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Akker zonwering
rolluiken & buitenleven

Cereslaan 12A - 06-22692338
Info@vanderheijdendakkapellen.nl  
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WONING VERKOPEN?

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

WWW.KOM-WONEN.NL

Heideweg 3 - 5472 LC Loosbroek - 06-613386411 - info@cvanderven.nl - www.cvanderven.nl 

SpecialiSt in:
- Slopen van gebouwen / stallen 

en openbaar groen
- Grondwerken woning- 
 en utiliteitsbouw

Onze kracht:
- Circulair denken en handelen

Nodig ons eens uit een offerte voor 
u te maken. U zult versteld staan!

Heideweg 3 - 5472 LC Loosbroek - 06-13386411 - info@cvanderven.nl - www.cvanderven.nl

Het eerste exemplaar werd tijdens de nieuwjaarsontmoeting in Loosbroek uitgereikt aan Marieke Moorman en ‘covergirl’ Susan Dobbelsteen
Tekst: Mathieu Bosch Foto: GabriëlsFotografi e

Loosbroek heeft weer een eigen blad!

HOBBY
“We hebben het eerste nummer 
nog met een klein clubje ge-
maakt”, vertelt Miriam van Dijk, 
“maar hopelijk groeit dat snel. 
We zoeken meer vrijwilligers, 
en dan vooral mensen die een 
keer per maand een stukje willen 
schrijven, maar ook fotografen 
en vormgevers. Ook adverteer-
ders zijn zeer welkom om samen 
te zorgen dat het blad ook voor 
langere tijd blijft in ons dorp. 

Natuurlijk helpt elke vrijwilliger 
belangeloos, maar de drukkos-
ten komen maandelijks terug. 
Ook over de inhoud mag ieder-
een natuurlijk meedenken. Tips 
zijn zeer welkom. Weet je ie-

mand die een plaatsje verdient in 
het blad, een bijzondere hobby, 
baan of verhaal heeft, laat het 
ons weten. Via mail, website of 
spreek een van ons aan.” 

DORUS
Het nieuwe blad kreeg ook een 
nieuwe naam. “Er is goed en 
lang over nagedacht”, vult Jo-
zette van den Helm aan. “Wat 
past bij ons en bij het dorp. Wat 
past bij ons verleden en bij wat 
komt. Samen hebben we geko-
zen voor ‘Dorus’. Waarom? De 
naam is afgeleid van Theodorus, 
een Griekse naam met de bete-
kenis ‘Godsgeschenk’. Zo groot 
willen we het niet maken. Wel 
is het, niet toevallig, de (over)

grootvader van een aantal gro-
te Loosbroekse families. Dorus 
Pepers, Dorus de Mol, naam-
gever van een van de grootste 
families in Loosbroek, Dorus van 
de Wiel, oprichter van WHV en 
Dorus van Menzel, zonder hem 
hadden we nu geen Prins Car-
naval. 
Redenen genoeg dus om die 
naam te eren.” 
www.dorus-loosbroek.nl 

Ontvang je het magazine niet 
omdat je een NEE-NEE of NEE-
JA sticker hebt, of valt jouw 
adres onder een bezorger uit 
Heeswijk-Dinther kijk dan op 
www.dorus-loosbroek.nl waar je 
het op kunt halen.

LOOSBROEK - Bijna 40 jaar is in Loosbroek ‘De Wiskrant’ en later ‘Rondje Loosbroek’ maandelijks verschenen. 
Eind 2016 is dat gestopt. Inmiddels zijn we drie jaar verder en nog steeds vonden veel inwoners van Loosbroek dat 
een eigen blad werd gemist. Een blad met verhalen over ontwikkelingen van het dorp en het wel en wee van de 
dorpsgenoten. Daarom hebben Antoinette Wildenberg, Jozette v.d. Helm, Miriam van Dijk, Nathalie van Dijk, Jan 
Gabriëls en Mathieu Bosch er hun schouders onder gezet en met steun van de gemeente Bernheze valt er samen 
met DeMooiBernhezeKrant, weer maandelijks een gratis eigen blad in de brievenbussen van Loosbroek. 

Ook over de 
inhoud mag 
iedereen 
natuurlijk 
meedenken. 
Tips zijn zeer 
welkom.
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VOORJAARSAANBOD
VAN DE EIJNDERIC

Tĳ d om goede voornemens uit te laten komen, bekĳ k het 
nieuwe voorjaarsaanbod van De Eĳ nderic.

Meer bezig zĳ n met gezonde voeding. Even tot rust komen 
met yoga, massage of Tai Chi. Neem meer tĳ d voor jezelf; 
ga schilderen, beeldhouwen of boetseren. Wat je 
voornemen ook is, bĳ  De Eĳ nderic vind je het beslist!

KĲ K SNEL IN ONZE BROCHURE
DIE BĲ  DEZE EDITIE VAN 

DEMOOIBERNHEZEKRANT IS GEVOEGD!

Heb je een NEE-JA of NEE-NEE sticker? 
Dan ontvang je deze brochure niet.

Bĳ  interesse kun je de brochure afhalen bĳ  De Eĳ nderic in 
Heesch.

COLOFON
DeMooiBernhezeKrant

Oplage
13.100 stuks
Bezorgdag: woensdag/donderdag

Bernheze Media
Laar 28
5388 HG Nistelrode 
0412-795170
info@demooibernhezekrant.nl
www.demooibernhezekrant.nl

Redactie
Rian van Schijndel
Heidi Verwijst
Henriëtte Maas
Tamlyn van Lanen
Milène Putters
Carlijn van de Ven 

Acquisitie:
Rian van Schijndel
Ingrid van Driel-van Linder

Administratie:
Heidi Verwijst
info@demooibernhezekrant.nl
Wendy van Grunsven

Vormgeving/DTP
Monique Raaijmakers
Buro Tweevoud

Fotografi e
Ad Ploegmakers
Michel Roefs
Marcel van der Steen
Edwin Hendriks

Advertorial

Aanlevertijden
Kopij/redactie:
maandag tot 12.00 uur.
Familieberichten:
maandag tot 18.00 uur.
info@demooibernhezekrant.nl
Advertenties:
verkoop@bernhezemedia.com

Bezorgklachten
info@demooibernhezekrant.nl
0412-795170

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

www.bonfromage.nl

Aangenaam Heesch - 
gemaakt voor en door 

levensgenieters!
Exclusief verkrijgbaar bij 
Bon Fromage in Heesch...

Een bijzonder 
Aangenaam 2020 

gewenst!

Deze film van topregisseur At-
tenborough (ook maker van 
onder andere ‘Gandhi’ en ‘Cry 
Freedom’), over het leven van 
gevierd schrijver C.S. Lewis en 
zijn Amerikaanse fan Joy Gres-
ham, is een aangrijpend drama. 
Haar recht-door-zee houding 
en ongedwongen toenadering 
maakt kennelijk iets los in de be-
daagde Lewis, want langzaam 
maar zeker ontwikkelt zich een 
vriendschap tussen de twee.

Deze middag, die duurt tot 
17.00 uur, wordt begeleid door 
Tjeu van den Berk, bekend au-
teur, theoloog en filmdeskun-
dige. Hij verzorgt deze middag 
een inleiding op de film, kijktips 
en een uitleiding met discussie. 
De entree bedraagt € 10,-, inclu-

sief koffie of thee in de pauze. 
Kaarten zijn verkrijgbaar via een 
mail naar 
berne-anders@abdijvanberne.nl.

Filmmiddag met ‘Shadow-
lands’ en gastheer
Tjeu van den Berk
HEESWIJK-DINTHER - In de Abdij van Berne is op zondag 12 
januari vanaf 14.00 uur een filmmiddag. In de Bernekringzaal wordt 
de film ‘Shadowlands‘ vertoond. Het is een film van regisseur Ri-
chard Attenboroughs uit 1993. De film gaat over mensen die anders 
gaan kijken en daardoor anders gaan denken, zoals dat gebeurt bij 
een grote verandering in het leven. In deze film gebeurt dit bij liefde 
en verdriet in een relatie die ontstaat tegen wil en dank.

‘If Beale Street Could Talk’ speelt 
zich af in het begin van de jaren 
‘70 in Harlem, New York en ver-
telt het tijdloze en ontroerende 
verhaal over de liefde tussen Cle-
mentine ‘Tish’ Rivers en Alonzo 
‘Fonny’ Hunt. Na een jarenlange 
vriendschap durven zij op 19- en 
20-jarige leeftijd toe te geven aan 
hun liefde voor elkaar en dromen 
zij van een toekomst samen. 
Alles loopt voorspoedig, totdat 
Fonny valselijk wordt beschuldigd 
van een verkrachting en hij in de 
gevangenis belandt. Tish ontdekt 
dat ze zwanger is en samen met 

de volledige steun van haar fa-
milie doet zij er alles aan om de 
onschuld van Fonny te bewijzen. 
Tish voelt zich machteloos, maar 
ondanks alles houdt zij hoop en 
vertrouwt zij op de liefde tussen 
haar en Fonny. ‘If Beale Street 
Could Talk’ schetst een intiem 
portret over het onvoorwaarde-
lijke vertrouwen in de liefde, de 
liefde die alles overwint. 

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

Zondag 12 januari
19.00 uur, € 6,-, 2019, 
117 minuten DRAMA

FILMHUIS DE PAS: 
If Beale Street Could Talk

HEESWIJK-DINTHER – In CC 
Servaes kan er komende vrijdag 
weer naar hartenlust gekeesd 
worden. 

De organisatie is in vertrouwde 
handen van SEM events. Heb-
ben jij en je teamgenoot zin in 
een gezellige keezavond met 
leuke prijzen? Schrijf je dan snel 
in als koppel door te mailen naar 
info@sem-events.nl. Je ontvangt 
dan per mail een bevestiging 
met een betalingslink voor het 
inschrijfgeld dat € 10,- per kop-
pel bedraagt. Voor de komende 

maanden kun je alvast de vol-
gende keezavonden in je agenda 
noteren: vrijdag 14 februari, 13 
maart en 10 april. 
Op vrijdagavond 10 januari gaat 
de zaal open om 19.00 uur en 
wordt er om 19.30 uur gestart 
in vijf ronden. Mocht je op het 
laatste moment nog besluiten 
om mee te spelen, dan kun je je 
om 19.00 uur aanmelden bij de 
spelleider van die avond.

Tot ziens op vrijdag 10 januari in 
CC Servaes en alvast veel spel-
plezier!

Keezavond in CC Servaes
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Bos bloemen 
t.w.v. € 15,-
Bos bloemen 

1. Wat gaat reuring geven?

2. Van welk carnavalsdorp is Teun prins geworden?

3. Hoe heet het boek van José v.d. Helm?

4. Wat hebben ze in Vorstenbosch opgezet voor meer veiligheid?

5. Wat is de voornaam van de Loosbroekse Uitblinker? 

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

Winnaars week 51 (2019): 
Marieke van Gammeren

Het antwoord was:
KERST

Trea van Zutphen
Het antwoord was:

ENGEL

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) 

6. Welke kleur hebben de jassen van Stichting Pinksterfeesten Nistelrode? 

Buurtwacht Vorstenbosch,
voor en door Vorstenbosch

De eerste hesjes zijn uitgedeeld en ze kunnen de straat op

Wendy: “Als voorzitter van 
buurtvereniging Schoolstraat heb 
ik de taak op me genomen en 
een bijeenkomst georganiseerd 
in De Stuik. Daarnaast heb ik de 
beheerders van de overige buurt-
preventieapps uitgenodigd om 
aan te sluiten, want als er interes-
sante informatie naar boven zou 
komen deze avond, zouden zij 
dat door kunnen communiceren 

naar hun eigen straten.” Op deze 
avond werd het idee geboren om 
een buurtwacht op te zetten. 

CCV
Wendy nam het voortouw hier-
voor en heeft het CCV (Centrum 
voor Criminaliteit en Veiligheids-
preventie) aangeschreven; politie 
en gemeente Bernheze werden 
uitgenodigd om aanwezig te zijn 

bij een grote informatieavond 
die op 20 november plaatsvond. 
Deze informatieavond werd ge-
organiseerd voor álle bewoners 
van Vorstenbosch, om hen van 
tips te voorzien om de kans op 
een inbraak zo klein mogelijk te 
maken. Tijdens deze avond wer-
den vele vragen gesteld en tal 
van tips besproken aan de hand 
van een mooie presentatie, ver-

zorgd door het CCV. Ook po-
litie en een afgevaardigde van 
de gemeente hebben een mooi 
woordje gedaan.

Hesjes
Wendy: “Uit deze avond kwam 
eigenlijk één conclusie: Er moet 
een buurtwacht komen om de 
inbrekers te waarschuwen dat ze 
in de gaten gehouden worden!” 

Tijdens de vergaderingen die erop 
volgden, waarbij de deelnemers 
van de buurtwachten aansloten, 
heeft zich een mooie groep ge-
vormd. Afgelopen weken zijn 
de eerste hesjes met de opdruk 
‘Buurtwacht Vorstenbosch’ uit-
gedeeld aan de deelnemers.

“Binnenkort gaan ze daadwer-
kelijk starten met surveilleren en 
zullen deze fantastische vrijwil-
ligers een oogje in het zeil gaan 
houden, zodat het hopelijk weer 
een stukje veiliger wordt in Vor-
stenbosch. Er wordt op verschil-
lende dagen, tijdstippen en in alle 
straten gesurveilleerd”, besluit 
Wendy. 

Mochten buurtbewoners vra-
gen hebben of misschien wel 
mee willen lopen met de buurt-
wacht, spreek de surveillan-
ce aan of bel naar Wendy  via
06-50623476.

VORSTENBOSCH - Sinds oktober wordt Vorstenbosch geteisterd door een golf van 
inbraken, onder andere in de Schoolstraat. De onrust onder de buurtgenoten werd 
erg groot, waarna Wendy, voorzitter van Buurtvereniging Schoolstraat, door een 
buurtbewoner aangesproken werd of ze een bijeenkomst wilde organiseren om het er 
samen eens over te hebben.

Leden van de buurtwacht zijn herkenbaar aan hun hesjes 

Surveilleren op 
verschillende 
dagen, tijd-
stippen en in 
alle straten
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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.

Het Alzheimercafé is een maan-
delijkse bijeenkomst voor men-
sen met dementie, hun naasten 
en belangstellenden. Onder 
leiding van een geschoolde ge-
spreksleider kunnen bezoekers in 
alle openheid met elkaar praten 
over het leven met dementie. 
Bij elke bijeenkomst staat een be-
paald thema centraal dat wordt 

ingeleid door een deskundige of 
met de vertoning van een film 
over het onderwerp. De thema’s 
die per avond worden behan-
deld zijn zodanig op elkaar af-
gestemd dat het voor bezoekers 
interessant is om zowel de cafés 
in Uden als die in Veghel bij te 
wonen. Het eerste Alzheimerca-
fé van 2020 vindt op 21 januari 
plaats in Veghel, met als thema: 
Wat betekent dementie voor de 
mantelzorger? 

Het Alzheimercafé wordt elke 
derde dinsdag van de maand 
gehouden, van 19.30 tot 21.30 
uur. De zaal is geopend vanaf 
19.00 uur en de toegang is gra-
tis. 

De locaties zijn De Eigen Herd, 
Rooijsestraat 32 in Uden, en Het 
Klooster (Hoofdingang), Deken 
van Miertststraat 8 in Veghel.

Nieuwe locaties
voor Alzheimercafé 
Uden-Meierijstad
BERNHEZE - Met ingang van 2020 wordt Alzheimercafé Uden-
Meierijstad afwisselend gehouden in Uden en Veghel. In de even 
maanden in De Eigen Herd in Uden, in de oneven maanden in Het 
Klooster in Veghel. Voorheen was het café elke maand in het Pieter 
BrueghelHuis in Veghel. 

Alle monturen zijn geprijsd inclusief 
enkelvoudig ontspiegeld glas

‘t Dorp 30a - 5384 MA Heesch - 0412-473320 - www.zegersoptiek.nl

HEESCH - Enkele weken gele-
den, zondag 15 december, vond 
de Goede Doel Actie van Ballet-
studio van der Stappen plaats in 
CC De Pas: ‘Go for G-dans’. 

Zo’n 200 leerlingen dansten sa-
men om danslessen voor leer-
lingen met een verstandelijke 
of fysieke beperking mogelijk 

te maken. In totaal werd het 
prachtige bedrag van € 2.439,75 
opgehaald, een fantastische 
prestatie! Veel dank gaat naar 
dansers, het publiek, de sponso-
ren en hulp achter de schermen. 
In februari gaat het eerste blok 
G-danslessen van start! 
Aanmelden kan via 
info@balletstudiovanderstappen.nl

G-Dans: Dansen voor 
het Goede Doel

Gratis kennismakingsgesprek en 
vergoedingsmogelijkheden door 
zorgverzekeraars!

* Klachten als stress, burn-out, 
relatieverslaving, angsten, on-
zekerheid

* Relaties verbeteren, met je 
partner, kinderen of collega’s

* Versterken van zelfhelend 
vermogen. Psychosomatiek/
SOLK. Klachten als kortade-
migheid, eczeem, fibromy-
algie, hoofdpijn, buikpijn, pds 
en hartkloppingen.

Wie jarig is trakteert: Nu 10% 
korting op onze cursussen:
* Verbindend communiceren/
 Geweldloze communicatie
* Mindfulness

* De helende kracht van je 
emoties/Triskelmethode

* Verbindend onderhandelen.

Geldig tot 18 januari 2020.

Meer informatie: 
www.avilacoaching.nl/home/
agenda
0413-303848
06-43475558 - 06-21139270
info@avilacoaching.nl
www.avilacoaching.nl

Hoera! Avila coaching 
bestaat 10 jaar!

HEESWIJK-DINTHER - Emotionele, psychische en fysieke klachten 
worden in belangrijke mate beïnvloed door ons onderbewuste. Met 
coaching, (hypno)therapie en training kun je deze onderbewuste 
aspecten van klachten aanpakken. Daardoor hoef je niet meer zo 
te vechten en ontstaat er meer vrijheid om keuzes te maken vanuit 
rust en innerlijke wijsheid. 10 jaar Avila coaching voor meer welzijn, 
persoonlijke groei en levensplezier!

Harry Vos en Andrea Luijten
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HaDee Kwis 2020 gaat veel reuring geven
Andere invloeden en frisse ideeën 

Na een vliegende start in 2014 
was de lustrumeditie van de 
HaDee Kwis in 2018 ook gelijk 
even de laatste. Met het afha-
ken van een aantal organisato-
ren bleven er te weinig mensen 
over om die volle kar te trekken. 
Met Rob van den Berg, Jehan 
Langenhuijsen, Aranca Janssen, 
Jan Pieter Habraken, Kristel van 
Driel, Anne van Roosmalen, Eric 

Ketelaars, Anne-Katrien Wijffels 
en Ilona Lunenburg is wederom 
een mooie groep gevormd die 
al geruime tijd doende is met de 
HaDee Kwis 2.0. Het wordt niet 
compleet nieuw, maar: “Met een 
vernieuwde organisatie zijn er 
ook andere invloeden en frisse 
ideeën”, meldt de organisatie. 

Uitgangspunt blijft om zoveel 

mogelijk HaDeejers een gezelli-
ge quizavond te bezorgen. Het is 
nog niet duidelijk hoeveel vragen 
en categorieën er komen. “We 
hebben allemaal de missie om 
vragen te bedenken die niet met 
één ‘muisklik’ te beantwoorden 
zijn. Het moet echter wel zo dat 
het antwoord te vinden is. Het-
zij via de digitale snelweg, maar 
ook door het inschakelen van de 

achterban. Hoewel er natuur-
lijk ook dorpsgerelateerde zaken 
voorbij komen, gaat het uiteraard 
verder dan dat”, wordt met een 
lachje gesteld om toe te voegen: 
“De ervaring le  ert dat een vraag 
of opdracht soms niet goed of 
verkeerd geïnterpreteerd wordt. 
Ons advies is dan ook om écht 
goed te lezen.” 

Het is gelijk het enige wat de niet 
bepaald loslippige groep kwijt 
wil inzake de vragen en zaken 
die buiten de ‘huiskamer’ onder-
nomen moeten gaan worden. 
Laatstgenoemde gaan er geheid 

ook komen. Een wijze raad is wel 
om het team zo groot mogelijk 
te maken. “We maken een ba-
lans tussen gemakkelijke en wat 
moeilijkere vragen waarbij wat 
extra stapjes gezet moeten wor-
den. Met slechts een handjevol 
mensen ga je het echter niet red-
den om alles op te lossen”, meldt 
de organisatie. 

Gehoopt wordt dat hun enthou-
siasme voor deze zesde HaDee 
Kwis gedeeld wordt en zich ve-
len gaan melden voor deelname 
want: “Een dergelijk dorpseve-
nement verbindt mensen en zet 
iedereen in beweging. Het geeft 
reuring en zorgt voor veel gezel-
ligheid.”

HEESWIJK-DINTHER – Creatief, wetenschappelijk, historisch, plaatselijk, regionaal, nationaal, maar ook 
internationaal, moeilijk, gemakkelijk, origineel, verrassend, divers en een beetje gek. Zo, daarmee is de 
lading gedekt van de vragenreeks en doe-opdrachten binnen en buiten, die deelnemende teams te wach-
ten staan tijdens de zesde editie van de HaDee Kwis op vrijdag 27 maart. “HaDee Kwis 2020 gaat veel 
reuring geven”, belooft de vernieuwde organisatie. Inschrijven en meedoen is erbij zijn en meemaken. 

De organisatie v.l.n.r.: Rob, Jehan, Aranca, Jan Pieter, Kristel, Anne, Eric, Anne-Katrien en Ilona Tekst: Wendy van Lijssel

Deelname kost € 25,- per team. 
Inschrijven kan via 
www.hadeekwis.nl.

Ons advies is 
dan ook om 
écht goed
te lezen
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KBO-bridge
in Nistelrode

NISTELRODE - Op de valreep 
van 2019 is de uitslag van de ne-
gentiende bridge-ladder bekend 
gemaakt. 

Ria van Valkenburg en Bob Jans-
sen werden een en twee met een 
gemiddelde van 61.63 %. Anne-
ke van Grunsven scoorde 56.21 
en werd derde. Voor deze spelers 
echter geen prijs, want die kan 
maar één keer per jaar gewonnen 
worden. De bloemen waren voor 
Bets van de Broek; haar gemid-
delde was 55.48 %. 

Omdat Bets diverse keren niet 
was geweest vielen er voor haar 
minder lage scores af. Er wordt 
op zo’n middag getrakteerd, 
maar die traktaties bleven nu in 
de kast. Vanwege een verjaardag 
én een veertigjarig huwelijk was 
het toch al dubbel feest. Helaas 
waren door ziekte nogal wat 
spelers afwezig. Mogelijk dat de 
groep na de bridgecursus, die 
door de KBO gegeven gaat wor-
den, groeit.

Gratis cursus
‘Start met bridge’
voor beginners

NISTELRODE - KBO Nistelrode 
biedt ouderen de gelegenheid te 
leren bridgen. Het bridgespel is 
door iedereen te leren en helpt 
je brein in optimale conditie te 
houden. 

