo onderricht-Meditatie
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch
DINSDAG 10 MAART
Natuur(lijk) wandelen
Looz Corswaren Hoeve
Heeswijk-Dinther
KBO Creatief Café &
Koersbal
CC Servaes Heeswijk-Dinther
PAGINA 6
Lezing: Hindoeïsme
Abdij van Berne Heeswijk-Dinther
Film: Das Schweigende
Klassenzimmer
Filmhuis De Pas Heesch
Guru Yoga
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch
WOENSDAG 11 MAART
KBO Kaartmiddag
CC Servaes Heeswijk-Dinther
Sportcafé De Overbeek open
De Hoef Nistelrode
Vipassyana
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

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

www.mooibernheze.nl