Daarnaast is het een ontspannen 
en gezellige manier om mensen 
te ontmoeten. Deze bridgecursus 
is mogelijk gemaakt dankzij een 
bijdrage uit het stimuleringsfonds 
van de gemeente Bernheze. 
Deelnemers kunnen daardoor nu 
zonder kosten deze cursus vol-
gen. 

Paul van Dijck uit Zaltbommel is 

bereid gevonden deze cursus te 
geven. Paul is een ervaren do-
cent, die beginners in 24 dag-
delen de kunst van het bridgen 
bijbrengt.

Vanaf de eerste cursusdag laat 
Paul zijn cursisten, na een klein 
stukje theorie van circa anderhalf 
uur, een uur kaarten met voorge-
stoken spelletjes. 

De bedoeling is dan om de voor-
gaande lesstof toe te passen op 
de te spelen spelletjes. Paul heeft 
de ervaring, dat dit bij de mees-
te deelnemers erg aanslaat; dit is 
toch waar ze voor komen! 

De cursus wordt gehouden in 
zaal Menzel van CC Nesterlé op 
woensdagochtend van 9.30 tot 
12.00 uur. De eerste keer op 5 
februari en vervolgens elke week 
tot en met 24 juni (behalve op 29 
april). Na de zomer zijn er nog 
vier lessen op 2, 9, 16 en 23 sep-
tember.

Er kunnen maximaal 20 personen 
deelnemen. Wil je meedoen? 
Meld je dan snel aan. Ook als je 
geen KBO-lid bent. 
Neem contact op met Wim Tim-
mers via 0412-403639 of stuur 
een bericht naar 
kbonistelrode@gmail.com.

Toelating tot de cursus is in volg-
orde van binnenkomst. De aan-
meldtermijn loopt tot 16 januari. 
Je krijgt persoonlijk bericht of je 
mee kunt doen.

KBO Bernheze

KBO NISTELRODE
Cursus bridge voor beginners

We bieden een afwisselend pro-
gramma met klets, muziek en 
dans. Prins Frits d’n Urste is met 
zijn gevolg aanwezig. Aangezien 
de pronkzittingen dan net achter 
de rug zijn, is dit een mooie ge-
legenheid om nog eens te genie-
ten van enkele mooie acts. We 
zijn benieuwd naar de verrichtin-
gen van de dansgarde, de hup-
pels en anderen.

Ton Brekelmans
Uit Udenhout komt Ton Brekel-
mans, 70 jaar oud en al sinds 
1978 actief als tonpraoter. Aan-
vankelijk een verlegen mènne-
ke, die in de verste verte nooit 

maar een moment gedroomd 
heeft om in een latere levensfase 
zoveel mensen te kunnen laten 
lachen en te boeien met zijn hu-
mor en zijn voordrachtskunst.
Inloop vanaf 13.30 uur met kof-
fie/thee. Het programma duurt 
van 14.00 tot 16.30 uur. De en-
tree is € 5,- inclusief gratis kopje 
koffie of thee, twee consumpties 
en een hapje tijdens de pauze.

Aanmelden tot uiterlijk 19 janu-
ari door de strook of een briefje 
in te leveren op Hoogstraat 14 of 
in de brievenbus van CC Nester-
lé. Mailen kan ook via 
kbonistelrode@gmail.com.

Carnavalsmiddag
voor senioren

NISTELRODE - Evenals voorgaande jaren organiseren wij voor 
alle senioren van Nisseroi weer, samen met Carnavalsstichting De 
Wevers, een speciale carnavalsmiddag in CC Nesterlé. De middag 
wordt gehouden op zondag 9 februari en begint om 14.00 uur.

Ton Brekelmans

Voor Bernheze ontwikkeld:
www.hulpwijzer-bernheze.nl

Voor vragen op maatschappelijk, educatief terrein, zorg en welzijn

www.samsambernheze.nl
Gratis diensten voor en door dorpsgenoten

hypotheken - verzekeren
vermogen - pensioenen

NISTELRODE - Met regel-
maat verschijnt in 
DeMooiBernhezeKrant een 
foto, waarvan de Heemkunde 
Nistelvorst geen informatie 
heeft. 

Heb jij gegevens over 
deze foto, dan stelt de 
Heemkundekring het op prijs 
als je dat laat weten. Je kunt 
informatie sturen aan
hkknistelvorst@gmail.com of 
bellen met 06-33587468.
Als er juiste informatie 
ontvangen wordt, zullen we 
het via deze krant weer laten 
weten.

Wie, wat, waar
en wanneer

Bets van de Broek

Reacties ‘Wa’n Skôn foto’
Een reactie van Lambert van den Bogaart was binnen gekomen op de 
foto die geplaatst was op 18 december. 
Het huis is het oude huis van Dorke van Es op Donzel. Op die plaats 
wonen nu Ron en Silvia de Lorijn.
De personen die er op staan zijn tot nog toe onbekend.

Bridge helpt je brein
in optimale conditie
te houden

Jaarvergadering Lokaal 
FNV Maasland
BERNHEZE - Voor alle FNV-leden 
uit Bernheze, Landerd en Oss 
houdt Lokaal FNV Maasland de 
jaarvergadering en nieuwjaars-
receptie.

Deze wordt gehouden op 
woensdag 15 januari in een zaal 
van CC De Pas in Heesch. De 
aanvang is om 19.30 uur en om 
22.30 uur is de avond afgelopen. 
De zaal is vanaf 19.00 uur geo-
pend.

Onder het genot van koffie/
thee wordt er uitleg gegeven 
over 2019 en 2020. Hierbij ko-
men onder andere aan de orde: 
de werkgroepen, terugblik 2019, 

jaarverslag secretaris/penning-
meester en het werkplan 2020. 
FNV-bestuurder Paul Lempens 
licht het lokale vakbondswerk 
2020 toe.

Er wordt afgesloten met een ge-
zamenlijk hapje en drankje om 
het nieuwe vakbondsjaar in te 
luiden.
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VOLOP  PARKEERGELEGENHEID

Aanbiedingen geldig van
9 t/m 15 januari

Aan Laar / Tramstraat - Nistelrode

Vorstenbosch
0413-363645

Nistelrode
0412-611282

Kip cordon Kip cordon 
bleubleu
4+1 gratis4+1 gratis

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

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

Groent� e� frui� 
d�’� d� klo� 

ron� geniete�

GESNEDEN RODE KOOL 500 gram € 0.75
GOUDREINETTE 1 kilo € 1.25
NICOLA AARDAPPELS 2.5 kilo € 1.98

ErwtensoepErwtensoep
uit eigen keukenuit eigen keuken

GebradenGebraden
gehaktgehakt

€ 1,20

Biologisch groente/fruitpakket 
op bestelling, inclusief recepten

100 gr.100 gr.

€ 0,65100 gr.100 gr.

Weekendknaller
Appelstrudel

3 + 1 GRATIS
Alleen geldig op

vrijdag en zaterdag

Volkoren-
puntjes

4 + 2 GRATIS

Prins Teun d’n Urste
heerser van ‘t Piererijk
VORSTENBOSCH - De organi-
satie van ‘Vorstenbosch ‘Kwist’ 
onthulde zaterdag 4 januari op 
spectaculaire wijze de 53ste 
Prins van ‘De Piereslikkers’. In 
2020 zal carnaval geregeerd 
worden door Prins Teun d’n Ur-
ste!

Teun Geenen is een geboren en 
getogen Vorstenbosschenaar en 
één van de jongste heersers die 
Vorstenbosch gekend heeft. Hij 
is 23 jaar jong, zoon van Ton 
en Rita en broer van Wouter en 
Max. Teun timmert flink aan de 
weg als zelfstandige onder de 
naam ‘Geenen timmerwerken’. 
Hij heeft grote ambities en stu-
deert daarom op dit moment 
werkvoorbereiding en uitvoe-
ring.

In Vorstenbosch is hij een graag 
gezien persoon en zeer actief in 
het sport- en verenigingsleven. 
Hij voetbalt in het ‘Vijfde’ van 
Voetbalvereniging Vorstenbos-
sche Boys en daarnaast is hij 
ook veel te vinden bij ‘De Roets’ 
aan de Tipweg om zijn vrienden 
te helpen bij Stichting Jong Ne-
derland. Hierdoor is hij ook erg 
bekend onder de jonge kinderen 
van Vorstenbosch.

De energieke actieve Prins houdt 
van gezelligheid en gaat elk 
weekend graag naar het café 
of een festival met vrienden en 
kennissen. Hij staat te popelen 
om er een grandioos carnavals-
feest van te maken, met als leus 
‘Bal met Carnaval, doar hamer ik 
op!’Prins Teun d’n Urste

Voor alle diervoeders, meststoffen,
zaagsel en houtkrullen, 

tuinartikelen en bedrijfskleding 
bent u bij ons van harte welkom.

Graag tot ziens!

Kerkstraat 24, Vorstenbosch

Tel: 06-30230395

Web: www.geenengardening.nl

Email: geenengardening@live.nl

 /geenengardening

 @geenengardening

Bijzonder werk 
met bijzondere 
mensen

Wij feliciteren onze Teun met zijn titel
Prins Carnaval van ‘t Piererijk

www.mooibernheze.nl
INFORMEERT, BOEIT EN INTERESSEERT

Extra zakcentje

bijverdienen?

Word 
bezorger van 
deze krant!

Meer informatie: 0412-795170 
of bezorging@bernhezemedia.com
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We zullen je missen,
iedere dag

Met grote bewondering en dankbaarheid voor wie zij voor ons 
was nemen wij met verdriet afscheid van onze lieve vrouw, 
moeder, oma en overgrootmoeder

Henrica (Riek)
Langenhuizen - Hanegraaf

echtgenote van Jo Langenhuizen

* Nistelrode, 23 november 1933    † Nistelrode, 1 januari 2020

Jo Langenhuizen
Antoon en Jolanda
Henk en Henriëtte
Thijn en Angelina
Silvia en Theo
en kleinkinderen

Franciscanessenweg 5, 5388 BA Nistelrode

Riek is op maandag 6 januari, na een uitvaartdienst in de kerk, 
begraven op Begraafplaats Loo in Nistelrode.

Bedankt voor uw steun en medeleven.

Nieuwjaars-
receptie 
en vrijwilli-
gersmarkt in 
Parochie H. 
Augustinus

BERLICUM/HEESWIJK-
DINTHER/LOOSBROEK - In de 
Rots, het parochiecentrum voor 
de Parochie H. Augustinus aan 
de Kerkwijk 44A in Berlicum, 
zal op 12 januari van 11.00 tot 
13.30 uur een nieuwjaarsre-
ceptie gehouden worden onder 
het genot van een hapje en/
of drankje. Tijdens deze recep-
tie zal er een vrijwilligersmarkt 
plaatsvinden. 

Misschien heb je voor het nieu-
we jaar ook goede voornemens 
gemaakt, of misschien vind je het 
maar flauwekul. Maar mocht je 
denken: Ik zou best wel eens wat 
voor andere mensen willen bete-
kenen, dan biedt onze geloofs-
gemeenschap prachtige kansen 
voor jong en oud. Stap gerust 
eens uit je ‘comfortzone’: ga zin-
gen bij een van onze koren, word 
misdienaar of acoliet of wellicht 

ambieer je het veelzijdige ambt 
van koster, ga je liever bij iemand 
op bezoek, wil je gastvrouw zijn 
op het secretariaat of misschien 
wil je graag helpen met een le-
vensmiddelenactie voor mensen 
die het goed kunnen gebruiken. 
Het kan ook zo zijn dat je mis-
schien liever lichamelijke activi-
teiten verricht. 

Dan ben je meer dan welkom 
bij onze schoffelploeg op het 
kerkhof of bij het schoonmaken 
van ons parochiecentrum. Er zijn 
voor ieder talent mogelijkheden 
in onze parochie in een van onze 
werkgroepen. Tijdens de recep-
tie is er de mogelijkheid om in-
formatie over vrijwilligerswerk 
in onze geloofsgemeenschap te 
ontvangen en zullen er vacatu-
res inzichtelijk zijn. Pastores en 
parochiebestuur nodigen alle 
parochianen, vrijwilligers en be-
langstellenden van harte uit om 
elkaar persoonlijk te ontmoeten, 
te enthousiasmeren, te inspireren 
en te steunen.

De plechtige uitvaartdienst wordt gehouden op 
woensdag 8 januari om 10.30 uur 

in de St. Petrus Banden Kerk, Kerkstraat 2 te Heesch. 
We begeleiden ons mam nadien naar de begraafplaats 

waar we haar bij ons pap te ruste leggen. 

Geffen: Annie en Tonny
Vinkel: Ria † en Cor

Heesch: Riny en Marja
Vinkel: Peter en Gertie 

 
Kleinkinderen  
Achterkleinkinderen

Harrie van de Ven c

echtgenote van

† Geffen, 2 januari 20205 Heesch, 15 oktober 1933

Mien van de Ven-van de Kamp

Met grote bewondering en respect hebben wij je afstand  
zien nemen van alles wat je dierbaar en lief was. 

We hebben los moeten laten ons mam, 
onze schoonmoeder, oma en overgrootmoeder

Vele fijne herinneringen
verzachten onze smart.
Voorgoed uit ons midden,
maar altijd in ons hart.

Correspondentieadres: Trudostraat 10, 5386 BH Geffen

Dankbetuiging

Op maandag 30 december hebben wij in de Lambertuskerk
te Nistelrode afscheid genomen van

 Jos van den Hogen
* 23 maart 1961    Nistelrode    † 24 december 2019

Graag willen wij iedereen hartelijk bedanken voor het medeleven.
De vele kaarten en de grote belangstelling bij het afscheid hebben 

ons erg goed gedaan.

Truus van den Hogen-van den Heuvel
Broers en zussen, neven en nichten. Nistelrode

Dankbetuiging

Bedankt

Wij willen iedereen bedanken voor de belangstelling, bloemen, 
de lieve kaarten en donaties voor het Alpe d’HuZes-team van 

Marjo en Rachelle na het overlijden van mijn man, 
onze (schoon)vader en opa: 

Ad Janssen
Annemie Janssen, kinderen en kleinkinderen.

Heeswijk, januari 2020

‘Stap gerust eens
uit je comfortzone’

Wij bedanken iedereen voor het medeleven na het overlijden 
van mijn lieve vrouw, onze moeder, schoonmoeder en oma

Tiny van der Stappen - Kuijten
19 juni 1933 - 16 december 2019

Uw aanwezigheid, medeleven, kaartjes en bloemen
hebben ons goed gedaan.

Familie van der Stappen

Heesch, 8 januari 2020
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Start 2020 met Goede Doelen Fest 3.0

Om zoveel mogelijk geld op te 
halen gaan wij een aantal leuke 
dingen organiseren. Allereerst 
het Goede Doelen Fest 3.0. De 
derde editie van dit feest vindt 
plaats op 17 en 18 januari in de 
gezellige schuur op Watersteeg 
20 in Vorstenbosch. Tijdens het 
evenement kunnen de gasten 
van 20.00 tot 1.00 uur genie-
ten van livemuziek, mogelijk 
gemaakt door Stormz, Yellow 
Pants en leuke DJ’s, namelijk de 
Allstarz! Licht en geluid worden 
verzorgd door Foursound. De 
tickets zijn € 30,- per stuk per 
avond, maar als je graag twee 
avonden komt feesten dan kun 
je een combiticket bemachtigen 
voor € 50,-. Voor dit bedrag 
doneer je automatisch voor het 
goede doel en kan er onbeperkt 

gedronken worden. Tickets zijn 
online verkrijgbaar via onze Fa-
cebooksite ‘Goede Doelen Fest 
3.0 – Alpe d’HuZes 2020’ en zijn 
ook verkrijgbaar in de kantine 
van de Vorstenbossche Boys. 

Ook wordt er op 17 mei de Dien-
stenveiling georganiseerd in de 
kantine van de Vorstenbossche 
Boys. Vanaf 17.00 uur worden 
de leukste, gekste en creatiefste 
diensten en kavels geveild. Ieder-
een is hier natuurlijk van harte 
welkom. Tijdens de tweede edi-
tie van de Dienstenveiling zal er 
ook weer een leuke wedstrijd van 
‘Schijt je Rijk’ plaatsvinden. Het 

voetbalveld wordt opgedeeld in 
vakjes en wie weet ‘schijt de koe 
wel op jouw vakje’ en win je een 
leuke prijs! De kosten zijn € 2,- 
per vakje en ook hiermee steun 
je het goede doel. 
Hou onze Facebookpagina ‘Goe-
de Doelen Fest 3.0 - Alpe d’Hu-
Zes 2020’ goed in de gaten, want 
wie weet komen er nog meer 
leuke dingen aan... Via deze pa-
gina kun je sowieso volgen welke 
dingen we ondernemen om zo-
veel mogelijk geld in te zamelen 
en hoe wij ons voorbereiden op 
de mooie beklimming op 4 juni. 
Want opgeven is geen optie!”

Ad, Ineke en Anne van der 
Sanden, Lotte Miegielsen, 
Tom Huberts en Sjan en Harrie
Geenen.

VORSTENBOSCH - “Op 4 juni gaan wij, Ineke, Ad, Anne, Lotte, Tom, Sjan en Harrie, de mooie beklim-
ming maken tijdens het bijzondere event Alpe d’HuZes. Alpe d’HuZes is een uniek sportief evenement 
waarbij zoveel mogelijk geld wordt ingezameld voor onderzoek naar kanker en naar verbetering van 
de kwaliteit van leven van mensen met kanker. Op één dag beklimmen 5.000 deelnemers fietsend, 
hardlopend of wandelend maximaal zes keer de Alpe d’Huez, onder het motto ‘Opgeven is geen optie’. 

Team Vorstenbosch

Goede Doelen Fest 3.0 
op 17 en 18 januari

Van Mook genomineerd voor 
Beste Echte Bakker
Wie wordt Beste Echte Bakker 2020? 

De eindrangschikking wordt zo-
als ieder jaar uitgevoerd door 
de Radboud Universiteit Nijme-
gen en komt tot stand na een 
gewogen gemiddelde van de 
cijfers behaald bij kwaliteitskeu-
ringen, productcompetities en 
winkelbeoordelingen, waarbij 
gestandaardiseerde scores wor-
den berekend ten opzichte van 
het landelijk gemiddelde. Deze 
gemiddelden waren over 2019: 
kwaliteit 7,442 en voor de win-
kelbeoordelingen 8,643 punten. 
Voor Michel van Mook en Karin 
van Oort is het naast een drukke 
decembermaand ook een heel 
spannende tijd. 
Michel: “Dit is nu de derde keer 
dat we genomineerd zijn. Het 

blijkt wel dat we de kwaliteit 
goed op orde hebben en in de 
top mee kunnen draaien. Vo-
rig jaar werden we negende en 
ik ben benieuwd of we dit jaar 
verder door kunnen stijgen. Echt 
spannend.”
Het hele jaar door wordt Nistel-
rode vol aandacht en concentra-
tie gewerkt aan brood- en ban-
ketproducten van topkwaliteit. 
Ook de winkel heeft ruim boven 
het gemiddelde gescoord en dat 
maakt dat Van Mook in de race 
is voor de titel Beste Echte Bak-
ker 2020. 
Wie de Gouden Schieter - de tro-
fee die symbool staat voor am-
bacht en kwaliteit - voor Beste 
Echte Bakker in ontvangst mag 

nemen, wordt op maandag 20 
januari bekendgemaakt tijdens 
de Nieuwjaarsreceptie van het 
Echte Bakkersgilde bij de geheel 
vernieuwde bakkersvakschool in 
Wageningen.

NISTELRODE - Van Mook, De Echte Bakker uit Nistelrode is genomineerd voor de titel Beste Echte Bak-
ker 2020. Het Echte Bakkersgilde in Wageningen maakt op maandag 20 januari bekend wie de Gouden 
Schieter wint en wie zich heel 2020 overall winnaar mag noemen als ‘Beste Echte Bakker’. 

Van Mook
De Echte Bakker

Karin en Michel

  Video Design Lunenburg

VHS op DVD
nu €€10,00

Jhr. Speelmanstraat 22
Heeswyk, 06-22066338

  Video Design Lunenburg

Extra zakcentje

bijverdienen?

Word 
bezorger van 
deze krant!

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

NISTELRODE - Laurens Timmers 
en Twan Pittens zetten met hun 
derde ‘Jaarverslach’ nu defini-
tief een Nisseroise traditie neer. 
De avond voelt vanaf het begin 
als vanouds.

Beginnend met een scheurka-
lender van 2019 lopen ze op 
ludiek wijze het jaar door. Als 
toeschouwer denk je, och ja dat 
is er ook nog gebeurd. De twee 
voegen daar hun eigen agenda 
en gemiste kansen aan toe en de 
lach zit in de zaal. Vooral Lau-
rens praat op een ontspannen 
beschouwende manier de zaak 
aan elkaar. De woordgrappen 
zijn scherp. 
Zo verbastert hij de naam van de 
Brabo maffioos Martin R. naar 
Martinair, een van de vele ge-
weldige vondsten. De kracht van 
de conference zit in de bijzinnen 
en de nabranders.
Twan doet meer dan aangeven, 
hij is echt onderdeel van de show 
en draagt die mee, zeker als Lau-
rens een lied over slaat en Twan 
hem tot de orde roept.
De onderwerpen zijn divers, 
vooral Nisserois zoals de Jumbo, 
het zwabberpad, de verdwenen 
oude gebouwen en de Maas-
horst. Maar ook landelijk, zo-
als het plasincident van Marco 

Kroon, wat leidt tot het prachti-
ge piemellied.
Nog meer dan vorig jaar is de 
muziek in orde. Laurens op zijn 
contrabas en Twan op zijn gitaar 
en een klein gitaartje. De tek-
sten van de liedjes ondersteunen 
goed het verhaal en ze zijn heel 
goed in elkaar gezet. Zoals de 
zebrapad blues met een gewel-
dige timing, een echte Nisseroise 
blues.

Kortom chapeau voor deze twee 
amateur theatermakers die Nis-
seroi op zijn smalst neer weten 
te zetten.
Tot volgend jaar zou ik zeggen.

Jaarverslach 2019,
Dè is gin kunst

Laurens Timmers en Twan Pittens Tekst: Hans van Uden Foto’s: Ad Ploegmakers
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Nieuw jaar, nieuwe huid,
nieuwe locatie 
Voor Huidgericht is 2019 een fantastisch jaar geweest met 
onder andere onze nieuwe locatie in gezondheidscentrum 
Heesch aan de Gildestraat. En wat zijn we daar trots op! Trots 
op alle samenwerkingen met huisartsen, thuiszorgorganisaties, 
fysiotherapeuten en andere collega’s die we in Heesch hebben 
opgebouwd. En zeker ook trots op de resultaten die behaald zijn 
met jullie, onze klanten. 

Hopelijk gaat iedereen een bruisend, mooi en sprankelend 2020 
tegemoet. Inmiddels zijn er goede voornemens gemaakt voor het 
nieuwe jaar. Als we daarbij kunnen helpen met bijvoorbeeld een 
stralende huid of minder vermoeide benen, doen we dat met veel 
liefde en plezier! 

Huidgericht 2020 aan de Cereslaan 
Huidgericht staat in 2020 niet stil, want binnenkort zal er nog een 
vestiging in Heesch geopend worden. Deze gaat zich vestigen 
in het nieuwe gezondheidscentrum aan de Cereslaan (oude 
Rabobank). 

Huidtherapie 
Iedere huid kan terecht bij de huidtherapeut. Net zoals iedereen 
terecht kan hij de kapper. Haren krijgen dode puntjes en de huid 
krijgt dode huidcellen. Helemaal niet zo gek dus om naast het 
bijknippen van puntjes, ook je huid eens een oppepper te geven. 

Het aanpakken van acne en acnelittekens is een veel voorkomende 
vraag in de praktijk. Iedere huid is anders en reageert anders. 
Maar belangrijk om te weten is dat je vaak met een juiste routine 
aan producten en behandelingen het gebruik van medicatie kunt 
voorkomen. 

Als huidtherapeut behandelen wij de huid oppervlakkig met 
bijvoorbeeld een microdermabrasie behandeling. Je voelt direct 
dat de huid zijdezacht is. Liever op celniveau aan de slag? Dan 
is een microneedling behandeling meer geschikt. Met deze 
behandeling maken we minuscule kanaaltjes in de huid, niet 
zichtbaar met het blote oog, maar precies genoeg om de huid op 
een natuurlijke manier te activeren. Door de prikkeling komt het 
herstelproces op gang waardoor in het bindweefsel groeifactoren 
vrijkomen die zorgen voor het aanmaken van collageen en elastine 
en poriën en littekens verminderen. 

Een andere mooie behandeling om af en toe eens te doen, een 
echte ‘winterbehandeling, is een chemische peeling. Hiermee 
wordt de huidstructuur al na één behandeling verbeterd en 
geëgaliseerd. 

Geen zin in hersteltijd, roodheid of schilfertjes, na een 
behandeling? Kies dan voor een bindweefselmassage. Perfect 
om de bloedcirculatie te stimuleren waardoor de huid ook wordt 
aangezet tot celvernieuwing en huidversteviging. 

Door frequent aandacht te geven aan de huid ziet ook jouw huid er 
fris en stralend uit in 2020. 

Column

Ilona Kling, huidtherapeut 
bij Huidgericht

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

Aan: ondernemers Nistelrode
De rode jassen van Pinksterfeesten
Nistelrode komen er weer aan!

BRADERIE
KERMIS
PINKSTERLOOP
KINDERPARADIJS
NOSTALGISCHE ROUTE
STRAATTHEATER

NISTELRODE - Allereerst wenst 
de organisatie van Pinksterfees-
ten Nistelrode de Nisseroise on-
dernemers een succesvol 2020!

Van zaterdag 30 mei tot en met 
dinsdag 2 juni is Nistelrode ge-
reserveerd door Pinksterfeesten 
Nistelrode. Het thema is inmid-
dels bepaald en dit jaar worden 
de basisonderdelen van dit feest; 
braderie, kermis, kinderparadijs, 
nostalgische route, straattheater 
en de Pinksterloop, eens extra 
onder de aandacht gebracht. 
Met drie nieuwe organisatiele-
den in haar gelederen is de or-

ganisatie van Pinksterfeesten 
Nistelrode weer op volle sterkte 
en gaat deze maand weer op 
pad om de sponsoren voor editie 
2020 een bezoekje te brengen.

Op volle sterkte
De organisatie brengt iedereen 
graag op de hoogte van de ont-
wikkelingen van Pinksterfeesten 
Nistelrode editie 2020: “Wij wil-
len heel graag delen dat, in een 
tijd dat het lastig is vrijwilligers te 
vinden, wij maar liefst drie nieu-
we enthousiaste leden hebben 
die ons team komen verster-
ken.” De drie jonge leden, Lotte 
van Grunsven, Geert Hercken-
rath en Niek Leenders, draaien 
sinds oktober mee met de or-
ganisatie, die verder bestaat uit 
Rob Geurts, Reginald von Pie-
kartz, Archel Kerkhof, Rian van 
Schijndel, Bas van der Heijden, 
Merel Albers en Anke Fransen.

Verrassend
“We zijn ervan overtuigd dat we 
deze 47ste editie een verrassend 
programma aanbieden, waar-
bij wij graag een beroep doen 
op de ondernemers voor een 
sponsorbijdrage. Deze maand 
kunnen ondernemers de leden 
van onze stichting aan de deur 
verwachten met de vraag of ze 

Pinksterfeesten Nistelrode weer 
willen steunen”, vertelt voor-
zitter Rob Geurts die hoopt, 
zoals voorgaande jaren, dat de 
ondernemers weer meedoen of 
het evenement financieel willen 
steunen. In de mooie nieuwe 
rode jassen zijn de leden uiter-
mate goed herkenbaar.
De organisatie hoopt dat onder-
nemers die eind januari nog nie-
mand gezien hebben, zelf con-
tact opnemen via 
info@pinksterfeestennistelrode.nl. 
Je kunt al het nieuws rondom 
Pinksterfeesten Nistelrode vol-
gen op 
www.pinksterfeesten-nistelrode.nl
en natuurlijk ook via de social 
media van Pinksterfeesten Nis-
telrode.

Beroep op ondernemers 
voor sponsorbijdrage

Stichting De Kreuge maakt 
zich op voor carnaval 2020

Met het motto ‘Ut zit wel snor’ 
moet het helemaal goed komen 
deze carnaval in Loosbroek. En 
dat het inderdaad wel snor zit is 

op het Loosbroeks Dorpsplein al 
heel duidelijk te zien! Dit is alvast 
een ‘skôn’ begin… 
Via www.dekreuge.nl en diverse 

social media kanalen houdt de 
Kreuge alle carnavalsliefhebbers 
op de hoogte van het program-
ma.

LOOSBROEK - Nog maar een paar weken geleden hing De Kreuge de kerstwensen in de kerstboom in 
Loosbroek en wenste heel Loosbroek en omstreken fijne feestdagen. Inmiddels zijn de feestdagen weer 
achter de rug en kijken we met z’n allen vooruit: carnaval 2020 ligt voor ons en bij De Kreuge hebben 
ze er enorm veel zin in. Dit laten ze zien met een ludieke actie op het Loosbroekse Dorpsplein. 

Fotoexpositie Fotoclub Bernheze in CC Nesterlé
Van oude prent naar nieuwe trend

NISTELRODE - Wie wat be-
waart…. Die heeft wat! Een 
van de leden van de Fotoclub 
Bernheze haalde uit de oude 
doos een heleboel prentbrief-

kaarten die haar grootvader aan 
haar (toekomstige) grootmoe-
der schreef tijdens zijn militaire 
diensttijd.
De voorzijden van deze kaarten 

zijn stuk voor stuk juweeltjes van 
oude portretfotografie.
Aan de leden van de Fotoclub 
Bernheze de opdracht om er een 
moderne versie van te maken.

Een kolfje naar de hand van vele 
clubleden. Bekijk het resultaat In 
de foyer en de expositieruimte in 
CC Nesterlé. Te zien in januari en 
februari.
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Benieuwd naar de nieuwe Mus? 
Voor de komende editie op zon-
dag 12 januari staat het volgen-
de programma klaar: allereerst 
kun je luisteren naar Siebe Pal-
men met zijn prachtige luister-
liedjes.

Frans de Laat gaat daarna alles 
vertellen over de kunst van het 
beheren van een landgoed en 
tenslotte zal Gisèle van Bergen 
alsnog (vorige keer was ze he-
laas ziek) laten horen wat haar 
passie is: zingen! 

Een heel gevarieerd program-
ma dus! Heb je er al zin in? Re-
serveer dan nu een kaartje via 
www.de-mus.nl/heesch Je bent 
welkom vanaf 14.00 uur, het 
programma begint om 14.30 uur 

en is rond 16.30 uur weer afge-
lopen. Er wordt een bijdrage ge-
vraagd van € 5,- voor een kopje 
koffie/thee en een drankje. 

Neem je vriend, vriendin, doch-
ter, zoon, buurman, buurvrouw, 
collega mee; er is altijd wel een 
item dat je aanspreekt!

Kom gerust eens kijken, er zijn 
40 (zit- en staan-)plaatsen in 
onze keuken, reserveren is dus 
zeker aan te raden.

Cultuurcafé de Mus
HEESCH - In oktober is er weer een mooie culturele middag gehad 
in Cultuurcafé de Mus. Vol met poëzie, levenswijsheid en zang was 
het weer aangenaam vertoeven in Theatercafé De Meeuw in de Vin-
kelsestraat! 

Kunstenaars gevraagd
om mee te doen
Voorbereidingen open atelierroute Bernheze in volle gang

Bij vorige edities bezochten hon-
derden bezoekers de ateliers van 
kunstenaars uit Bernheze die 
daar hun werk tentoonstelden 
en soms aan het werk waren. 
Overal fietsten mensen van het 
ene atelier naar het andere en in 
de ateliers was het een drukte 
van belang. Het publiek was en-
thousiast en aangenaam verrast 
over zoveel kunstzinnig talent in 
Bernheze. Dat gold ook voor de 
kunstenaars die heel veel positie-
ve reacties kregen op hun werk 
en van de gelegenheid gebruik-
maakten om hun werk aan een 
groter publiek te tonen. Kortom, 
genoeg reden om te gaan voor 
een vijfde editie.

Het is natuurlijk leuk om in de 
vijfde editie weer nieuwe kun-
stenaars te introduceren, van-

daar nu een oproep om mee te 
doen.
De deelnemende kunstenaars 
hebben voor 2020 weer hun 
eerste bijeenkomst gehad en het 
enthousiasme is groot. Omdat 
het vorige keren zo’n groot suc-
ces was kiezen ze er voor om het 
concept te behouden. Dus twee-
de Paasdag (13 april) en de zon-
dag daarna (19 april) gaan de 
ateliers van de kunstenaars weer 
open en op elke plek is naast 
werk van de vaste kunstenaar, 
ook dat van een gastkunstenaar 
te zien.
Er moeten nog veel zaken gere-
geld worden, maar met zoveel 
enthousiasme zal dat zeker luk-
ken! Wat al wel geregeld is, is 
dat de website geactiveerd is zo-
dat mensen kunnen zien wie er 
vorige keer allemaal meededen. 

Een groot gedeelte van deze 
kunstenaars zal ook nu weer 
meedoen.
Informatie of aanmelden via 
www.atelierroutebernheze.nl.

BERNHEZE - Het is inmiddels alweer voor de vijfde keer dat de atelierroute Bernheze georganiseerd 
wordt. Er is nog ruimte voor enkele kunstenaars om mee te doen en zij kunnen zich via de website 
aanmelden.

NISTELRODE - Maashorstbur-
gers, een projectgroep van de 
dorpsraad Nistelrode, heeft een 
uitgebreid belevingsonderzoek 
over de Maashorst gedaan in 
Nistelrode en Zeeland. 

Via een flyeractie bij drie  su-
permarkten hebben meer dan 
230 respondenten drie neutrale 
vragen via onze website beant-
woord. De uitkomst daarvan 
toont de volgende taartgrafiek 
met de meest voorkomende re-
acties. Meer dan 80% van de 
respondenten geeft aan zich 
onveilig te voelen in het gebied 
en meer dan 50 genoemde con-

frontaties met de grote grazers 
worden door de respondenten 
beschreven. Een duidelijk bewijs 
dat de combinatie grote grazers 
en recreanten in hetzelfde ge-
bied geen veilige situatie biedt. 
Diegenen die de inhoud van de 
vragen en de daarop ontvangen 
reacties meer gedetailleerd wil-
len bekijken en ook kennis willen 
nemen van de door de Maas-
horstburgers opgenomen aan-
bevelingen verwijzen we graag 
naar onze website 
www.dorpsraadnistelrode.nl
Met ingang van woensdag 8 ja-
nuari is het totale onderzoek te 
lezen op deze site.

Belevingsonderzoek 
Maashorstburgers

Stichting Jeugdbelangen Nistelrode 
organiseert het nieuwjaarsvuur

Voor de eerste vijf kerstbomen 
ontvang je een lot en daarna 
voor elke vijfde kerstboom. Met 
dit lot maak je kans op een kado-
bon voor iets creatiefs of twee 
tickets om een vlucht te maken 
in een zweefvliegtuig. Dit jaar 
hebben we ook de marshmal-
low pakketjes. Je mag dan rond 
het vuur je eigen marshmallows 
klaarmaken. 

Ligt jouw boom om 14.30 uur 
nog bij je op de stoep? Voel je 
dan vrij om een steentje bij te 
dragen en breng de boom naar 
de Hoogbroeksesteeg. Dit kan 
tot 15.00 uur.
Het voortijdig brengen van bo-
men is niet toegestaan! 
Dit jaar zijn er op de basisscholen 
lampionnen uitgedeeld die de 
kinderen konden versieren. 

De kinderen komen met deze 
versierde lampionnen naar het 
vuur en maken daar kans op leu-
ke prijzen. 
De kinderen met de mooiste en 
origineelste lampion gaan niet 
met lege handen naar huis.

Programma
12.00 tot 15.00 uur: Bomen 

brengen.
16.30 uur: Start activiteiten 
Hoogbroeksesteeg.
17.00 uur: Lampionnen beoor-
delen door vakkundige jury.
17.00 uur: Loterij voor de harde 
werkers.
17.30 uur: Ontsteking van 
het vuur door vuurkoning en 
brandweer.

NISTELRODE - De jeugd kan zaterdag 11 januari vanaf 12.00 uur kerstbomen brengen naar de Hoog-
broeksesteeg. Als je de jeugd wilt helpen kun je alvast je kerstboom buiten leggen maar.. dit geeft geen 
garantie dat deze daadwerkelijk wordt opgehaald. 
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Hisse Plusser en Misser van 2019

HEESCH - Tijdens het jaarlijkse optreden van For Mineur op 1 januari in CC De Pas werden De Misser en De Plusser van het jaar 2019 bekendgemaakt. De Plusser ging dit jaar 
naar Mini Heesch, die in 2019 een recordaantal deelnemers had voor de kindervakantieweek. De Misser ging naar Uden en Landerd voor de naam ‘gemeente Maashorst’.

Meer foto’s vind je op www.mooibernheze.nl/albums. Foto’s: Marcel van der Steen

Zang, dans, muziek spelen, iets 
vertellen, of...? Alles mag.
De presentatie zal in handen zijn 
van Keet & Kaat. Zijn jullie ook 
zo benieuwd naar hen? Zorg dan 
dat je deze middag aanwezig 
bent! Meld je uiterlijk 15 janua-
ri aan via jeugd@de-wevers.com 
of via de formulieren die je op 
school hebt gekregen. De zaal, 
sporthal De Overbeek, is open 
vanaf 13.00 uur en er wordt om 
13.30 uur gestart. Doe je mooi-
ste carnavalskleren aan en kom 
kijken en luisteren naar een ge-
weldige show vol jeugdig Nis-
serois talent!

Jeugdzitting 2020
CS de Wevers
WEVERSRIJK - Carnavalsstichting de Wevers organiseert zondag 26 
januari de Jeugdzitting 2020. Heb jij of ben jij dat Nisserois talent? 
Kom dit dan laten zien op de Jeugdzitting. Samen met Jeugdprins 
Sieb, Adjudant Ruben, de Jeugdraad, de Huppels en Nardje Nar 
gaan we er weer een gezellige middag van maken. 

Voorstelling doorspekt van zelf-
spot en ontdaan van elk gêne

Dat statement maakt ze meteen 
in het begin door op te komen 
als ballerina die ‘Het Zwanen-
meer’ danst. De lach zit er me-
teen in.

De voorstelling gaat in vliegende 
vaart van start. Rap van tong, vol 
zelfspot en op haar eigen manier 
die gekenmerkt wordt door haar 
rechtstreekse volkse taal die me-
teen doel treft. Ze schuwt geen 
onderwerp zoals haar tanende, 
steeds meer hangende, te vol-
le lijf, wat ze illustreert met een 
reclamebord waarin ze zelf af-
gebeeld is in haar ondergoed 
en waarin ze met stift aantekent 
wat er allemaal door de jaren 
heen meer is gaan hangen.

Hilarisch is de scène in een pas-
kamer voor bh’s waarin ze ge-
holpen wordt door een te slanke, 
jonge winkelbediende die aan 
haar borsten zit. Als de mannen 
in de zaal even te hard lachen 
maakt ze het vergelijk hoe het 
voor hen zou zijn als ze op deze 
manier een onderbroek aange-
meten krijgen door een te jonge 

slanke vent. Voor de voorstelling 
begon heeft ze het publiek ge-
vraagd een vraag aan haar op 
een kaartje te zetten. Tijdens de 
voorstelling gaf ze op ludieke 
manier antwoord op deze vra-
gen.

Daarnaast is het centrale thema 

de moeite met keuzes maken. 
Christel laat hierover de ene anek-
dote op de andere volgen. Zijzelf 
heeft veel keuzestress, maar niet 
als het om eten gaat. Dan kiest ze 
niet en neemt ze alles. En dat le-
vert een lijf en beleving op waar-
mee ze een hele avond een volle 
zaal kan vermaken.

NISTELRODE - Christel de Laat speelde afgelopen zaterdag haar tweede theatervoorstelling ‘Zijn daar 
vragen over?’ in CC Nesterlé. Ook haar tweede voostelling is doorspekt van zelfspot en ontdaan van 
elke gêne. Want dat kent Christel niet. Ze schaamt zich voor niets en niemand en zeker niet voor haar 
overvolle lijf. 

Christel de Laat Tekst: Hans van Uden Foto: Marcel van der Steen

NISTELRODE - Ook de BOBZ 
wil het nieuwe jaar goed begin-
nen en dus staat de eerste BOBZ 
van het jaar voor de deur! 

De groepen 7 en 8 zijn van har-
te welkom op vrijdag 10 januari 
van 19.30 tot 22.00 uur met een 
dartcompetitie! De beste spe-
ler krijgt een prijsje. De entree 
is € 1,- en de consumpties zijn 

€ 0,80 per stuk. Het verzoek is 
om je mobiele telefoon thuis 
te laten. Als je je telefoon toch 
meeneemt, omdat je bijvoor-
beeld alleen naar huis moet fiet-
sen, kun je je telefoon bij ons in 
bewaring geven.

In verband met de verbouwing is 
cafetaria ‘t Tramplein niet open 
na de BOBZ!

Eerste BOBZ van 2020

Officiële heropening van bibliotheek 
Heeswijk-Dinther na herinrichting

In de week na de opening vin-
den er verschillende, feestelijke 
activiteiten plaats waarbij je van 
harte welkom bent. 

Op maandag 20 januari kun 
je gratis leesadvies krijgen van 
onze boekenapotheker of aan-
schuiven bij een bijeenkomst van 
‘Boek en Babbel’. Vanaf 18.30 
uur leest dichter Hans Manders 
voor uit eigen werk.

Ook voor kinderen en jongeren 
staat er die week wat op het 

programma. Woensdagmiddag 
22 januari hebben jongeren 
de mogelijkheid om te komen 
‘proefzitten’ en de nieuwe stu-
dieplekken uit te proberen. Iets 
lekkers en een leuke attentie zul-
len hierbij niet ontbreken. 

Voor peuters en kleuters be-
gint woensdagavond om 18.15 
uur een pyjamaparty waarbij 
voorgelezen wordt uit het boek 
‘Moppereend’. Voor deze activi-
teiten geldt dat het niet nodig is 
om je van tevoren op te geven.

Op vrijdag 24 januari geeft Cu-
riosityworld van 15.30 tot 17.00 
uur een gratis toegankelijk kin-
dercollege over Griezels en Mys-
teries voor kinderen van 8 tot en 
met 12 jaar. 
Je kunt je voor dit college op-
geven door een e-mail te sturen 
naar vav@nobb.nl.

HEESWIJK-DINTHER - De afgelopen maanden heeft de bibliotheek in Heeswijk-Dinther een flinke op-
knapbeurt gekregen. De bibliotheek ziet er nu wat anders uit dan voorheen: nieuwe meubels, een 
andere inrichting van de collectie, meer studieplekken en een (wand)tapijt van kenmerkende plaatsen 
en gebruiken uit Heeswijk-Dinther behoren tot de veranderingen. Op vrijdag 17 januari wordt de herin-
gerichte bibliotheek feestelijk geopend door burgemeester Moorman.
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TUINCENTRUMMEIJS✿
Bosschebaan 23 | 5384 VX Heesch | 0412-407030 | www.tuincentrummeijs.nl | info@tuincentrummeijs.nl

Vrijdag koopavond tot 21.00 uur
Zondag 12.00-17.00 uur

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

Kerstboom eruit,
kamerplant erin!

De outlet is vanaf 2 januari achterin onze 
winkel te vinden. Wees er snel bij want 
alles wat er hangt zijn de laatste stuks die 
tegen bodemprijzen weggaan.
€ 5,- / € 10,- / € 15,- en € 20,-.

Welke merken kun je verwachten?
Creëer jouw stijl! Ontdek de mix en match- 
mogelijkheden voor jouw persoonlijke 
kledingstijl. 

Van stofsoort en -kleur, tot en met het 
merk en de details. 

Jouw outfit, waarin jij de dag precies be-
gint zoals jíj dat wilt! 

• Expresso
• Summum
• FreeQuent
• Vero Moda
• ONLY
• Morgan
• YAYA
• MAC
• Mavi Jeans
• ICHI

Super Outlet bij DressUp-
Instyle vanaf 2 januari

HEESCH – De SUPER OUTLET is wel lekker zo na de feestdagen! We hebben er een 
feestelijke happening van gemaakt, waarbij we onze prachtige producten tegen een 
fractie van de originele prijs van de hand doen. Met kortingen die op kunnen lopen tot 
wel 80%! Wat doen we tijdens deze uitverkoop van de hand? Van alles: blazers, jeans, 
blouses, vesten en nog veel meer moois.

Waar kun je de
SUPER OUTLET vinden?

Bij DressUp-Instyle aan ’t Dorp 86a
in Heesch!

HEESCH - Met haar 25-jarig bestaan is er 
al het een en ander geschreven over Fi-
nancieel Centrum Heesch. Maar wie zijn 
de gezichten erachter? En hoe zit het pre-
cies met ‘de bank’? 

Het gezicht achter RegioBank bij FCH is 
Esther Kouwenberg. Wellicht heb je al 
eens kennis met haar gemaakt. Voor alle 

bank- en kredietvragen, zowel particulier 
als zakelijk, kun je bij haar terecht.

Financieel Centrum Heesch en zelfstandig 
adviseur van RegioBank, is dé bank gericht 
op Nistelrode, Heesch en omstreken. Een 
ouderwetse bank midden in ‘t dorp. Geen 
pinautomaat of andere fratsen, maar een 
balie mét persoonlijk contact.

Met medewerkers die allen gespeciali-
seerd zijn in hun eigen vakgebied kunnen 
we een (onafhankelijk) totaalpakket leve-
ren op het gebied van Hypotheken, Verze-
keringen en Bankzaken.
We hebben geen 9 tot 5 mentaliteit en 
staan ook ‘s avonds voor je klaar, wel zo 
fijn! 

Wees welkom en loop eens binnen aan  
‘t Dorp 9, dichtbij de grote rotonde  
‘t Kruispunt’ in Heesch, slechts drie kilo-
meter van Nistelrode.

Financieel Centrum Heesch,
dé RegioBank gericht op
Nistelrode en Heesch

Esther Kouwenberg

Wees welkom
en loop eens binnen
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Ons vluchtadres
We waren op zondag 24 september per fiets met vader, 
moeder en de vier kinderen gevlucht naar de boerderij van 
de familie Gerardus (Graris) van der Leest in de Poststraat, 
een zijstraat van de Dodenhoeksestraat. Vanuit die boer-
derij hadden we al eens verder moeten vluchten naar de 
familie Van Kessel op de Dintherse Hoek. Ook hadden we 
vanaf dezelfde plaats de raketbeschieting gezien op de 
kom van Dinther. Wij zouden er zes weken verblijven tot-
dat dat de Woestijnratten, de Dessert Rats, onze woning 
als stafonderkomen hadden verlaten. 

Militaire buren
Het was ongeveer half oktober toen er meer militaire acti-
viteit in de buurt plaatsvond. We wisten niet wat hiervan 
de bedoeling was, maar begrepen dat de Geallieerden hier 
een vaste plek uitkozen. Steeds meer militaire voorzienin-
gen, zoals tenten en vrachtauto’s kregen een vaste plek. 
De militairen waren al gauw vertrouwd op het erf, in het 
leegstaande deel van het kippenhok en in de woonkeuken. 
Dit zou duren tot de aanval op Den Bosch en Schijndel op 
24 oktober 1944 begon.

De kanonnen bulderden een paar dagen; ze stonden vlak 
achter de boerderij. Na een week waren de bevrijders weg-
getrokken richting Den Bosch; alleen grote koperen hulzen 
wezen nog enige weken de plaats van de ongeveer 400 
kanonnen aan. 

Granaatvuur
Het Militair Gezag regelde in de bevrijde gebieden alles op 
het terrein van militaire zaken en ook op het gebied van 
politiezaken. Mijn vader deed zijn werk in burgerkleding in 

Loosbroek en het buitengebied van Dinther. Dinther werd 
meermalen beschoten door de Duitse kanonnen vanuit 
Schijndel. Er waren ook granaten gevallen nabij het Veg-
hels Brugske op Dinthers grondgebied. Daarbij waren twee 
koeien van Piet Hanegraaf gedood. Deze moesten, zoals 
altijd, onder politietoezicht begraven en overgoten worden 
met creoline om het clandestien verhandelen van het vlees 
te voorkomen. 

Koeien begraven
Op een mooie dag eind september mocht ik met mijn vader 
mee naar het begraven van twee koeien. Ze lagen in een 
weiland ten westen van de Hazelbergsestraat, grenzend 
aan de Provincialeweg. Met burenhulp waren gaten in het 
weiland gegraven en in ons bijzijn werden de koeien, elk 
apart, in een diep gat gerold en overgoten met de vloei-
stof. Daarna konden de graven dicht gemaakt worden. De 
karkassen waren amper bedekt toen we het fluitend ge-
luid van granaten hoorden, die een paar honderd meter in 
noordelijke richting op de grond tot ontploffing kwamen. 

Reactie
Als op commando viel alle werk stil en rende ieder voor 
zich naar de beschuttende boerderij. Het was maar hon-
derd meter lopen. De tien werkende en toeziende mannen 
renden naar de achterdeur. Mijn vader en ik er achteraan 
naar de voordeur. De boerderij had al door eerdere be-
schietingen averij opgelopen. De voordeur stond los van 
het kozijn, deze ingang provisorisch afsluitend. Waar-
schijnlijk is mijn vader deze situatie eerder opgevallen. Hij 
nam de deur en zette deze opzij zodat we direct de gang in 
konden lopen. Omdat er meer granaten vielen snelden de 
meeste mannen naar de koeienstal. Onder het dikke pak 
hooi vond men daar een veilige schuilplaats.

Wij liepen door de gang naar de kelder van de in 1934 
gebouwde boerderij. Daar troffen we vader en moeder 
Hanegraaf en enige van hun kinderen. Moeder Hanegraaf 
bad op haar knieën met luide stem het ene na het andere 
gebed. 

Afloop
Na een tiental minuten besloot mijn vader de vluchtplek te 
verlaten. Er vielen geen granaten meer. Het dichten van de 
kuilen werd aan de werkers overgelaten. Onze fietsen die 
tegen de zijgevel van het woongedeelte stonden waren 
vlug bestegen om de thuisrit te beginnen. Wij en de thuis-
blijvers waren weer blij ongedeerd te samen te zijn. 

Jan van Gemert, Heeswijk-Dinther, 
augustus 2019

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

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

Koeien begraven
BERNHEZE - Eind september waren we bevrijd van de Duitse bezetter. Ook Veghel en de route van Eindhoven naar Nij-
megen was bevrijd gebied. Maar de Duitsers zaten nog in Schijndel en verder in die richting. Het gevolg was dat onze 
dorpen regelmatig werden beschoten met kanonvuur. Dat had al vele slachtoffers geëist, zowel van onze bevrijders als-
ook van burgers en het vee.

75 JAAR
BERNHEZE

HERDENKING
‘Er waren ook granaten gevallen 

nabij het Veghels Brugske op 
Dinthers grondgebied. 

Daarbij waren twee koeien van 
Piet Hanegraaf gedood ’

Woestijnratten

De huidige boerderij van de familie HanegraafCromwell tank van de Woestijnratten
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Doe jij waar je goed in bent, doen wij de rest

WET-EN REGELGEVING
Als ondernemer dien je te voldoen aan veel wetten en regels. Wij bie-
den ondersteuning bij het voldoen aan deze verplichtingen, zoals het 
samenstellen of controleren van de jaarrekening en het verstrekken van 
controleverklaringen, onder andere bij subsidie-verantwoordingen. Wij 
doen ons werk graag en goed en bieden professionele dienstverlening 
in een laagdrempelige en informele sfeer. Dat vinden wij maar heel 
gewoon. Als accountantskantoor leveren wij een diversiteit aan dien-
sten, maar je kunt ons ook alles in handen geven. In een totaalpakket 
regelen wij al jouw zaken. Gewoon onder één dak. Handig en over-
zichtelijk. Goed geregeld, voor zowel de korte als op de lange termijn. 
Kun jij rustig blijven ademhalen, nu én straks.

ONTZORGEN
Ontzorgen, dat is waar wij voor staan. Of het nu gaat om die complete 
financiële administratie, het samenstellen van de jaarstukken of het op-
stellen 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 gecompli-
ceerde 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 beteke-
nen. Voel je welkom!

Je hebt je zaakjes graag goed voor elkaar. Want jij bent die ondernemer die er vol voor gaat. Bij het runnen van een onderneming komt nogal wat kijken. Vooral ook aan die zake-
lijke kant. Dan is het fijn als je al die bijkomstigheden als financiën, belastingen en salarisadministratie 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 graag de zakelijke puntjes op de i zet. Een geruststellende gedachte. 
Doe jij waar jij goed in bent, doen wij de rest.

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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Drukbezochte nieuwjaars-
receptie St. Barbara Gilde

De kersverse nieuwe Hoofdman 
Ferdy Verhoeven opende de 
avond door het jaar 2019 te eva-
lueren met behulp van het uitge-
breide jaarverslag, dat ieder jaar 
weer wordt samengesteld door 
Fred v.d. Berg. Er werd even 
stilgestaan bij de overleden gil-
debroeders, maar ook de mooie 
momenten werden naar voren 
gehaald.
Er kan weer teruggekeken wor-
den op een mooi jaar van het 
bloeiende, met veel inspiratie en 
volop in beweging zijnde gilde. 
Laten we hopen dat we deze 
trend kunnen voortzetten!
Daarna werd er een toost uitge-
bracht op het nieuwe jaar en kon 
iedereen gaan genieten van een 

heerlijk samengesteld buffet.
Bij deze wenst het Gilde St. Bar-

bara Dinther iedereen een ge-
zond en gelukkig 2020.

HEESWIJK-DINTHER - De jaarlijkse nieuwjaarsreceptie van het gilde vond donderdag 2 januari plaats 
in het gildehuis. Alle gildebroeders en zusters, consulaat- en familieleden waren uitgenodigd om elkaar 
een gelukkig nieuwjaar te wensen.

Erehoofdman Ton Vorstenbosch 
loofde in zijn welkomstwoord 
het onderlinge contact tussen 
beide verenigingen die er hun 
thuisbasis hebben. Hij memo-
reerde dat het gilde ook graag 
verenigingen uit Nistelrode on-

derdak biedt als deze geen loca-
tie hebben voor een vergadering 
of een bijeenkomst. Tenslotte 
staat het gebouw met zijn schit-
terende hal een aantal dagdelen 
per week leeg. Dus als er clubs 
belangstelling hebben kunnen 
ze informeren bij het gilde via 
gildenistelrode@hetnet.nl. Grote 
kans dat er een oplossing gevon-
den wordt!

Tijdens het welkomstwoord 
kwam ook het teruglopen van 

het ledental ter sprake. De oor-
zaak van het krimpen komt door 
overlijden, ziekte en/of ouder-
dom van leden. Het gilde is en 
blijft een gezelligheidsclub waar 
iedereen welkom is. Meisjes, 
jongens en/of volwassen perso-

nen, met het accent op 30-, 40- 
en 50’ers; iedereen is welkom 
zich aan te sluiten bij het gilde. 
Er is ontspanning voor elk wat 
wils. Een aanmelding als sympa-
thisant of lid van het gilde wordt 
warm verwelkomd en zal de 
continuïteit van het Nistelrode’s 
gilde helpen te waarborgen. Be-
nieuwd naar wat het gilde bie-
den heeft? Neem eens een kijkje 
op www.gildenistelrode.nl; daar 
wordt een indruk gegeven van 
alles wat het gilde biedt.

Gezellige nieuwjaars-
receptie Gildenhof

NISTELRODE - Op de Gildenhof vond afgelopen zondag een erg 
gezellige nieuwjaarsreceptie plaats. Leden van de jeu de boulesclub 
Die Lé en ook de gildeleden en sympathisanten van het gilde St. 
Antonius Abt-St. Catharina waren op de Gildenhof samen om elkaar 
alle goeds voor dit nieuwe jaar te wensen.

‘Een aanmelding als 
sympathisant of lid van het gilde 

wordt warm verwelkomd’

Niels van Schijndel Loos-
broekse Uitblinker 2019!

“Het is niet zo moeilijk om men-
sen te vinden die veel gedaan 
hebben voor ons dorp,” vertelt 
Mathieu Bosch, medeorganisator 
van de Loosbroekse nieuwjaars-
ontmoeting waar de Uitblinker 
vrijdag bekend werd gemaakt. 
“Ze zijn er in elke straat en bij 
elke club. Loosbroek helpt. En 
het blijft appels met peren ver-
gelijken. Hoeveel uren doet wie 
en wat, en hoeveel tijd heb je. 
Dat maakt het tot een moeilijke 
keuze. Toch hebben we iemand 
gevonden die het dik en dubbel 
verdiend heeft door zijn grote in-
zet voor ons dorp. Tijdens de be-
kendmaking was er een staande 
ovatie van de 150 bezoekers, 
dat zegt genoeg.” 

Niels van Schijndel is sinds 2012 
lid van het bestuur van WHV. Hij 
is altijd zeer betrokken geweest 
met het jeugdbestuur en daar-
mee ook degene die zowel van 
jeugd als senioren alles weet. Als 
echte Heeswijkenaar heeft hij 
zich heel snel een plek verwor-
ven in het Loosbroekse dorpsle-
ven. 

Zo was hij in 2019 de centrale 
persoon van de organisatie van 
het 60-jarig jubileum van WHV. 
Hij coördineerde de stuurgroep 
en de sponsoring rondom het 
jubileum maar ook een herijking 
van de reguliere sponsoring. 
Daarnaast was hij kampstaf bij 

het jeugdkamp van WHV wat 
ook dit jaar georganiseerd is en 
is hij, als lid van de commissie 
Sport in Loosbroek, betrokken 
geweest bij de ontwikkeling van 
het tennispark. 

Daarnaast is hij regelmatig inge-
vallen bij de JO7 als de trainers 
niet konden. Kortom, ontelbare 
uren die hij dagelijks belange-
loos heeft ingezet voor WHV en 
daarmee voor Loosbroek.

LOOSBROEK - Onder aanvoering van het Loosbroek Ondernemers Belang, de Kerncommissie, het 
Oranjecomité en de parochie is er voor de vierde keer witte rook voor een Losbroekse uitblinker.

Uitnodiging: Nieuwjaarsconcert
Fanfare St. Lambertus
NISTELRODE - Zondag 12 januari wordt in CC Nesterlé door fanfare St. Lambertus het nieuwjaars-
concert 2020 gehouden. Zowel de jeugdslagwerkgroep, als slagwerkgroep en fanfare treden op. De 
toegang is gratis, aanvang 14.00 uur

HEESWIJK-DINTHER - Traditie-
getrouw start het programma 
van Kasteel Heeswijk in januari 
met een nieuwjaarsconcert. 

Op zondag 12 januari van 12.00 
tot 13.00 uur brengt het Haydn 
Orkest onder leiding van diri-
gent Jos de Hoon een prachtig 
programma ten gehore waaron-
der de symfonie van Mozart KV 
124, het Allegro uit Divertimen-

to in C voor piano en strijkers en 
de symfonie no 44 van Frans Jo-
seph Haydn. De pianosolo wordt 
gespeeld door de 11-jarige Eva 
Zuidervaart. Vooraf of achteraf 
is het heerlijk genieten van de 
zoet- en zaligheden tijdens de 
pre-openingsdagen Bij de Ba-
rones! Voor het reserveren van 
kaarten en route naar de nieuwe 
parkeerplaats van het kasteel zie 
www.kasteelheeswijk.com.

Nieuwjaarsconcert 

Haydn Orkest
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Winterwandeltocht 2019
een groot succes!

Onderweg waren er gezellige 
pauzepunten met genoeg heer-
lijkheden om de inwendige mens 
te versterken. Soep recht vanaf 
het vuur bij de Kersouwe, war-
me chocolademelk bij de Bedaf-
se bergen en de verse worsten-
broodjes konden niet genoeg 
worden aangesleept op al die 
plekken.

Medeorganisatoren Scouting 
Mira Ceti en De Meierijsche Mu-
seumboerderij kijken met een 
goed gevoel terug op deze dag. 
Het faciliteren van deze toch-
ten is een uit de hand gelopen 
hobby van zo’n 50 vrijwilligers. 
De verbinding werd ook gezocht 
met andere partijen zoals Jong 
Nederland HDL, Kasteel Hees-
wijk en Imkerij Het Polleke. De 
organisatie hoopt nog vele edi-
ties te organiseren, waarbij nog 
meer ludieke acties tot stand 
kunnen komen.
Voor volgend jaar kun je 27 de-
cember in je agenda zetten. Zij 
hopen je zeker weer te zien!
www.bezoekbernheze.nl.

BERNHEZE - Voor de zeventiende keer werd zondag 29 december de Winterwandeltocht van TRV-Bern-
heze georganiseerd. Vanaf startplaatsen de Meierijsche Museumboerderij in Heeswijk en eetcafé ‘t 
Pumpke in Nistelrode liepen een kleine 2.000 mensen enthousiast de paden op en de lanen in. Het weer 
was, na al die regen, heerlijk winters zonnig. Met rijp op gras en planten zag het landschap er uit als 
een sprookje.

Mooie paden in een winters landschap

Gezellige pauzeplekken

‘Wij hopen je zeker 
weer te zien!’

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

BEN JIJ 13 JAAR OF OUDER?

We zijn per direct op zoek naar

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

NISTELRODE - Ongeveer 195 kranten
Gedeelte Kerkveld, Kruisstraat, Urnenveld, Korenstraat en 
Molenerf.

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

Extrazakcentjebijverdienen!
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Deze groep heeft zich ook aan-
gemeld bij de activiteitengroep 5 
mei en zal voor 2020 een pro-
gramma presenteren met saam-
horigheid als doel, dit in de vorm 
van culinaire, muziek en verdere 
burgerinitiatieven voor een suc-
cesvolle ‘Buurtverbinding’ die 
ook aandacht schenkt aan een 
speciale doelgroep (statushou-
ders) en arbeidsmigranten.

Inmiddels is uit deze groep 
buurtbewoners een buurtcom-
missie ontstaan door middel 
van een aantal straatcoaches 
die deze hele planning vrijwillig 
uitwerken. Zij zullen ook met 
deze groep proberen contact te 

leggen tussen de oudere groep 
bewoners die hier al lang woont 
en de nieuwe aanwas om meer 
verbinding te creëren.

Het voornemen is om elke 
maand een voorstelling te ge-
ven over de vorderingen van 
initiatieven in en voor deze wijk, 
DeMooiBernhezeKrant zal hierin 
steun geven. Als start is gekozen 
voor Nationale Bevrijdingsdag 
om een samenzijn te organise-
ren in het ‘Zeven Eeuwenpark’ 
in Nistelrode. 

Voor informatie en/of suggesties 
kun je appen of bellen naar Wil 
van Mil, 06-53964324.

Happy New Year 2020

NISTELRODE - Een groep enthousiaste bewoners uit de wijk Laar 
West heeft de handen ineengeslagen om door middel van stimule-
ringsgeld een verbintenis te leggen met de verschillende bewoners. 
Deze aanjaagpremie is tot stand gekomen door toedoen van wet-
houder Van Moorselaar met als doel de leefbaarheid, zelfstandig-
heid en de zorg voor elkaar te bewerkstelligen. 

Taxibedrijf van Lieshout
is gestopt 
HEESWIJK-DINTHER - Via deze 
weg willen we u laten weten dat 
vanaf 1 januari Taxibedrijf van 
Lieshout is gestopt. 

Het taxibedrijf dat onze rit-
ten gaat overnemen is Taxi van 
Kampen uit Schijndel, bereikbaar 
op 073-5492629.
Wij willen u bedanken voor het 

in ons gestelde vertrouwen de 
afgelopen jaren. 

Wij hopen u hiermee voldoende 
geïnformeerd te hebben en ho-
pen dat alles naar wens mag ver-
lopen in de komende jaren.

Met vriendelijke groeten, 
Taxibedrijf van Lieshout

Knotwilgen Mgr. van
Oorschotstraat Heeswijk

Martin van de Valk, de pachter 
van de grond, hielp mee terwijl 
zijn dochter Lydia voor de koffie 
zorgde. Volgende week is de IVN 
afdeling Bernheze hier weer.

Afgelopen maandag zijn aan de 
Streepen in Dinther ook enkele 
wilgen geknot.

HEESWIJK-DINTHER - Het was gelukkig droog, maar wel bewolkt op zaterdag 4 januari. Zeventien per-
sonen gingen die ochtend aan het werk. Er staan oude wilgen maar ook jonge, die toendertijd daar zijn 
geplant. Helaas waren die laatste teveel doorgeschoten en stonden er veel te zware takken op. Jonge 
wilgen moeten in het begin om het jaar gesnoeid worden, zodat ze een dichtere takkenbos ontwikkelen.

Tekst en foto: Peter Kriele

Jonge wilgen moeten 
om het jaar gesnoeid 

worden

Het Dorp 58, 

5384 MC  Heesch

T: 0412 - 202849

info@hanegraafkeukens.nl

www.hanegraafkeukens.nl

Openingstijden:
Maandag: op afspraak
Dinsdag t/m vrijdag: 9.30 - 17.30
Zaterdag: 10.00 - 17.00
Zondag: gesloten

9583,-

heel subtiel...
smal 20 mm kader

werkblad met stijlvol
marmerdecor

zwarte metalen steunen
voor panelen

inclusief inbouwapparatuur

NEW!

Trend: MARMER
Bijzonder front uit het programma

Karo. Een kunststof front met smal

20 mm kader. Leverbaar in zes mooie

kleuren. Een stoer element in deze

keuken is de wandplank met zwarte

metalen steunen. De praktische

hoge kasten zijn in de mooie mat

gelakte kleur Terragrey. Een echte

eyecatcher is de marmerlook wand

achter de kraan, die weer helemaal

past bij het werkblad. Het marmer en

het mooie front geven deze keuken

een luxe uitstraling.

Het zijn vaak de kleine details
die het grote verschil maken!

STOER: MAT ZWART
Extreem mat zwart front met een reflectie-

arm oppervlak. Voelt warm en aangenaam

aan. Is extreem robuust, sterk met hoge 

belastbaarheid en krasbestendig. Voorzien

van anti-fingerprint-technologie en is een-

voudig te reinigen. 

7815,-
inclusief inbouwapparatuur

Goede vrijdag (30 maart) zijn wij gesloten!

‘t Dorp 58, 5384 MC Heesch
0412-202849
info@hanegraafkeukens.nl
www.hanegraafkeukens.nl

Openingstijden:
Maandag: op afspraak. 
Dinsdag t/m vrijdag: 9.30-17.00 uur. 
Zaterdag: 10.00-17.00 uur.
Zondag: gesloten.

Uw droom is onze ambitie

Perfectie 
tot in detail
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PRAKTISCHE INFORMATIE

De Misse 6, Postbus 19
5384 ZG Heesch
Tel.: 0412-45 88 88
(voor storingen in openbare ruimte 
buiten openingstijden: 
06-53 94 65 69)
gemeente@bernheze.org
www.bernheze.org

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

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

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

27 januari 2020
19.30 - 21.30 uur
Startbijeenkomst lokaal
sportakkoord
De Stuik, Vorstenbosch 

29 januari 2020
Energieweverij-avond
Gymnasium Bernrode

29 januari 2020 
16.00 - 18.00 uur
Startbijeenkomst lokaal
sportakkoord
De Stuik, Vorstenbosch 

AGENDA

GEMEENTEBERICHTEN

Foto: Wim Roefs

We zijn op zoek naar:
- Beleidsmedewerker
 ruimtelijke ordening
- Frontoffi cemedewerker 

burgerzaken
Meer info en solliciteren op
www.werkeninnoordoost
brabant.nl

VACATURES

Gemeente Bernheze

De gemeente op social media

Maak altijd een afspraak

Naar de gemeente?

Het gemeentebestuur 
van Bernheze wenst 

u een gezond en 
voorspoedig 2020.

Een nieuw jaar, een 
nieuw begin. Laten 
we er samen iets 

moois van maken.

Heeft u de afvalwijzer app al? 
Daarmee bent u altijd op de 
hoogte van ophaaldagen en 
afvalnieuws. U vindt de app in 
alle appstores.

Wist u dat:
- u in de Afvalwijzer app een 

notifi catie kunt instellen? U 
krijgt dan een seintje wanneer 
u uw container of zakken voor 
plastic, blik en drankenkartons 
aan de straat kunt zetten.

- u via de Afvalwijzer app bij-
voorbeeld door kunt geven 
dat uw container niet geleegd 
is?

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

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

Afvalkalender 2020

Vanaf begin januari wordt er 
gewerkt in het bos bij Achter 
de Berg, Vorstenbosscheweg, 
Dintherseweg en Plattedel. 

Gevarieerd bos
De gemeente Bernheze streeft 
naar een gevarieerder bos met 
meer afwisseling. In de bossen 
waar nu gewerkt wordt, wil de 
gemeente een goede balans tus-
sen natuur, recreatie en houtpro-
ductie. De natuurlijke processen 
in het bos zijn daarbij leidend.

Ruimte door ‘dunnen’
Door de mooiste en beste bo-
men weer groeiruimte te geven, 
kunnen ze op een goede manier 
uitgroeien. 
Daarvoor worden bomen weg-
gehaald. Dat noemen we ‘dun-
nen’. Het hout levert geld op. 
Met dat geld betalen we de kos-

ten voor het bos- en natuurbe-
heer.

Kansen voor kruiden, struiken 
en jonge bomen
Op open plekken krijgen krui-
den en struiken volop kans om 
te groeien, waardoor de variatie 
toeneemt. Ook hebben bomen 
hier de kans zich te verjongen, 
omdat er voldoende licht is op 
deze open plekken. 

Wat merkt u als bezoeker?
U kunt het bosgebied gewoon 
blijven bezoeken. Denk aan uw 
veiligheid en houd voldoende 
afstand van de bosbouwmachi-
nes. Op verschillende plekken 
hangen informatiebordjes met 
meer informatie over de werk-
zaamheden. Een uitgebreider 
artikel vindt u op onze website 
www.bernheze.org. 

Werkzaamheden in de
gemeentebossen van Bernheze

Op maandag 6 januari 2020 zijn 
we gestart met het vervolg van 
de aanleg van de snelfi etsrou-
te door de bebouwde kom van 
Nistelrode. 

Vanaf 6 januari zijn de huis-
artspraktijk en de apotheek 
niet meer bereikbaar via de 
Hoogstraat. Daarvoor maken we 

een omleiding die gaat via de 
Hoef en een doorgang langs de 
sporthal De Overbeek. Inrijden 
doet u dus langs De Hoef huis-
nummer 23. Via borden is de 
route herkenbaar voor u. U kunt 
gebruikmaken van de parkeer-
plaats bij de praktijk. De werk-
zaamheden duren ongeveer 6 
weken. 

Werkzaamheden snelfiets-
route Nistelrode
Huisarts en apotheek blijven bereikbaar 

Lokaal sportakkoord
Samen aan de slag

Samen met ambassadeurs uit de 
gemeente willen we een lokaal 
sportakkoord opstellen. 

Wilt u daaraan meewerken? 
Kom dan naar een van onze 
twee startbijeenkomsten. Tijdens 
de bijeenkomst informeren we 
u over de bedoelingen van een 
lokaal sportakkoord, praten we 
u bij over ontwikkelingen op het 
gebied van sport en bewegen 
en gaan we aan de slag met de 
invulling van het sportakkoord. 
Partners uit sport, onderwijs, 
zorg, welzijn en bedrijfsleven en 
alle inwoners zijn van harte wel-
kom. We organiseren de startbij-
eenkomst op twee momenten, 
zodat iedereen de kans heeft om 
mee te doen. 

Ze zijn op: 
- maandag 27 januari, 19.30 - 

21.30 uur, De Stuik in Vorsten-
bosch 

- woensdag 29 januari, 16.00 - 
18.00 uur, De Stuik in Vorsten-
bosch

Doe mee!
Doet u ook mee met het spor-
takkoord? Meldt u dan via onze 
website www.bernheze.org 
(zoekterm: sportakkoord) aan 
voor de bijeenkomst. Kunt u niet 
naar de bijeenkomst komen? 
Stuur dan toch uw droombeeld 
voor sport en bewegen in Bern-
heze toe. Kent u andere spel-
bepalers? Stuur de uitnodiging 
door! Meer informatie staat op: 
www.sportakkoordbernheze.nl
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De volgende raadscommissiever-
gaderingen vinden binnenkort 
plaats. De vergaderingen zijn 
openbaar. U bent welkom vanaf 
19.30 uur in het gemeentehuis, 
De Misse 6 in Heesch. Bezoekers 
hebben de mogelijkheid om mee 
te praten over onderwerpen die 
op de agenda staan. 

Raadscommissie Bestuur 
en Strategie op maandag 
13 januari 2020
- Regionale samenwerking
- Aanbesteding accountant 

controlejaren 2020-2023
- Vaststellen AVG maatregelen 

gemeenteraad 
- Opiniërende bespreking 

Global Goals

- Opiniërende bespreking 
Beleidsplan 2020-2023 
‘Samen Veiliger’ Veilig-
heidsregio Brabant-Noord 

Raadscommissie 
Maatschappelijke Zaken op 
dinsdag 14 januari 2020
- Stand van zaken Jeugdzorg, 

Wmo en Participatiewet

- Regionale samenwerking
- Verordening Maatschappelijke 

ondersteuning Bernheze 2020

Raadscommissie Ruimtelijke 
Zaken op woensdag 15 januari 
2020
- Regionale samenwerking 
- Vaststellen bestemmingsplan 

Donzel ong., Nistelrode

- Vaststellen verordening 
starterslening

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

RAADSCOMMISSIEVERGADERINGEN

OFFICIËLE BEKENDMAKINGEN

Beleidsregels bijstand

Op 26 november 2019 zijn de 
beleidsregels over bijstand onder 
verband van hypotheek en/of 
verpanding opnieuw vastgesteld 
door het college. Als een aan-
vraag voor een uitkering wordt 
ingediend door iemand die een 
woning in eigendom heeft, kan 
zich de situatie voordoen dat er 
sprake is van vermogen. Als er 
een te hoog vermogen is dan 
heeft de aanvrager geen recht 
op de reguliere uitkering. Het 
alternatief is dan dat de aanvra-
ger zijn woning moet verkopen 
of opnieuw gaat belasten met 
een lening bij kredietverlenende 
instelling. Daarom kan op grond 
van de Participatiewet bijstand 
worden verleend in de vorm van 
een lening.

Voornemen ambtshalve
wijziging adresgegevens

Uit onderzoek is gebleken dat de 
volgende personen niet meer wo-
nen op het adres in de gemeen-
te Bernheze waar zij volgens de 
Wet basisregistratie personen 
staan ingeschreven. Het onder-
zoek van de afdeling Burgerza-
ken leverde geen resultaat op. 
Het college van burgemeester 
en wethouders van de gemeente 
Bernheze is van plan het bijhou-
den van hun persoonsgegevens 
ambtshalve te beëindigen. Dit 
kan voor hen grote persoon-
lijke en/of financiële gevolgen 
hebben. Het formele besluit tot 
uitschrijving wordt gepubliceerd 
op de gemeentepagina’s in deze 
krant.

- Tata Achupallas, 
 Ismael Alejandro, 
 geboren 15-01-2002
- Stienen, Richard Joseph Maria, 

geboren 22-12-1998
Heeft u informatie over de ver-
blijfplaats van deze personen 
of heeft u vragen, neem dan 
contact op met het de afdeling 
Burgerzaken van de gemeente 
Bernheze via 0412-45 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.
- Piekut, Dariusz Jacek, geboren 

05-07-1969
- Piasecki, Damian, geboren 18-

09-1993
- Efenberg, Mariusz Wojciech, 

geboren 25-03-1974
Besluitdatum: 17-12-2019
Procedures 4b en 7a zijn van 
toepassing.
Met vragen kunt u contact opne-
men met de afdeling Burgerza-
ken van de gemeente Bernheze, 
telefoon 0412-45 88 88 of ge-
meente@bernheze.org.

Algemene Plaatselijke
Verordening (APV)

Evenementenvergunningen 
Het college van burgemeester en 
wethouders heeft een vergun-
ning/ontheffing verleend aan:
- Stichting Wierevenementen 

Bernheze voor het organise-
ren van het Wielercriterium op 
29 maart 2020 van 09.30 tot 
17.00 uur in een gedeelte van 
de Veldstraat, Fokkershoek, 
Lariestraat en Abdijstraat. Van-
af 09.00 tot 17.30 uur zijn 
bovenstaande straten geheel 
of gedeeltelijk afgesloten voor 
alle verkeer, behalve voetgan-
gers. De beschikkingen zijn 
verzonden op 23 december 
2019.

- Stichting De Piereslikkers Vors-
tenbosch voor het organiseren 
van een carnavalsoptocht op 
24 februari 2020 van 13.11 tot 
14.30 uur in het centrum van 
Vorstenbosch. De route is als 
volgt: Heuvel, Kerkstraat, De 
Helling, Oude Veghelsedijk, 
Kapelstraat, Eggerlaan tot aan 
de Schoolstraat. Bovenstaande 
wegen zijn vanaf 12.00 uur tot 
15.00 uur of zoveel langer of 
korter al nodig blijkt afgesloten 
voor alle verkeer, behalve voet-
gangers. De beschikkingen zijn 
verzonden op 6 januari 2020.

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

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

naar de Maasstraat 31, Heesch
- het maken van een 2de uitweg 

naar de Peelstraat 9, Vorsten-
bosch.

De meldingen zijn op 19 decem-
ber 2019 geaccepteerd. Ver-
zenddatum: 20-12-2019.
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van 
toepassing.

Wet ruimtelijke ordening 

Kennisgeving overeenkomst 
grondexploitatie
Het college van burgemeester 
en wethouders van Bernheze 
maakt op grond van artikel 6.24 
lid 3 van de Wet ruimtelijke or-

dening bekend dat het op 5 de-
cember 2019 een overeenkomst 
heeft gesloten waarin een on-
derdeel over grondexploitatie is 
opgenomen in het kader van de 
ontwikkeling van bestemmings-
plan Jonkerstraat 1 Heesch. De 
overeenkomst betreft het per-
ceel kadastraal bekend gemeen-
te Heesch, sectie F, nummer 994 
ged. en nummer 254, plaatselijk 
bekend Jonkerstraat 1, Heesch.
Inzage: De zakelijke beschrijving 
van deze overeenkomst ligt op 
grond van het bepaalde in artikel 
6.2.12 van het Besluit ruimtelijke 
ordening gedurende 6 weken, 
vanaf donderdag na publicatie, 
op afspraak, ter inzage in het ge-
meentehuis, De Misse 6, Heesch.

Kennisgeving overeenkomst 
grondexploitatie
Het college van burgemeester en 
wethouders van Bernheze maakt 
op grond van artikel 6.24 lid 3 
van de Wet ruimtelijke ordening 
bekend dat het op 19 december 
2019 een overeenkomst heeft 
gesloten waarin een onderdeel 
over grondexploitatie is opge-
nomen. Dit in het kader van de 
ontwikkeling van bestemmings-
plan Vinkelsestraat ong. (naast 
44) Heesch. De overeenkomst 
heeft betrekking op het perceel 
kadastraal bekend gemeente 
Heesch, sectie F, nummer 940, 
plaatselijk bekend Vinkelsestraat 
ong. (naast 44) in Heesch.
Inzage: De zakelijke beschrijving 
van deze overeenkomst ligt op 
grond van het bepaalde in artikel 
6.2.12 van het Besluit ruimtelijke 
ordening gedurende 6 weken, 
vanaf donderdag na de publi-
catie, op afspraak, ter inzage in 
het gemeentehuis, De Misse 6, 
Heesch. 

Vastgesteld bestemmingsplan 
Achterstraat nabij 44 Nistelrode
Het college van burgemeester 
en wethouders maakt bekend 
dat de gemeenteraad in de ver-
gadering van 12 december 2019 
het bestemmingsplan ‘Achter-
straat nabij 44 Nistelrode’ on-
gewijzigd heeft vastgesteld. Het 
plan is te raadplegen op www.
ruimtelijkeplannen.nl onder code 
NL.IMRO.1721.BPAchterstrna-
bij44-vg01. 

Inhoud: Het plan betreft het 
toevoegen van een ruim-
te-voor-ruimtewoning.
Inwerkingtreding: Het vaststel-
lingsbesluit en daarmee het be-
stemmingsplan treedt de dag na 
afloop van de beroepstermijn in 
werking, tenzij binnen de be-
roepstermijn een verzoek om 
voorlopige voorziening wordt in-
gediend. In dat geval treedt het 
bestemmingsplan niet in werking 
voordat op dit verzoek is beslist.
Procedures 1b, 5b en 7b zijn van 
toepassing

Vastgesteld bestemmingsplan 
Rietdijk 17 Vorstenbosch
Het college van burgemeester 
en wethouders maakt bekend 
dat de gemeenteraad in de ver-
gadering van 12 december 2019 
het bestemmingsplan ‘Rietdijk 
17 Vorstenbosch’ gewijzigd 
heeft vastgesteld. Het plan is te 
raadplegen op www.ruimtelijke-
plannen.nl onder code NL.IM-
RO.1721.BPRietdijk17-vg01. 
Inhoud: Het plan betreft het ver-
plaatsen van het bouwvlak dich-
ter naar de weg en het nieuw-
bouwen van twee woningen. 
De bestaande woningen worden 
gesloopt.
Inwerkingtreding: Het vaststel-
lingsbesluit en daarmee het be-
stemmingsplan treedt de dag na 
afloop van de beroepstermijn in 
werking, tenzij binnen de be-
roepstermijn een verzoek om 
voorlopige voorziening wordt in-
gediend. In dat geval treedt het 
bestemmingsplan niet in werking 
voordat op dit verzoek is beslist.
Procedures 1b, 5b en 7b zijn van 
toepassing

Ontwerpbestemmingsplan 
Laar-Achterstraat, fase 2
Nistelrode
Burgemeester en wethouders 
maken op grond van artikel 3.8 
van de Wet ruimtelijke orde-
ning de ter-inzage-legging be-
kend van het ontwerpbestem-
mingsplan ‘Laar-Achterstraat, 
fase 2 Nistelrode’, te raadplegen 
op www.ruimtelijkeplannen.nl 
met IDN-code NL.IMRO.1721.
BPLaarAchterstNist-ow01).
Inhoud: Deze uitbreidingslocatie 
ligt aan de zuidzijde van Nistel-
rode, direct achter de lintbebou-

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

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

Procedure 1b
U kunt de stukken gedurende zes we-
ken tijdens openingstijden op afspraak 
inzien in het gemeentehuis in Heesch 
en raadplegen op www.bernheze.org of 
www.ruimtelijkeplannen.nl.

Inspraak
Procedure 2
Iedereen kan binnen zes weken na 
publicatiedatum met een schriftelij-
ke inspraakreactie aan het college van 
burgemeester en wethouders van Bern-
heze reageren op de stukken. Neem 

voor het indienen van een mondelinge 
inspraakreactie contact op met de be-
treffende afdeling.

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

Procedure 3b
Iedereen kan binnen zes weken na pu-
blicatiedatum een schriftelijke zienswij-
ze indien bij het college van burgemees-
ter en wethouders van Bernheze. Neem 
voor het indienen van een mondelinge 
zienswijze contact op met de betreffen-
de afdeling.

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

Procedure 4b
Belanghebbenden kunnen binnen zes 
weken na publicatiedatum van dit be-
sluit bezwaar indienen bij het college 
van burgemeester en wethouders van 
Bernheze. Het bezwaar heeft geen 
schorsende werking.

Beroep
Procedure 5a
Belanghebbenden kunnen binnen zes 
weken na publicatiedatum van dit be-
sluit beroep indienen bij de sector be-

stuursrecht van de rechtbank, Postbus 
90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. Het 
beroep heeft geen schorsende werking. 
Er zijn griffierechten verschuldigd.

Procedure 5b
Belanghebbenden kunnen binnen zes 
weken na publicatiedatum van dit be-
sluit beroep indienen bij de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van 
State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gra-
venhage. Het beroep heeft geen schor-
sende werking. Er zijn griffierechten 
verschuldigd.

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

Voorlopige voorziening
Procedure 7a

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

Procedure 7b
Belanghebbenden kunnen, aanvullend op 
een ingediend beroepschrift bij de Afde-
ling bestuursrechtspraak van de Raad van 
State, de voorzitter van de afdeling ver-
zoeken om een voorlopige voorziening te 
treffen. Er zijn griffierechten verschuldigd. 

Reageren
In een schriftelijke reactie moeten staan: 
de datum, de naam en het adres van 
degene die reageert, een omschrijving 
van het onderwerp, de reden waarom u 
bezwaar/zienswijze/bedenking indient 
en uw handtekening.

GEMEENTEBERICHTEN

wing aan de Lindestraat, Laar 
en Achterstraat. Hier wordt een 
nieuw woongebied gerealiseerd. 
De eerste fase van dit nieuwe 
woongebied is grotendeels ge-
realiseerd. Het bestemmingsplan 
faciliteert de ontwikkeling van 
fase 2, te weten 6 rijwoningen, 
8 twee-onder-een-kappers en 6 
vrijstaande woningen.
Procedures 1b en 3b zijn van 
toepassing

Ontwerpbestemmingsplan 
Heuvelstraat 82 Nistelrode
Burgemeester en wethouders 
maken op grond van artikel 3.8 
van de Wet ruimtelijke ordening 
de ter-inzage-legging bekend van 
het ontwerpbestemmingsplan 
‘Heuvelstraat 82 Nistelrode’, te 
raadplegen op www.ruimtelijke-
plannen.nl met IDN-code NL.IM-
RO.1721.BPHeuvelstr82-ow01).
Inhoud: Het plan betreft het be-
eindigen van het agrarisch bedrijf 
en een herbestemming naar een 
bedrijf in statische opslag met als 
nevenactiviteit twee vakantiewo-
ningen. Deze zijn gevestigd in de 
voormalige bedrijfswoning en in 
een deel van de loods. Het ove-
rige deel van de loods zal wor-
den gebruikt voor een bedrijf in 
milieucategorie 1 of 2. Verder 
wordt een ruimte-voor-ruimte-
woning toegevoegd.
Procedures 1b en 3b zijn van 
toepassing

Ontwerpbestemmingsplan
Jonkerstraat 1 Heesch
Burgemeester en wethouders 
maken op grond van artikel 3.8 
van de Wet ruimtelijke ordening 
de ter-inzage-legging bekend 
van het ontwerpbestemmings-
plan ‘Jonkerstraat 1 Heesch’, 
te raadplegen op www.ruim-
telijkeplannen.nl met IDN-co-
de NL.IMRO.1721.BPJonker-
straat1-ow01).
Inhoud: Het plan betreft het be-
eindigen van een veehouderij 

en het toevoegen van een ruim-
te-voor-ruimtewoning, alsmede 
het omzetten van de bestaande 
bedrijfswoning naar een burger-
woning op het perceel Jonker-
straat 1 in Heesch.
Procedures 1b en 3b zijn van 
toepassing

Wet milieubeheer 

Algemene maatregel van
bestuur
De volgende meldingen als be-
doeld in artikel 8.40 van de Wet 
milieubeheer (melding Activitei-
tenbesluit) zijn ingekomen:
Heesch 
- Meursstraat 9b
 Tijdelijk plaatsen propaantank
Heeswijk-Dinther 
- Meerstraat 45a
 Veranderen van een hotel-
 restaurant
- Retselseweg 7
 Veranderen autoschadebedrijf
Nistelrode
- Dintherseweg 27
 Veranderen van een pluimvee-

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

Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht 

Reguliere procedure 

Ontvangen aanvragen voor een 
omgevingsvergunning 
Heeswijk-Dinther
- Laag-Beugt ong
 Bouw woonhuis met bijge-

bouw
 Datum ontvangst: 13-12-2019
- Balledonk ong.
 Handelen in strijd met regels 

ruimtelijke ordening en oprich-
ten 6 woningen

 Datum ontvangst: 31-12-2019
- Den Doolhof 4
 Beperkte milieutoets/aanpas-

sen veehouderij
 Datum ontvangst: 31-12-2019

- Plein 1969 nr.19
 Plaatsen dakopbouw
 Datum ontvangst: 21-12-2019
- Nobisweg 11
 Verbouwen en uitbreiden wo-

ning
 Datum ontvangst: 20-12-2019
- Sectie D nr. 943 (tegenover 

Heibloemsedijk 7)
 Plaatsen mast tbv telecom
 Datum ontvangst: 19-12-2019
Heesch
- Stationsplein 14a en 16
 Plaatsen 2 reclameborden
 Datum ontvangst: 27-12-2019
- Achterste Groes 6
 Oprichten bijgebouw
 Datum ontvangst: 30-12-2019
- De Haver 7
 Plaatsen dakkapellen
 Datum ontvangst: 15-12-2019
- Graafsebaan 39
 Interne verbouwing
 Datum ontvangst: 20-12-2019
- Beemdstraat 7
 Verbouw woonhuis
 Datum ontvangst: 19-12-2019
- Plan De Erven sectie F 1124
 Bouw 88 woningen
 Datum ontvangst: 20-12-2019
- Vinkelsestraat 11
 Vervangen oude poort
 Datum ontvangst: 16-12-2019
- Bosschebaan 17
 Bouw woning en handelen in 

strijd met regels ruimtelijke or-
dening

 Datum ontvangst: 17-12-2019
- Nieuwe Erven 17
 Herbouw woning en bouw be-

drijfsgebouw
 Datum ontvangst: 18-12-2019
Nistelrode
- Heuvelstraat sectie A 3793
 Gedeeltelijk vernieuwen bouw-

werk
 Datum ontvangst: 27-12-2019
- Menzel 31
 Bouw werktuigenberging
 Datum ontvangst: 16-12-2019
Loosbroek
- Nistelrodensedijk 14
 Oprichten akkerbouwloods
 Datum ontvangst: 23-12-2019

Vorstenbosch
- Leeghandseweg 12
 Handelen in strijd met regels 

ruimtelijke ordening tbv reali-
satie camping

 Datum ontvangst: 20-12-2019
Procedures 1a en 6 zijn van toe-
passing.

Besluiten 
De volgende omgevingsvergun-
ningen zijn verleend. Deze be-
sluiten treden daags na verzen-
ding van het besluit in werking.
Heesch
- Bosschebaan 62
 Oprichten 3 aaneengeschakel-

de opslagloodsen
 Verzenddatum: 27-12-2019
- Nistelrodeseweg 69
 Oprichten woonhuis met bij-

gebouw
 Verzenddatum: 16-12-2019
- Nieuwstraat 5a
 Uitbreiden bedrijfsruimte (wij-

ziging eerder verl. verg.)
 Verzenddatum: 02-01-2020
- Monseigneur van den Hur-

klaan ong.
 Aanleg toegangsbruggen
 Verzenddatum: 17-12-2019
- Zoggelsestraat ong. kavel 

21K01 sectie F 472
 Oprichten woonhuis met bij-

gebouw
 Verzenddatum: 19-12-2019
- Meursstraat ong. sectie A 3652
 Plaatsen schuilgelegenheid
 Verzenddatum: 19-12-2019
- Kromstraat 5
 Uitbreiden bedrijfsruimte en 

handelen in strijd met regels 
ruimtelijke ordening

 Verzenddatum: 19-12-2019
- Nieuwe Erven 16a
 Handelen in strijd met regels 

ruimtelijke ordening ivm ver-
bouw kantoor naar woning

 Verzenddatum: 30-12-2019
Heeswijk-Dinther
- Hommelsedijk 6a
 Bouw verblijven (Boertel)
 Verzenddatum: 24-12-2019

- Hoofdstraat 110
 Handelen in strijd met regels 

ruimtelijke ordening ivm huis-
vesten arbeidsmigranten

 Verzenddatum: 17-12-2019
- Rukven 11
 Oprichten loods
 Verzenddatum: 23-12-2019
Nistelrode
- Raadhuisplein 7
 Bouw orangerie
 Verzenddatum: 19-12-2019
- Donzel 22
 Verbouw bijgebouw
 Verzenddatum: 24-12-2019
- Grootwiel ong. sectie L 1546
 Oprichten woonhuis
 Verzenddatum: 23-12-2019
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van 
toepassing.

Voor de volgende omgevings-
vergunningen is de beslistermijn 
verlengd met 6 weken. Deze be-
sluiten treden daags na verzen-
ding in werking.
Heesch
- Plan De Erven kavel 22K02
 Oprichten bungalow en han-

delen in strijd met regels ruim-
telijke ordening

 Verzenddatum: 16-12-2019
Heeswijk-Dinther
- Abdijstraat 38
 Kappen 3 bomen
 Verzenddatum: 31-12-2019
- Torenstraat 12
 Handelen in strijd met regels 

ruimtelijke ordening en plaat-
sen tuinkas en verplaatsen op-
slagruimte

 Verzenddatum: 24-12-2019
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van 
toepassing

De volgende omgevingsvergun-
ning is ingetrokken. Dit besluit 
treedt daags na verzending van 
het besluit in werking.
Heeswijk-Dinther
- Hommelsedijk 6a
 Bouw boertel (nieuwe vergun-

ning verleend)
 Verzenddatum: 30-12-2019
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Fenne van Boxmeer en
Wereldwinkel Nistelrode

Fenne: “De uitverkoop van 8 januari tot en met 11 januari 
zal ruimte maken voor veel nieuwe fairtrade-artikelen in 
de winkel.”

Start 2020 met fairtrade en mooie kortingen
Wereldwinkel Nistelrode sluit 13 januari haar deuren om 
deze 31 januari weer te openen. In de periode dat de win-
kel gesloten is wordt er flink geklust en verbouwd, om 
de fairtrade shoppers in Bernheze nog beter van dienst 
te kunnen zijn. Fenne: “Ik ben fan geworden van de 
Wereldwinkel. Dit komt omdat ik regelmatig bij oma 
Annie op bezoek ga, die daar vrijwilliger is.” Met de slui-
ting van Wereldwinkel Heesch afgelopen december en die 
van Heeswijk-Dinther zo’n twee jaar geleden, is Wereld-
winkel Nistelrode een uniek concept in Bernheze. Hoe fijn 
is het om de mogelijkheid te hebben om in je eigen ge-
meente fairtrade te kunnen winkelen. Shoppen terwijl je 
geniet van al het moois dat gemaakt is met respect voor 
mens en milieu. Daar help ik graag aan mee. 

Kom jij ook naar de uitverkoop? Deze loopt nog tot en met 
zaterdag 11 januari. Maak jezelf of een ander blij met de 
mooiste fairtrade producten voor een extra lage prijs! 
“Ook op social media en de website zal ik je op de hoogte 
houden van de vorderingen”, vertelt Fenne enthousiast.

Wil jij ook in de toekomst op de hoogte blijven van alles 
wat Wereldwinkel Nistelrode doet? 

Schrijf je dan nu in voor de nieuwsbrief via
nieuwsbrief@wereldwinkelnistelrode.nl. 

www.wereldwinkelnistelrode.nl

Het boek van José van den 
Helm ‘Is dit nu later?’

Haar schilderijen heeft ze al ge-
exposeerd, onder andere in de 
bibliotheken in Nistelrode en 
Oss. Ook heeft ze een aantal 
jaren geleden een gedichten-
bundel uitgebracht. Nu is een 
aantal van haar schilderijen, fo-
to’s, gedichten en korte verhalen 
over haar eigen leven gebundeld 
in het prachtige boek ‘Is dit nu 
later?’ De verhalen gaan onder 
andere over de kinderboerderij 
in Oss, het IVN en het duofiet-
sen in Heesch.

Het boek is verkrijgbaar bij 
boekhandel Ceelen in Heesch en 
boekhandel Derijks in Oss.

HEESCH - Het nieuwe boek van José van den Helm, ‘Is dit nu later?’ ligt nu in de winkel! Inspiratie 
voor het schrijven van een boek kreeg José door de cursus autobiografisch schrijven in de bibliotheek 
Nistelrode. Er verscheen een oproep in het tijdschrift ‘Zin’, eind 2018, ‘Schrijf een brief aan jezelf: dit ga 
ik doen in 2019!’. De brief van José werd gepubliceerd en werd de uitdaging die ze nodig had om dit 
boek tot stand te brengen.

Wil jij dit boek winnen?

DeMooiBernhezeKrant mag in samenwerking met José een boek weggeven. Wil jij dit boek winnen? 
Stuur dan een mail naar info@demooibernhezekrant.nl voor maandag 13 januari 12.00 uur.

LEZERSACTIE

Biljartmarathon

De voorzitter van D.I.O heette 
iedereen van harte welkom en 
wenste allen een sportieve dag. 
De organisatie was in handen 
van Jacques van der Meijden en 
Toon Gevers en deze heren wa-
ren verheugd dat er zoveel leden 
zich hadden opgegeven. 

De deelnemers werden in drie 
groepen ingedeeld en elke speler 
kreeg een maatje toebedeeld. Zo 
waren er achttien teams en werd 
op elke tafel met zes teams ge-
streden. Er werden twee rondes 
gespeeld voor de lunch en twee 
daarna. Na een wat moeilijke 
start wat betreft de spelregels 
begon het al snel te wennen en 
verliep alles op rolletjes. 

Na de heerlijk lunch, verzorgd 
door CC Servaes, volgden de 
derde en vierde ronde. Op alle 
tafels werd op het scherpst van 

de snede gestreden om de fel 
begeerde prijzen. 
Rond de klok van 16.30 uur wa-
ren alle wedstrijden tot een goed 
einde gekomen en wachtte ieder 
vol ongeduld op de uitslag.

Voordat de prijzen werden uit-
gereikt dankte de voorzitter de 
organisatie voor de voortreffelij-
ke wijze waarop dit toernooi was 
verlopen en hen werd dan ook 
een passende attentie aangebo-

den. Ook dankte de voorzitter 
iedereen die op één of andere 
wijze had bijgedragen aan het 
slagen van dit toernooi. 

Hierna volgde de uitslag en de 
prijsuitreiking was in handen van 
organisatie. Aan alle winnaars 
werd een leuke attentie aange-
boden en verder werd de wens 
uitgesproken om volgend jaar 
weer in groten getale aanwezig 
te kunnen zijn bij dit toernooi.

HEESWIJK-DINTHER - Hoe krijg je 38 biljartliefhebbers ‘s morgens al om 8.30 uur aan de biljarttafel? 
Simpel, je organiseert een biljartmarathon en ze zijn er allemaal! De één met een stralend gezicht en de 
ander nog met de slaap in de ogen, maar ze zijn er. Op vrijdag 27 december organiseerde D.I.O. een 
biljartmarathon in CC Servaes van 8.30 uur tot ongeveer 17.00 uur, inclusief een gezamenlijke lunch.

Fenne vertelt

CO
LU
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Fenne van Boxmeer zal jullie de komende weken meenemen 
in het verhaal van Wereldwinkel Nistelrode. Een nieuw logo, 
een nieuwe website, een nieuwe winkel en krijgt de winkel 
ook een nieuwe naam? Fenne vertelt de komende periode 
enthousiast over Wereldwinkel Nistelrode. 

Oma Annie en kleindochter Fenne Foto’s: Marcel van der Steen

ZOTTE
ZATERDAG

*EXTRA
KORTING
OP DIESEL/BENZINE/LPG

ZOTTE
ZATERDAG

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

HESCHEWEG 223 OSS

Nu ook op

DONDERDAG

Kerstpakkettenactie HDL 
groot succes

Ook dit jaar was het mogelijk 
om bij alle gezinnen, die moe-
ten leven van een uitkering, een 
goed gevuld kerstpakket te be-
zorgen. Al deze gezinnen zijn 
daar heel blij mee. Des te meer 
omdat zij deze pakketten krijgen 
van andere inwoners van HDL. 

De financieel sterke helpt de fi-
nancieel zwakke mens. Waar zie 
je dat nog in deze toch harde 
wereld, waar het vooral om geld 
en macht gaat?

Nou hier in Heeswijk, Dinther en 
Loosbroek! Daar zorgen ze voor 

hun minderbedeelde medemens.
Daarom danken wij iedereen 
heel hartelijk namens al die men-
sen, die het (even) minder goed 
gaat.

Hulpdienst LICHTPUNT
Heeswijk-Dinther-Loosbroek.

HEESWIJK-DINTHER/LOOSBROEK - Dankzij de gulle gaven van vele inwoners van Heeswijk, Dinther 
en Loosbroek was de actie een groot succes. Het is ieder jaar weer hartverwarmend om te zien, dat er 
zoveel kerstpakketten naar de kerken in HDL worden gebracht.

FENNE: “De uitverkoop van 8 januari
tot en met 11 januari zal ruimte

maken voor veel nieuwe fairtrade-
artikelen in de winkel”
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Deze problematiek raakt ook in 
onze gemeente een steeds gro-
tere groep mensen. Dit verdient 
dus meer 50Plus aandacht, want 
50Plus staat voor individuele vrij-
heid, sociale rechtvaardigheid en 
maatschappelijke verantwoorde-
lijkheid. 
Speerpunten zijn veiligheid, be-

strijding van eenzaamheid en 
burgers die zich niet gehoord 
voelen een stem terug geven en 
dan in het bijzonder de oudere 
generatie. Iedereen in Bernheze 
kan natuurlijk lid worden en je 
bent al lid voor € 25,- per jaar (of 
minder als je inkomen daar aan-
leiding toe geeft). 

Ben je lid van 50Plus, geïnte-
resseerd in 50Plus Bernheze i.o, 
of wil je zelfs actief worden in 
50Plus? Meld je dan bij mij, Hans 
Bongers, via 06-18604538 of 
hans.bongers62@gmail.com. 
Ik heet je dinsdag 21 januari van 
harte welkom en de koffie staat 
klaar!

Inloopavond 50Plus Bernheze i.o.

De politieke partij 50Plus heeft bij de laatste verkiezingen in Bernheze een 
zodanig aantal stemmen gehaald dat twee zetels in de gemeenteraad moge-
lijk 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.

Hans Bongers, 50Plus Bernheze i.o.

Al vanaf 2004 is de ontwik-
keling van het industrieterrein 
Heesch-West (toen ook nog wel 
Waalboss genoemd) al aan de 
orde, maar nog nooit was het 
voor inwoners zo concreet als 
het afgelopen jaar toen de eer-
ste plannen en contouren van de 
bebouwing op plaatjes zichtbaar 
werd gemaakt. Ook de mogelijke 
komst van een grote windmolen 
bracht veel mensen op de been.

Het laatste woord is nog niet ge-
zegd over deze belangrijke on-
derwerpen, waarbij ook nog eens 
de Regionale Energieopgave die 
door het Rijk werd opgelegd een 
rol zal gaan spelen. Elke regio 
moet namelijk plannen aanleve-
ren om een steen bij te dragen 
in het kader van het Nationale 
Klimaatakkoord. In dat verband 
is de aanleg van zonneparken en 
realisatie van windmolens onder-

deel van die plannen.

Daarnaast zal in 2020 een be-
sluit genomen moeten worden 
over de Nieuwe Instelling (DNI), 
zoals de samenvoeging van CC 
De Pas en De Eijnderic nu wordt 
genoemd. Die samenvoeging 
brengt nogal wat wensen en 
kosten met zich mee. Kunnen we 
ons dat wel veroorloven en heb-
ben we dat ervoor over? 

2020 bedreigingen of kansen

Allereerst wens ik alle inwoners van onze gemeente een gelukkig maar vooral 
ook een gezond 2020 toe. For Mineur gaf bij het nieuwjaarsoptreden in CC 
De Pas al aan dat 2019 best een bewogen jaar was in de politiek, met onder-
werpen als Heesch West, de windmolens en De Nieuwe Instelling. In 2020 
zullen over deze en andere onderwerpen besluiten genomen moeten worden 
door de gemeenteraad.

Frans van de Ven, raadslid Lokaal

Heesch-West; een molensteen?
Nadat in 2003 besloten was tot 
aanleg van Heesch-West, is er veel 
en weinig gebeurd. Veel in de zin 
van geld uitgeven. Er is voor bijna 
€ 70.000.000,- grond gekocht. 
Dit in het gebied van de Achter-
ste Groes, Zoggelsestraat, Weer-
scheut en Bosschebaan. Door 
de kredietcrisis van 2007/2008 
droogde echter de belangstelling 
voor kavels in Heesch-West snel 

op. In die zin gebeurde er wei-
nig. In ons overvolle Nederland 
kwam tegelijkertijd ook zuinig 
ruimtegebruik om de hoek kijken. 
Men wilde niet overal klakkeloos 
nieuwe bedrijventerreinen ont-
wikkelen, terwijl elders bestaande 
terreinen verloederen door leeg-
stand. Op 6 februari 2014 zette 
de gemeenteraad van Bernheze 
de signalen voor verdere ontwik-
keling op groen, dit door akkoord 

te gaan met een gezamenlijke re-
geling voor Heesch-West. De SP 
Bernheze stemde tegen dit voor-
stel. De SP waarschuwde voor de 
gevolgen van verlies van daad-
werkelijke zeggenschap over het 
eigen grondgebied. In deze situ-
atie worden nu de eerste stappen 
gezet. Stappen om daadwerkelijk 
het terrein te ontwikkelen. Zor-
gen omtrent leefbaarheid nemen 
toe. Het wordt nu serieus, dus. 

Heesch-West wordt nu serieus

In 2002 is het idee voor Heesch-West geboren. Een samenwerkingsverband 
van toen vier gemeenten. Oss, Den Bosch, Maasdonk en Bernheze. Het doel 
was geld verdienen. Geld om de voorfinanciering van de aanleg A59 te be-
kostigen. Het industrieterrein Heesch-West werd gepland op grondgebied 
van Bernheze en Maasdonk. In 2003 ging de gemeenteraad van Bernheze 
hiermee akkoord. Signalen dat het onrendabel, onnodig, overbodig en onge-
wenst was, sloeg men toen in de wind. 

Cor van Erp, SP Bernheze, Ruimtelijke Zaken en Milieu

Wij wensen iedereen gelukkig nieuwjaar.

Ook voor STOMERIJSERVICE
...even naar Primera Heesch

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

Wat bleef is dat het voor velen 
van ons de maand van de goede 
voornemens is. Een nieuw jaar 
willen we immers allemaal goed 
beginnen. En dus maken we 
goede voornemens. Voor de een 
kan dit stoppen met roken zijn, 
voor een ander afvallen, voor 
nog iemand anders meer aan 
sport doen en/of een ‘dry janu-
ary’. Een ander goed voornemen 
is om wat vaker om te kijken naar 
de mensen die het wat moeilijker 
hebben. Ik ben ervan overtuigd 
dat mensen graag iets willen 
betekenen in het leven, voor 
hun naasten en voor zichzelf. 

Iets betekenen voor een ander 
geeft veel voldoening. En helpen 
helpt. Niet iedereen lukt het om 
zich aan de goede voornemens 
te houden en hij of zij vervalt na 
enkele dagen of weken weer in 
oude gewoonten, maar laten we 
blijven proberen te helpen waar 
het kan. 
Samen kunnen we zorgen dat er 
meer kansen zijn voor jongeren 
en ouderen, voor ondernemers 
en werknemers, voor iedereen 
die een nieuwe kans nodig heeft. 
Ik wens jullie allen een goed, 
gezond, optimistisch en kansrijk 
2020.

Kijk op de toekomst

De kerstbomen gingen weer op de brand-
stapel of zijn verbannen naar de zolder. De 
lichtjes verdwijnen weer uit de straat. Ja-
nuari was ooit de ijsmaand, maar dat lijkt 
ook alweer lang geleden. 

Annemieke Boellaard, D66-Bernheze

Meditatie: even stilstaan

Maar meditatie heeft ook oude 
Christelijke wortels. Vooral in 
kloosters is hier ervaring mee 
opgedaan. Deze vorm van me-
diteren helpt je om je meer te 
richten op God. Bewust worden 

van je ademhaling is dan een 
techniek om voor God stil te 
worden. Stilstaan bij God dus en 
vanuit Gods liefde bij jezelf en je 
medemens. Je daarbij geborgen 
weten in God is de blijvende rust 
en innerlijke vrede die alle ver-
stand te boven gaat. 
Ben je benieuwd naar de ver-

schillende vormen van meditatie 
uit de christelijke traditie? Doe 
dan mee aan de cursus Christe-
lijke meditatie. Deze bestaat uit 
vier avonden, is voor iedereen 
toegankelijk en gratis. 

Voor meer informatie kun je 
contact opnemen met Annemie 
Bergsma, pastoraal werkster van 
de parochie De Goede Herder 
via 0412-451215 of 
a.bergsma@parochiedgh.nl.

BERNHEZE - Meditatie is een heel ruim begrip en mensen geven 
er tegenwoordig allerlei invullingen aan. Sommigen denken hierbij 
direct aan wat zweverig doen op een kussentje. Anderen verstaan 
er louter een techniek onder die bij yoga en mindfulness wordt be-
oefend, veelal bedoeld om in alle hectiek even tot rust te komen. En 
velen denken dat het vanuit het Oosten overgewaaid is naar Europa. 

‘Vier avonden, voor 
iedereen toegankelijk 

en gratis’
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INFORMATIE VOOR DE KERNEN

Column Laaggeletterdheid
Leven met dyslexie
Mensen die dyslexie hebben, hebben ernstige problemen met het 
kunnen lezen van woorden. Dyslexie betekent letterlijk dat iemand 
moeite heeft met taal. Bij dyslexie gaat lezen, spellen en schrijven 
moeizaam. Jaren weten deze mensen het te verbloemen voor hun 
omgeving. Ze schamen er zich voor en hier hebben ze een reden 
voor. Jaren zijn ze op school achteruitgezet en liepen daardoor 
een taalachterstand op. Ook werden ze vaak door andere kinderen 
gepest. Geen wonder dat ze dit naarmate ze ouder werden 
verborgen hielden. Maar soms konden ze er niks aan doen, want 
dyslexie kan erfelijk zijn; meerdere familieleden hebben er dan last 
van.

Nu gaan we er beter mee om en proberen deze mensen te helpen. 
Overal in het hele land worden taalcursussen gegeven; een goed 
iets. Mensen met dyslexie hebben vaak veel talent in andere 
vakken. Om dit talent verder te kunnen uitbouwen gebruiken ze 
vaak foefjes. Vaak zijn ze behoorlijk creatief en lezen en schrijven 
is heel voornaam voor hen. Want lezen moet je echt onzettend vaak 
en dan is het toch heerlijk als je dit zelf kunt en daar niemand meer 
voor nodig hebt!

Toen Prinses Laurentien zich landelijk inzette voor laag-
geletterdheid kreeg het veel aandacht. Op televisie was er toen zelfs 
een programma over. Daarna is het een beetje ingestort. Zij is nog 
wel voorzitter van het bestuur Stichting Lezen en Schrijven, zo blijft 
ze er nog wel bij betrokken. Laat een bekende Nederlander opstaan 
om het weer onder de aandacht te brengen. Meestal help dit. 

In onze familie is het ook aanwezig. Zelf heb ik twee kleinkinderen 
die dyslexie hebben. Maar er zijn er ook bij die heel goed zijn in 
taal. Die helpen elkaar dan, erg mooi is dat. Ook hun ouders doen 
er alles aan. De kinderen krijgen 
bijles en de ouders spreken 
regelmatig met leerkrachten. 
Eigenlijk moet ieder kind die 
dyslexie heeft die kans krijgen. 
We moeten hier met z’n allen 
aan werken en het taboe 
openbreken.

Groet, Annie Jacobs

We hebben de wereld niet
geërfd van onze voorouders, 
we hebben haar te leen van 
onze kleinkinderen

En als die maatregelen jouw 
kostwinning raken, ja dan doet 
dat pijn en natuurlijk ben je daar 
als ondernemer helemaal niet blij 
mee. Laat je je stem horen. Doe 
je je de mening gelden. Maar 
‘stikstof’ en ‘pfas’ zijn eigenlijk 
haast symbolische termen voor 
een onderliggend groot pro-
bleem: onze toekomst en die van 
de wereld waarin we leven.

Het gaat hier om een veel bre-
der perspectief, breder dan dat 
van een individuele ondernemer, 
breder dan een specifieke sector. 
Het gaat hier om de wereld die 
we aan onze kleinkinderen wil-
len doorgeven. Want nee, we 

hebben de wereld niet zomaar 
gekregen van onze voorouders, 
we hebben haar slechts te leen 
van onze kleinkinderen en als 
goede rentmeesters hebben we 
daar dus een grote verantwoor-
delijkheid in.

Die verantwoordelijkheid vraagt 
om een bredere blik, niet sec kij-
kend naar het korte termijn be-
lang van het nu, maar naar de 
lange termijn van overmorgen. 
De keuzes die wij nu maken zijn 
bepalend voor de wereld waarin 
onze kleinkinderen leven.

Dus moeten we als burgers, 
overheid en ondernemers in-

houd geven aan ons rentmees-
terschap, in hoe we leven, be-
sturen en ondernemen. Want wij 
bepalen samen de koers naar de 
toekomst. 

Het was een onstuimig najaar waarin ondernemers en de overheid 
lijnrecht tegenover elkaar leken te staan. Waar het om ging? Om 
‘stikstof’ en om ‘pfas’ en mogelijke maatregelen om die te bestrijden. 

Ezra Leeger, raadslid CDA Bernheze

CDA Bernheze: altijd in de Buurt!

De belangstelling was weer 
groot. Een volle zaal en de groep 
vroeg zich af hoe dat volgend 
jaar moet, als de theaterzaal van 
De Nieuwe Instelling (DNI) mis-
schien gehalveerd wordt. We-
derom een geslaagde middag! 
Chapeau!
Deze week gaan wij weer aan de 
slag. Afgelopen maandag was 
er een werkbijeenkomst over de 
huisvesting van arbeidsmigran-
ten. Het doel is om hierover ge-
meentelijk beleid vast te stellen. 
De VVD-Bernheze heeft meer-

maals haar zorgen geuit over het 
grote aantal arbeidsmigranten 
binnen de gemeente. De veilig-
heid voor onze inwoners dient 
de hoogste prioriteit te hebben. 
Ook blijven wij erop aandringen 
dat deze ‘korte termijnmigran-
ten’ meebetalen aan onze voor-
zieningen in de vorm van toeris-
tenbelasting.
Dan zijn er dit jaar vele belangrij-
ke onderwerpen waarin besluiten 
moeten worden genomen, zoals 
windturbines op Heesch-West, 
de Wildhorst, het bouwen van 

betaalbare huur- en koopwonin-
gen. En de Maashorst natuurlijk, 
nu er wederom een wandelaar 
ernstig verwond is door een tau-
ros. Wij vinden het gekkenwerk 
om dit soort ‘wilde dieren’ los 
te laten lopen. Vroeger liepen er 
schapen, maar dat vindt de wet-
houder te duur.

Kortom, ook het komende jaar 
blijven wij ons inzetten om uw 
belangen te behartigen.

Reageren via info@vvdbernheze.nl

Een mooi 2020

De kop is er af, zo sprak de burgemeester op 1 januari na afloop van het 
nieuwjaarscabaret door For Mineur in CC De Pas. Als vanouds een zeer ge-
slaagde voorstelling met veel actuele Heesche onderwerpen zoals de Hop-
On-Hop-Off buurtbus, Heesch-West, de nieuwe medische centra en de nieu-
we wijk de Erven.

Jack van der Dussen, fractievoorzitter VVD-Bernheze

Vrede op aarde dan? Nee, maar 
wel je eigen ik en leefwereld kun-
nen relativeren, gaan voor goed, 
genieten in het klein, aardig zijn. 
Dingen die we eenvoudig kun-
nen omarmen. We kunnen al-
lemáal goede beslissingen maken 
dit jaar. Beslissingen die impact 
hebben op ons eigen leven en 
tegelijk op het grote leven daar-
buiten. Om de wereld leefbaar 
te houden. Van iemand even 
voorlaten of groeten tot compas-
sie voor andere levende wezens 

en van duurzamer leven tot het 
kleine waarderen. Blijven herha-
len wat je doet en hopen dat de 

uitkomst toch verandert is waan-
zin. Met z’n allen moeten we wat 
doen om ons eigen wereldje èn 
die erbuiten gezonder te maken. 
Soms is een stap terug al vol-

doende; op minder grote voet 
leven, produceren en gebruiken. 
Langzamer leven. 

Dus dat ene goede voornemen is 
dan toch idealistisch; met z’n al-
len het juiste kiezen en doen, ook 
al vergt het wat, gaat leiden tot 
een beter mens-zijn en daarmee 
een rechtvaardiger wereld voor 
ons en voor de dieren. 
En willen we niet allemaal ge-
woon veilig, fijn en gezond le-
ven?

Ik ben geen mens van
lijstjes maken

Toch ben ik voornemens dit prachtig klinkende jaar 2020 goede dingen te 
doen en te bedenken. Zo heb ik bedacht dat we van een heleboel zaken af 
moeten en we een boel nieuwe zaken kunnen omarmen. Vuurwerkoverlast, 
ons overheersende mensgericht wereldbeeld, armoede in al haar vormen en 
verspilling. Allemaal zaken waar we van af moeten. 

Esther van Voorden, commissielid Progressief Bernheze

De afgelopen maanden is er van 
alle kanten op gehamerd dat we 
als mensheid moeten verande-
ren om onze planeet een beetje 
leefbaar te houden. Op wereld-
niveau is het momenteel onrus-
tig in bijvoorbeeld het Midden 
Oosten, maar ook het klimaat 
verandert en zorgt voor nieuwe 
problemen. In Nederland laait 
de vuurwerkdiscussie weer op 
en krijgen we te maken met de 
‘rotmaatregel’ dat we straks nog 
maar 100 km per uur mogen rij-
den op de snelweg.

In Bernheze staat ook van alles te 
gebeuren. Ook wij zullen te ma-
ken krijgen met veranderingen. 
Goede voornemens voor ons zijn 
bijvoorbeeld het opstellen van 

een nieuwe visie voor vakantie-
park De Wildhorst om hier weer 
een fijne plek van te maken, 
ontwikkelen van nieuwe woon-
wijken waarin huizen gebouwd 
worden die toekomstbestendig 
en betaalbaar zijn, opknappen 
van wegen en centra, en goede 
en bereikbare zorg voor iedereen 
die het nodig heeft.
Politieke Partij Blanco zal in 2020 
weer haar best doen om het wo-
nen, leven en werken in Heesch, 
Heeswijk-Dinther, Nistelrode, 
Vorstenbosch en Loosbroek nog 
mooier en fijner te maken. Laat 
ons gerust weten wat uw wen-
sen of frustraties zijn.

Reageren? info@ppblanco.nl of 
06-11311713 

Nieuw jaar, 
nieuwe voornemens

Politieke Partij Blanco wil graag alle inwoners 
van Bernheze een gezond en gelukkig 2020 
toewensen. Een kakelvers jaar is aangebro-
ken, waarin veel mensen zich weer hebben 
voorgenomen om slechte gewoontes achter 
zich te laten en goede dingen te gaan doen. 
Wij blijven daarbij natuurlijk niet achter. Ho-
pelijk houden we het allemaal ook vol. 

Marko Konings, fractievoorzitter Politieke 
Partij Blanco

‘Allemaal zaken waar 
we vanaf moeten’
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Tekst?
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WIL JE EEN ZOEKERTJE PLAATSEN?
Tot 20 woorden € 5,-. Elke 10 woorden extra € 2,50 meer. Geboorteadvertentie € 10,-.

info@demooibernhezekrant.nl of 0412-795170.

MOOIBERNHEZERTJES
TE KOOP

PRINTPAPIER

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

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

TE HUUR

OPSLAGUNITS IN 
NISTELRODE
Afmeting 24, 40 of 48 m2

Geïsoleerd en verwarmd.
Eigen toegang door batch.
Informatie: 06-46111667 of
www.opslagunit.eu.

WONING IN HEESCH
PLAN DE HOEF
Woonkamer keuken,
vier slaapkamers, vliering, 
badkamer, toilet. 
Meerkensloop 3 Heesch.
06 53357895.

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

AANGEBODEN

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

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

CURSUSSEN

DJEMBEE IN SCHIJNDEL 
Start, 9 januari. De lesavond 
is donderdagavond. Er is 
nog plaats voor enkele 
spelers. Djembeé spelen is 
leuk, energiek, leerzaam en 
ontspannend. Er wordt West-
Afrikaanse muziek gedoceerd. 
Voor info: Tel: 06-16647192, of 
via: josoerlemans@home.nl

GEVRAAGD

JEU DE BOULES BALLEN 
LIGGEN DIE NIET GEBRUIKT 
WORDEN?

Heb je er één, twee of vier,
we komen ze graag ophalen.
We gaan deze gebruiken voor 
het jaarlijks strandjeudeboules-
toernooi in Nistelrode. 
Laat het ons weten via:
strandjeudeboules@gmail.com

OUDE/KAPOTTE MOBIELTJES 

Lever ze in bij ’t Mediahuys, 
Laar 28 in Nistelrode.
Tijdens kantooruren geopend.
Vrijdagmiddag gesloten.
Of Bunderstraat 1 in Heesch en 
steun hiermee het goede doel 
Stichting Opkikker.

LEGE TONERS

Lever ze in bij ’t Mediahuys,
Laar 28 in Nistelrode.
Steun hiermee het goede doel 
Hulphond.
Tijdens kantooruren geopend.
Vrijdagmiddag gesloten.

KERKELIJKE BEELDEN, 
ROZENKRANSEN EN 
DEVOTIEPRENTJES ENZ.
Albert Dominicus, Vorstenbosch
0413-362343.

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

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

info@demooibernhezekrant.nl of 0412-795170.

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

Werknemers van Bernheze 
Media worden uitgesloten van 
deelname.

‘t Dorp 65, 5384 MB Heesch
0412-451782ee

le
n

Oplossing
vorige week:

Neomie van de 
Wetering uit 
Loosbroek

Winnaar:
Peggy Kanters

kan de staatsloten 
ophalen bij 

Kantoorboekhandel 
Paperpoint

Easy

1 6 7 3 9

2 4 5 3 1

3 9 6

3 5 9 2

2 8

7 1 4 6

5 8 2

4 2 7 1 9

6 3 5 8 7

Puzzle #6433

More Puzzles:

www.sudoku-puzzles.net

wie
is deze Bernhezenaar?

OOGcontact
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De Night of the Music is een 
muzikale show met fanfare  
St. Lambertus, slagwerkgroepen, 
solisten, koren, combo en dans. 
De editie van 2019 was alweer 
de negende editie. Kon je er deze 
editie niet bij zijn? Kom kijken en 
luisteren naar de registratie van 
The Night in de grote zaal van 
CC Nesterlé. Of kom dat éne 
nummer samen met vrienden 
nog eens opnieuw beleven. Tij-
dens de film kun je plaatsnemen 

aan statafels of op stoelen en 
worden er drankjes geserveerd 
in de zaal. Meezingen mag!

FLASHBACK – MEEZING NIGHT 
OF THE MUSIC 2019:
Vrijdag 17 januari - 
aanvang 20.00 uur.
Zondag 19 januari - 
aanvang 14.00 uur.

Kaarten à € 5,- zijn verkrijgbaar 
via www.nesterle.nl.

Night of the Music 
2019: (her)beleef het 
mee in CC Nesterlé

NISTELRODE - In oktober vorig jaar ging het dak eraf in sporthal 
De Overbeek. Op vrijdag 17 januari en zondag 19 januari kun je de 
Night of the Music 2019 nog eens meebeleven. Onder het genot 
van een drankje en een hapje geniet je van de registratie van de 
Night 2019 op het filmdoek in de theaterzaal van CC Nesterlé.

Liederentafel 
HEESCH - Ook in 2020 is er elke 
derde woensdag van de maand 
weer een liederentafel gepland. 

Voor deze maand is dat woens-
dag 15 januari. Alleen in de 
maanden mei tot en met augus-
tus is er een zomerstop. Orga-

nisatie en orkest gaan weer vol 
vertrouwen en goede moed het 
nieuwe jaar in. De switch naar 
uitgebreide dansmogelijkheden 
wordt alom gewaardeerd ter-
wijl het concept van gezamenlijk 
meezingen in stand is gebleven. 
Voor ieder wat wils dus. Hope-

lijk wordt het weer gezellig druk. 
Nieuwkomers zijn altijd welkom 
en het verplicht hen tot niets. 

De Misse-zaal is vanaf 19.30 uur 
open, de avond duurt van 20.00 
tot 23.00 uur en de entree be-
draagt € 2,-.

Uurtje Klassiek; nieuw
seizoen én 75ste keer!

De programmering van het Uur-
tje Klassiek is heel divers en altijd 
van hoge kwaliteit. De concerten 
door jong talent nemen echter 
een bijzondere plaats in. Ook 
zondag is het de beurt aan hen, 
nu in een voor het Uurtje Klas-
siek nieuwe context: de kinderen 
zijn talentvolle leerlingen uit de 
privepraktijk van violiste Roos 
van Well en pianist Guillermo 
Quintero Rojas. De leerlingen 
komen uit Oss, ‘s Hertogen-
bosch en Breda. Het belooft een 
afwisselend en verrassend pro-
gramma te worden met viool, 
piano én orgel. 
Het concert viert tevens een lu-
strum, want komende zondag is 
het maar liefst de 75ste keer dat 
het Uurtje Klassiek plaatsvindt. 
Het Uurtje Klassiek is een vrij-

willigersinitiatief dat in februari 
2017 van start ging en sindsdien 
bij velen een dierbare plek inge-

nomen heeft. Wij feliciteren het 
Uurtje Klassiek met deze mijl-
paal!

HEESWIJK-DINTHER - Het nieuwe seizoen van het Uurtje Klassiek gaat 12 januari van start. Ook dit 
jaar kun je volop genieten van klassieke muziek in de kapel van zorginstelling Laverhof. De concerten 
zijn op zondagmiddag in elke even week van het jaar en beginnen om 15.00 uur. Je bepaalt zelf de 
toegangsprijs. 

Roos van Well (viool) en Guillermo Rojas (piano)
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Foto’s HDL: Edwin Hendriks

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

Kerstboom
verbranding
Heeswijk-
Dinther,

Loosbroek
en Heesch

Heeswijk-Dinther/Loosbroek

Heeswijk-Dinther/Loosbroek

Heeswijk-Dinther/Loosbroek

Heesch

HeeschHeeswijk-Dinther/Loosbroek Heesch Heesch
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OPENBARE BASISSCHOOL DE BOLDERIK
Het Geleer 33 - 5473 PG Heeswijk-Dinther
0413-293055
directie.obsdebolderik@saamscholen.nl 
www.obsdebolderik.nl
Inloopochtenden met rondleiding: vrijdag 14 
februari van 8.30-11.30 uur en woensdag 4 
maart van 8.30-11.30 uur. Samen met uw 
kind(eren) bent u deze ochtend van harte 
welkom om een kijkje te nemen in onze school.
Inschrijving: tijdens de inloopochtenden of 
tijdens een persoonlijke afspraak kan uw kind 
ingeschreven worden. Inschrijving van uw kind 
is het gehele jaar mogelijk, doch indien mogelijk 
graag vóór 1 april. Wees welkom! 

BASISSCHOOL EMMAUS
Dr. Saal van Zwanenberglaan 115, 5384 BV Heesch
www.bsemmaus.nl

BASISSCHOOL DE KIEM
De Ploeg 101, 5384 HL Heesch
www.bsdekiem.nl

BASISSCHOOL DE TOERMALIJN
’t Vijfeiken 36, 5384 ES Heesch
www.bsdetoermalijn.nl

OPENBARE BASISSCHOOL DELTA
’t Vijfeiken 36, 5384 ES Heesch
www.obs-delta.nl

KERN VORSTENBOSCH
BASISSCHOOL OP WEG 
Eggerlaan 8, 5476 KL 
Vorstenbosch 
0413-367439
info@bs-opweg.nl 
www.bs-opweg.nl 
Van harte welkom tijdens de 
aanmeldmiddag voor ouders en 
kinderen: dinsdag 3 maart van 
12.30-14.00 uur. In de school 
staan alle deuren voor u open en 
de koffie/thee staat klaar!
Aanmelding: tijdens deze middag 
of op afspraak. Aanmeldformulieren 
zijn ook via de website te vinden.

KERN LOOSBROEK
BASISSCHOOL ST. ALBERTUS
Dorpsstraat 44, 5471 NB 
Loosbroek
0413-229645 / 06-34820597
info@albertusschool.nl
www.albertusschool.nl
Samen groeien op Sint Albertus! 
Wat dat inhoudt? Kom kijken, 
sfeer proeven en ervaar het zelf 
op dinsdag 4 februari tijdens de 
inloopmiddag van 13.00-15.00 
uur. Wanneer 4 februari niet 
schikt, bel of mail dan gerust om 
een afspraak te maken op een 
ander moment.

KERN HEESWIJK-DINTHER
BASISSCHOOL HET MOZAÏEK
Pastoor Maasstraat 15
5473 CG Heeswijk-Dinther
0413-291818
info@mozaiekheeswijk.nl
www.mozaiekheeswijk.nl
Inloopochtenden & rondleiding: woensdag 5 februari 
van 8.30-11.30 uur en en woensdag 4 maart van 
8.30 tot 11.30 uur. Samen met uw kind(eren) bent 
u deze ochtend van harte welkom om een kijkje te 
nemen in onze school.
Inschrijving: tijdens de inloopochtenden of tijdens 
een persoonlijke afspraak kan uw kind ingeschreven 
worden. Inschrijving van uw kind is het gehele jaar 
mogelijk, doch indien mogelijk graag vóór 1 april. 
Wees welkom!

BASISSCHOOL ’T PALET
Steen- en Stokstraat 2 - 5473 RN Heeswijk-Dinther
0413-296377
info@paletdinther.nl - www.paletdinther.nl
Inloopochtenden met rondleiding:
donderdag 13 februari en woensdag 4 maart van van 
8.30-11.30 uur. Samen met uw kind(eren) bent u deze 
ochtend van harte welkom om een kijkje te nemen in 
onze school.
Aanmelding: u kunt uw kind(eren) aanmelden tijdens 
een van de inloopochtenden of tijdens een persoonlijke 
afspraak. Natuurlijk heeft u ook altijd de mogelijkheid 
om het aanmeldformulier op een ander moment in te 
leveren op school. Het aanmelden van uw kind(eren) 
is het gehele jaar mogelijk, doch indien mogelijk graag 
vóór 1 april. Wees welkom!

INSCHRIJVEN LEERLINGEN 

BASISONDERWIJS BERNHEZE

VOOR HET 

SCHOOLJAAR 

2020-2021
WELKOM

Om op korte termijn inzicht te krijgen in het aantal leerlingen, dat wij de komende jaren op onze basisscholen kunnen verwachten, 
wordt de ouders verzocht hun kinderen nu reeds aan te melden.
• Aangemeld kunnen worden de kinderen die voor 1 oktober 2021 vier jaar worden.
• Na aanmelding ontvangt u van de school binnen 6 weken een schriftelijke bevestiging van de inschrijving.
Bij aanmelding is het verplicht het Burgerservicenummer (BSN) van uw kind(eren) door te geven. 
U kunt hiervoor één van de volgende zaken meenemen:
- de identiteitspas als uw kind die heeft;
- de persoonslijst: dit is een brief van de gemeente die elke ouder/verzorger heeft ontvangen na de geboorteaangifte met daarop 

het BSN;
Binnen Bernheze kunnen de kinderen op de volgende scholen worden aangemeld:

VOOR HET 

Bestemd voor
ouders van 

wie een kind 
 vóór 1 oktober
 2021 vier jaar 

oud wordt.

KERN HEESCH BASISONDERWIJS IN HEESCH... GOED GEREGELD!
Voor uw kind wilt u natuurlijk de beste keuzes maken. Zo ook op het gebied van basisonderwijs. In Heesch is er altijd een school die bij uw wensen en bij de behoeften 
van uw kind past! Wilt u weten welke school dat is? Kom dan naar de gezamenlijke informatieavond op 14 januari, aanvang 19.30 uur in CC De Pas Heesch.
Breed oriënteren 
Tijdens deze avond hoort u alles over hoe het zit met ‘naar school gaan’, en inschrijven. Vervolgens presenteren de vier basisscholen - De Kiem, OBS Delta, De 
Toermalijn en Emmaus - zich kort, zodat u een goed beeld krijgt van ieders sfeer, onderwijsconcept en eigenheid. Aansluitend kunt u uw vragen stellen aan en meer 
informatie krijgen bij elk van de vier scholen. Daarnaast zullen ook de voor- en buitenschoolse opvang en kinderdagverblijven aanwezig zijn om u te woord te staan: 
Peutercentrum Piccino, Kinderopvang Het Beertje en Kinderopvang Humankind. Samen met de scholen werken deze organisaties aan een optimale ontwikkeling voor 
alle Heesche kinderen. 
Sfeer proeven op school
Op 17 en 21 januari is er op alle vier de scholen een informatieochtend (aanvang 9.00 uur). U kunt dan de school (of scholen) die uw voorkeur heeft bezoeken en er 
sfeer proeven. Ook hier zal de kinderopvang aanwezig zijn om u van informatie te voorzien.
Meer informatie of inschrijven
Inschrijven bij de school van uw keuze kan zowel tijdens de informatieavond als de informatieochtend. Wij verzoeken u dringend uiterlijk 1 maart in te schrijven. 
Voor meer informatie kunt u een kijkje nemen op www.basisscholenheesch.nl. De contactgegevens van de scholen vindt u op de websites: 

KERN NISTELRODE
BASISSCHOOL ’T MAXEND
Maxend 6
5388 GL Nistelrode
0412-611366
janne@maxend.nl
www.maxend.nl
Informatieavond: maandag 
10 februari, inloop om 19.30 
uur. Start 19.45 - 21.30 uur. 
Open ochtenden: woensdag 
12 februari en vrijdag 14 
februari van 8.30-11.30 uur.
Inschrijving: tijdens informatie-
avond, open ochtend of op 
afspraak.

BASISSCHOOL DE BEEKGRAAF
De Beekgraaf 60, 5388 CV Nistelrode
0412-617356
info@beekgraaf.nl 
www.beekgraaf.nl
Vanuit onze visie op ouderbetrokkenheid vinden we 
persoonlijk contact met ouders belangrijk. Om die 
reden ontmoeten we nieuwe ouders graag op één 
van onze inloopochtenden. Uiteraard kunt u ook 
gedurende het schooljaar een afspraak maken voor 
een kijkje op onze school. Uw kind is hierbij van harte 
welkom. Graag tot ziens op basisschool De Beekgraaf.
Inloopochtenden: dinsdag 11 februari, woensdag 12 
februari en vrijdag 14 februari van 8.30- 10.00 uur
Inschrijving: tijdens inloopochtenden of op afspraak.
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BERNHEZE BOUWT

Hondstraat 3 - 5476 KT  Vorstenbosch - 0413-343533
info@addonkers.nl  - www.addonkers.nl

• Kozijnen   Deuren   Ramen

Peter van Roosmalen Schilderwerken
Koksteeg 50 - Vinkel

06-10189411

Schildersbedrijf Theo Wijnen
Catharinahoeve 23 - Heesch - 06-53740305

Tuingroep Dichtbij de Tuin naar nieuwe
locatie in Heesch bij Wim en Lotje Ruijs

Wim en Lotje Ruijs, met hun be-
drijf gevestigd aan de Kerkweg 
in Heesch, hebben alles in het 
werk gesteld om een prachtige 
locatie te realiseren. Donderdag 
19 december is de hele groep er 
geweest om de nieuwe plek te 
bewonderen. Met veel enthou-
siasme werd er rondgelopen en 
gekeken. “Wat een prachtige 
nieuwe plek”, kwam veelvuldig 
voorbij. Aan alles is gedacht om 
straks een fijne basis te hebben 
voor de hardwerkende mannen 
van Tuingroep Dichtbij de Tuin. 
Een mooie keuken, waar straks 
alle eigen producten gemaakt 
gaan worden, een omkleedruim-
te, mooi sanitair, een kleine ruim-
te voor de begeleiding om in 
alle rust te kunnen werken en 
een ruimte waar de mannen ook 
even rust kunnen pakken.

Ook buiten is hard gewerkt en er 
is straks genoeg plek voor al het 
gereedschap, de kleine tractor, 
de aanhangwagen, een terras en 
natuurlijk een mooie kruidentuin 
en een plek voor mooie planten 
en kerstbomen. 

Ook kweken ze in de tuin en 
tunnelkas diverse groenten die ze 
weer verwerken in zelfgemaakte 
producten als jam, chutney, soep 
en zelfs de calendulazalf komt 
van eigen goudsbloemen.

Als alles echt af is en de tuin-
groep helemaal gesetteld is, 
komt er een feestelijke open dag 
waar iedereen welkom is. Houd 
ook Facebook in de gaten voor 
de datum en alle ontwikkelingen. 
www.facebook.com/
dichtbijdetuin

HEESCH - Tuingroep Dichtbij de Tuin is al gevestigd geweest op 
veel plekken. Elke plek had zijn charme, maar om te kunnen groei-
en naar een nog grotere en fijnere tuingroep, vestigt de groep zich 
vanaf januari in Heesch. De groep begon 30 jaar geleden bij het 
retraitehuis in Uden, waarna ze jaren gevestigd was op De Nistel in 
Nistelrode en afgelopen jaren werkten de tuinmannen vanuit hun 
plek in Geffen.

Deelnemers en begeleiders van Dichtbij de Tuin

Spijkers
verwijderen

Moet je spijkers verwijderen 
uit een stuk hout? Je kunt 
schade aan je houtwerk door 
een hamer of tang voorkomen 
door het oppervlak te bescher-
men met een blokje hout.

Nieuwe Erven 21    Heesch    T: 0412 45 61 98u       u

keukens
badkamers

schuifkasten
interieurs

www.jmeulendijk.nl Meulendijk

Uw wensen

Uw thuis!

Nieuwe Erven 21 • Heesch • 06-53208815
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Cafetaria ‘t Tramplein
verhuist naar ‘t Drie Linde
De cafetaria die niet meer op het Tramplein staat krijgt een nieuwe naam

Er is heel hard gewerkt de afge-
lopen maanden op deze locatie. 
“Moderner, hipper en vernieu-
wend”, legt Tamara uit waarom 
het de moeite waard is om een 
bezoek te brengen. 

Tijdens de officiële opening zal 
de nieuwe naam van de cafetaria 
onthuld worden, want de naam 
Tramplein voldoet niet meer nu 
deze op een andere locatie staat. 
Behalve de naam is ook de aan-
kleding van het interieur een be-

zoekje waard. Voor dit interieur 
werd teruggegrepen op de histo-
rie van deze locatie, wat ervoor 
zorgt dat wachtende klanten zich 
niet hoeven te vervelen. 

De verhuizing zal even wennen 
zijn voor de klantenkring van 
Truus Ploegmakers en Tamara 
Verbakel, eigenaren van de cafe-
taria: “Maar het is maar 50 meter 
verderop en met de ruime par-
keergelegenheid op het plein zal 
het niet moeilijk wennen zijn.”

Openingsactie 
De week vanaf dinsdag 14 janu-
ari tot en met zondag 20 januari 
is er de openingsactie die ook bij 
het 10-jarig bestaan georgani-
seerd werd. Truus: “Wat goed 
is, hoef je niet te veranderen. 
Tijdens de openingsweekactie 
trakteren we de klanten op een 
envelop met inhoud. Kom langs 
en check waar jij recht op hebt. 
In de weken daarna, tot 30 ja-
nuari, zijn de prijzen in te wisse-
len. Deze enveloppen zijn goed 

voor een van de gerechten die 
de cafetaria in het assortiment 
heeft.”
Het assortiment zal niet verande-
ren. Van de bekende snacks en 

frietjes, tot heerlijke menu’s zoals 
saté, spareribs, schnitzels en van 
bami- en nasigerechten tot aan 
heerlijke softijs. 

De hoofdprijs? “Een jaar lang 
elke week een gratis zak friet ter 
waarde van € 4,50. 
We hopen dat veel mensen mee-
doen om kans te maken op deze 
hoofdprijs,” besluit Truus. 

NISTELRODE - Het centrum van Nistelrode verandert, de gebouwen ondergaan sloop-, renovatie- en 
verbouwingwerkzaamheden. Dit zorgde een hele poos voor onzekerheid over de nieuwe werkplek voor 
het team van cafetaria ’t Tramplein. Inmiddels is er een nieuwe locatie gevonden op Laar 29c en 10 
januari gaan de deuren open. 

Locatie: ‘t Drie Linde
De cafetaria verhuist naar een locatie verderop, op het plein aan 
het Laar, waar zij de bedrijvigheid van het Kruidvat, Fietsplus Rini 
en binnenkort ook de Poolse supermarkt zal versterken. Op deze 
locatie stond ooit café De Drie Linden, waarbij de naam verwees 
naar de drie aanwezige lindebomen voor het huis en het café. En 
ook al zijn de drie lindebomen verdwenen, de geschiedenis zorgt 
voor een mooie roepnaam voor de locatie en het gebouw: ‘t Drie 
Linde.

‘Na warmloop weekend 
een openingsactie: 
voor elke klant een 

envelop met inhoud’

Tamara en Truus zijn nog volop aan het werk voor de opening
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BERNHEZE BOUWT

van den berg en zn.
tegelwerken & tegelhandel

Al sinds 1973 het vertrouwde adres voor het vakkundig 
plaatsen en leveren van tegels en natuursteen!

www.tegelzetbedrijfvdberg.nl
Dr. Boutkanstraat 9 • Heeswijk-Dinther • tel. 0413-291249 • fax 0413-293952

Dr. Boutkanstraat 9 • Heeswijk-Dinther 
tel. 0413-291249

www.tegelzetbedrijfvdberg.nl

Al sinds 1973 het vertrouwde adres 
voor het vakkundig plaatsen en leveren 

van tegels en natuursteen!

Breng eens een bezoek aan onze showroom

Installatiepartner
van Beco

Geen btw voor particulieren

Kies voor duurzame energie 
www.vanbakeleco.nl

Laad-palen

Opslagunit.eu in Nistelrode
is klaar voor de toekomst

Bedrijfsruimtes voor ondernemers uit de regio

Sijme Smits (42) en Leande Wie-
ring (41) willen niet teveel terug-
blikken op wat geweest is, maar 
kijken liever vol vertrouwen voor-
uit op wat Opslagunit.eu onder-
nemers uit de regio kan bieden. 
“We zijn nu klaar met de bouw 
en zijn op zoek naar huurders 
die, net als wij, erg blij worden bij 
het zien van deze mooie locatie 
die is afgesloten met een poort 
die overdag open is en ‘s avonds 
door middel van een afstands-
bediening zelf is te regelen. De 
toegankelijkheid van Opslagunit.
eu is top met een brede stoep en 
de bedrijfsruimtes zelf zijn stuk 
voor stuk voorzien van een hoge 
overheaddeur, een aparte loop-
deur en toezicht door middel van 
camera`s. En de huurprijs? Daar 
hoef je het echt niet voor te la-
ten”, vertellen Sijme en Leande 
enthousiast.

Netwerken
Het ondernemend koppel heeft 
inmiddels de eerste enthousias-
te huurders mogen ontvangen, 
maar zoals gezegd is er nog ruim-
te vrij in deze panden die echt 
anders zijn dan al die andere pan-
den waar je terecht kunt. “We 
hebben een kantine laten bou-
wen met een koffiecorner waar 
niet alleen koffie kan worden 
gedronken of een gezellig praatje 
kan worden gemaakt, maar waar 
ook genetwerkt kan worden 
mochten huurders onderling daar 
behoefte aan hebben.”

Roerige geschiedenis
Even een korte duik in de geschie-
denis van Opslagunit.eu. In 2000 
zag het bedrijf het levenslicht en 
was toen voornamelijk een plek 
voor het stallen van caravans. 
Tien jaar later trof een enorme 

hagelbui het bedrijf waardoor het 
hele dak verloren ging en waarna 
meteen overgegaan werd tot een 
grootschalige renovatie. Daar zijn 
toen zes bedrijfsruimtes van 225 
m2 gemaakt. Midden 2015 be-
dachten Sijme en Leande dat ze 
iets anders wilden en besloten ze 
het roer om te gooien. Eind april 
2017 gingen de laatste caravans 
uit de stalling en was de eerste 
reeks klaar van de opslagunits. 
“In 2018 besloten we om flink 
uit te breiden met units van 15 
m2 tot 50 m2 en te moderniseren. 

We hebben toen een alarmsys-
teem en camerabewaking aange-
legd en een verwarming en een 
condensdroger geplaatst. Toen 
alles net zo’n beetje af was dien-
de de nacht van 17 december 
2018 zich aan, waarin tweeder-
de van het bedrijf verloren ging. 

Door het handelen van de brand-
weer is gelukkig het resterende 
deel gespaard gebleven”, blikt 
Sijme terug, maar hij kijkt tegelij-
kertijd ook vol trots terug op het 
afgelopen jaar waar Opslagunit.
eu weer helemaal vanuit het niets 
is opgebouwd tot de prachtige 
panden die het nu zijn.

Sijme en Leande hebben zelf wat 
aannemers benaderd voor dit 
prachtige project en uiteindelijk 
ging de opdracht naar Van Ber-
gen Bouw. “Nadat wij de ver-
gunning hadden gekregen kon 

hij vrijwel meteen aan de slag en 
hij heeft alles compleet aange-
nomen behalve de deuren, daar 
tekende mijn broer Arjan Smits 
van Arjan Smits Montage voor en 
Gebr. Dijkoff bv nam het grond-
werk aan”, legt Sijme tenslotte 
uit.

Kom jij nog ruimte tekort? Bij 
Opslagunit.eu is er nog plek voor 
particulieren en bedrijven met 
ruimtes van 24 m2 tot 255 m2. 
Neem snel contact op en laat je 
geheel vrijblijvend informeren 
over de mogelijkheden.

NISTELRODE – Een vergelijking met een Feniks, een fabeldier uit de Griekse mythologie dat kan verrij-
zen uit zijn eigen as, is natuurlijk snel gemaakt als je het over Opslagunit.eu hebt. In die fatale nacht 
van 17 december 2018 brandde Opslagunit.eu, na een enorme verbouwing, tot de grond toe af maar 
nu, dik een jaar later, zijn er compleet nieuwe panden herrezen die zoveel meer zijn dan een verzameling 
bedrijfsruimtes. 

Een van de professionele bedrijfshallen geschikt voor elke bestemming 

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

www.hansvandervelden 
aannemersbedrijf.nl

Vorstenbosch

 Tel.: 0413 - 229598 / 06 - 46595101

E-mail: hans.vander.velden1@hetnet.nl

Kerkstraat 26a - Vorstenbosch
06-53899928

info@vanzogelbouwbedrijf.nl
www.vanzoggelbouwbedrijf.nl
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Een rondje op de bouw...
Heb je nog vragen? Vraag het de specialisten.

n Kozijnen
n Ramen
n Deuren
n Schuifpuien
n Vouwwanden

Noorderbaan 8 - Nistelrode - T. 0412-613646 - www.hermeskozijnen.nl 

VOOR PARTICULIEREN EN BEDRIJVENVoor particulieren en bedrijVen

n Kozijnen
n Ramen
n Deuren
n Schuifpuien
n Vouwwanden

Noorderbaan 8 - Nistelrode - T. 0412-613646 - www.hermeskozijnen.nl 

VOOR PARTICULIEREN EN BEDRIJVENn Kozijnen
 Ramen
n Deuren
n Schuifpuien
n Vouwwanden

Aanleg en onderhoud centrale verwarming
Vervangen cv-toestellen
Loodgieterswerk, dakbedekking

Vinkelsestraat 22 - 5384 SG  Heesch - 0412-452072
info@grinsveninstallatie.nl - www.grinsveninstallatie.nl

Vluchtoord 37A, 5406 XP Uden
Industrieterrein Vluchtoord
T 0413 - 27 01 10 

E info@vanschijndeltegels.nl
 www.vanschijndeltegels.nl Regelmatig te zien bij RTL 4

PIETBOON by 
DOUGLES
& JONES

Runstraat 5 - 5384 VH Heesch
0412-456502
info@verhoeven-montage.nl

www.verhoeven-montage.nl

PLAFONDSYSTEMEN

PLAFONDS VAN
TOPKWALITEIT

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

Bedrijvenweg 16
5388 PN Nistelrode

0412 612594

BERNHEZE - Onbezorgd over de toekomst kijken onze kinderen ons aan. Dat vertrouwen wil je toch niet 
beschamen?

Duurzame energie, maar dan 
niet zoals je gewend bent. BECO 
vormt samen met meer dan 40 
andere lokale energiecoöperaties 
het om | nieuwe energie collec-
tief: Een non-profi t organisatie, 
waarbij alle opbrengsten worden 
geïnvesteerd in nieuwe duurza-
me projecten en in het verlagen 
van de energietarieven waardoor 
jij direct meeprofi teert!

Hoe groter het collectief wordt, 
hoe lager de energietarieven 
worden. Doen we allemaal mee, 
dan wordt om | nieuwe energie 

de allergoedkoopste energie-
leverancier in de markt. Op die 
manier versnellen we de ener-
gietransitie en maken we duur-
zame energie betaalbaar voor 
iedereen! Hierdoor krijgen we 
al vijf jaar op rij het rapportcijfer 
10 van de Consumentenbond, 
Greenpeace en Natuur & Milieu.

En die energie wordt gewoon 
opgewekt in jouw eigen omge-
ving, dankzij bijvoorbeeld De 
Waaistap en De Morgenstond 
Postcoderoos projecten. Hiermee 
hebben betrokken burgers uit 

Bernheze de regie in eigen han-
den genomen en lokale energie 
mogelijk gemaakt voor onze ei-
gen regio. Zo kun je altijd even 
langsgaan en bekijken waar jouw 
energie vandaan komt: 100% 
groen, 100% lokaal, gewoon 
hier in Bernheze.

Ga mee om! Kijk op 
www.onsbeco.nl/groene-ener-
gie of www.samenom.nl/hierom. 

Hierom doen wij het anders

Meer info of aanmelden op 
www.onsbeco.nl

Ga je boodschappen 
doen? 

Neem dan altijd je 
eigen boodschappen 
tas mee: scheelt geld 

én plastic.

DUURZAAMHEID
TIP
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50 Jaar historie van PTT kantoor naar Hannes

PTT-kantoor
Op 19 november 1971 wordt 
door burgemeester J. van Oos-
terhout het nieuwe postkantoor 
aan de Kromstraat in Nistelrode 
officieel geopend, het is een fraai 
PTT-kantoor geworden. Uit oude 
stukken is gebleken dat Nistel-
rode toen al 120 jaar over een 
postinrichting beschikte. Eerst 
werd een plan gemaakt waarin 
brandweer, bibliotheek en post-
kantoor onder één dak zouden 
worden ondergebracht en ook 
toen al werden er plannen ge-
maakt én plannen gewijzigd, tot 
ieders teleurstelling, wegens te 
zware financiële lasten voor de 
gemeente. Door de vertraging in 
de plannen zwierf het postkan-
toor langs verschillende locaties 
voor deze zich vestigde aan de 
Kromstraat/Tramplein. 

De Posterijen. Over communica-
tie, vervoer en kontact
Het zijn zomaar een paar weetjes 
die uitgebreid omschreven wor-
den, met vele prachtige anek-
dotes, in een persoonlijk artikel 
van Harrie van Grinsven over ‘De 
Posterijen... Over communicatie, 
vervoer en kontakt’. 
Op de website van Heemkun-
dekring Nistelvorst komt Harrie 
ook met cijfers over het aantal 
lokethandelingen, postadressen 
en vele interessante feitjes als: 
“Voor het bezorgen van de post 

leggen onze drie bestellers 548 
kilometer per week af. Voorna-
melijk per bromfiets.” 

En natuurlijk de bekendste post-
kantoorhouder Martien van der 
Steen die van 1973 tot aan 1981 
het kantoor beheerde. Hij werd 
nog afgelost door Paul Prinsen 
die het tot de verkoop van het 
pand in 1991 verzorgde. Hier-
na verhuisde het postkantoor 
als postagentschap, eerst naar 
Postagentschap Laar (Drukkerij 
M. van de Graaf), hierna werd dit 
Postagentschap Laar (O’chelle/
Van der Doelen), Postagentschap 
Laar (dierenspeciaalzaak Ellis van 

Acht) en Postagentschap Heu-
velstraat, dat inmiddels verhuisd 
is naar Parkstraat (bij Jumbo su-
permarkt). 

1992 Cafetaria ’t Tramplein
Het pand komt leeg te staan en 
menig Nistelrodenaar speculeert 
welke bestemming deze mooie 
locatie gaat krijgen. Rian van 
Schijndel-Pittens: “Voor mij, als 

uitbater van Eetcafé ’t Pumpke 
toendertijd, was het meteen dui-
delijk: daar kan de snackbar van 
’t Pumpke vanaf het Raadhuis-
plein naartoe verhuizen. Eetcafé 
’t Pumpke werd sinds de ope-
ning in juni 1990 steeds drukker 
bezocht en de keuken, die ook 
gebruikt werd voor de snackbar, 
was eigenlijk veel te klein, vooral 
in de zomer als het grote terras 
vol zit. 

Echter, het voormalig PTT-kan-
toorpand werd verkocht en was 
te duur om aangekocht te wor-
den voor mij, als startende on-
dernemer.”

Hoog inzetten
Na enkele maanden was het 
pand nog steeds niet verkocht 
en Rian trekt de stoute schoe-
nen om een idee neer te leggen 
bij Herman Hermans. Herman is 
de eigenaar van het pand dat ze 
huurt voor Eetcafé ’t Pumpke. 
Het is vergezocht, beseft ze zelf 
ook, maar als je hoog inzet, kan 
het altijd nog bijgesteld worden. 

Ze vraagt Hermans het pand te 
kopen en aan haar te verhuren 
om er vervolgens een cafetaria te 
openen. In eerste instantie geeft 
Herman niet thuis. Hij geeft aan 
dat het pand niet geschikt is voor 
een cafetaria, er zit maar één 
elektrische aansluiting, voor een 
rekenmachientje, in en een kluis 
en er komt water binnen, maar 
dat is het dan ook. Daarnaast is 
het de vraag of er de juiste be-
stemming voor te krijgen is. Rian 
gaat onverrichter zake naar huis. 
Tenminste... zo lijkt het.

Enkele weken later komt Her-
man bij Rian op bezoek; of ze 
nog zin heeft in het project om 
een snackbar te gaan starten op 

het Tramplein? Zo gezegd, zo ge-
daan. Er is werk aan de winkel en 
nadat de juiste faciliteiten aange-
bracht zijn, kan op 6 november 
1992 de deur van het pand open, 
als cafetaria. 

Uitbaters
Twee jaar later, december 1994, 
neemt Heidi Verwijst de cafetaria 
over van Rian. Heidi gaat na ruim 
zes jaar, maart 2001, op zoek 
naar een nieuwe uitdaging en 
Eric Pape neemt het over. Truus 
Ploegmakers en Tamara Verba-
kel runnen de cafetaria sinds 8 
februari 2007. In 2015 kreeg de 
cafetaria een gigantische meta-

morfose, niet wetende dat er al 
snel binnen drie jaar weer een 
verhuizing aan zat te komen. In 
2017 vierden ze hun 10-jarig ju-
bileum. Deze week openen Truus 
en Tamara de nieuwe locatie aan 
het Laar naast het Kruidvat. 

NISTELRODE – Eind vorig jaar, december 2019, is het pand waar cafetaria ’t Tramplein zat gesloopt 
omdat er nieuwbouw op het Tramplein komt. Het pand zorgde vijftig jaar voor gastvrijheid, eerst in een 
postkantoor en later in cafetaria ’t Tramplein. Nisseroi verandert en dan is terugkijken een mooie manier 
om te genieten van wat was. 

Krantenknipsel uit 1992

1971 PTT kantoor geopend 1995 Cafetaria ‘t Tramplein

Het nieuwe gebouw op deze locatie heet ‘Hannes’. De naam verwijst 
naar het verhaal 100 jaar geleden over de spoorwegbeambte ‘Hannes 
de Pomper’.

‘Uit oude stukken is gebleken dat 
Nistelrode toen al 120 jaar over een 

postinrichting beschikte’

2020: Hannes 
De locatie krijgt een nieuwe bestemming: Hannes. Hannes her-
bergt twaalf duurzame, luxe huurappartementen. De naam is een 
verhaal op zich. Ruim 100 jaar geleden leefde in Nistelrode Johan-
nes Lendi alias ‘Hannes de Pomper’. Deze spoorwegbeambte be-
stierde het pomphuisje bij het tramstation van Nistelrode en voor-
zag passerende stoomtrams van nieuw water. Hij zorgde voor een 
goed bereikbaar en daarmee levendig Nistelrode en werd hiermee 
een bekend gezicht in het dorp. 
Zoals ook deze appartementen een bijzonder aangezicht van het 
centrum zullen gaan zijn. 

In december 2019 is het gebouw gesloopt

2017 Cafetaria ‘t Tramplein

December 1994 - maart 2001

“Menig 
Nistelrodenaar 
speculeert 
welke 
bestemming 
deze mooie 
locatie gaat 
krijgen

Heidi,
Inge, Hilde, 
Wendy en 
Charlotte

1992 Cafetaria ‘t Pumpke
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De Pluim werd zondagmiddag 5 
januari uitgereikt in een bomvol-
le kantine door voorzitter Peer 
Verkuijlen. Jos is ruim 50 jaar lid 
van VV Heeswijk. Hij begon bij 
de jeugd en was vervolgens van-
af zijn 17de jaar jarenlang spe-
ler in het eerste team. Hij trad 
daarmee in de voetsporen van 
zijn vader als laatste man in de 
verdediging. Maar liefst zeven-
tien jaar speelde Jos in het eerste 
team en was daarna nog vijftien 

jaar begeleider. Eerder was Jos 
ook begonnen als leider/trainer. 
Meer dan 25 jaar zette hij zich 
daarvoor in. “De grote kwali-
teit van Jos als motiverende en 
inspirerende kracht en zijn bin-
ding met de jeugd die hij altijd 
had, waren het meest opvallend. 
Jos is altijd in staat om iedereen 
positief te benaderen”, zegt de 
voorzitter in zijn toespraak. “Een 
verenigingsman en een voor-
beeld voor eenieder.”

Eretitel Pluim van de Club 
voor Jos van der Pas

HEESWIJK-DINTHER - De Pluim van de Club van Voetbalvereniging 
Heeswijk is voor het jaar 2019 toegekend aan Jos van der Pas (62). 
De jaarlijkse eretitel van de vereniging is aan hem toegekend van-
wege zijn jarenlange inzet waarmee hij zich bijzonder verdienstelijk 
maakt voor de club. Tijdens een drukbezochte nieuwjaarsbijeen-
komst is de oorkonde aan Jos uitgereikt. 

Jos ontvangt de oorkonde van Peer Foto: Hans Heesakkers

Groot internationaal
G-Judotoernooi in België

Op mat 1 moest Karin van Dijk 
het opnemen tegen sterke te-
genstanders. Ze deed het zeker 
niet slecht en mocht een ver-
diende 2de plek mee naar huis 
nemen. Op mat 2 streden Mar-
cel Berendse en Mason van Dijk 
in dezelfde poule om het ere-
metaal. Marcel was een beetje 
te sterk voor Mason waardoor 
Marcel een verdiende 2de plaats 
wist te bereiken en Mason een 
goede 3de plek.

Chloe Geux kwam voor het eerst 
op een judotoernooi in actie, ze-
ker heel zenuwachtig maar toch 
met veel plezier en wist een goe-
de 3de plek mee naar huis te 
nemen. Ook Thirza Dorenbos 
deed voor het eerst mee aan 
een judotoernooi en ook voor 
haar was het best spannend 
maar met heel veel plezier wist 
ze zich goed staande te houden 
en verdiende daarmee een goe-
de 2de plek. Marco van Kaatho-
ven moest op mat 3 in een hele 

sterke poule aantreden. Marco 
moest flink aan de bak en zag 
een aantal wedstrijden helaas 
aan zich voorbijgaan, maar door 
goed terugknokken wist hij een 
verdiende 3de plek te bemach-
tigen.

Trainer Walter van Well is super 
trots op iedereen die meegedaan 

heeft en wil deze deelnemers 
dan ook allemaal feliciteren met 
hun behaalde resultaten.

Wil je wat meer weten over 
het aangepast judo, G-Judo? 
Neem dan contact op met Team 
Tanoshii/Conscius Sports via 
tanoshiibudoschool@gmail.com 
of 617333.

BELGIË/NISTELRODE - Team Tanoshii/Conscius Sports trok afgelopen zondag naar België voor deel-
name aan het vijfde internationale G-Judotoernooi. Dit jaar deden er maar liefst 250 deelnemers uit 
zes verschillende landen mee en na een prachtige parade door de sportarena, waar de teams werden 
voorgesteld, kon het toernooi beginnen.

budo

HBV’ers pakken prijzen in Schaijk

Absolute uitblinker onder de 
Heeschenaren was Tessa Hoeks. 
De Heesche, die zich in 2017 
tot regionaal jeugdkampioen 
kroonde en nu uitkomt voor het 
hoogst spelende team van HBV, 
overwon in enkel, dubbel en ge-
mengd dubbel de poule. In de 
finalerondes was Tessa minder 
fortuinlijk: in zowel het dubbel-
spel, met partner Reni van der 
Wielen, als het gemengd dub-
belspel, met partner Jesse Jan-

sen, moest met een minimaal 
verschil de winst aan de tegen-
stander gelaten worden. 

In het enkelspel was dat zeker 
niet het geval. Aldaar knokte 
Tessa zich ronde voor ronde tot 
de slotfinale, en schakelde in 
haar zegereeks ook clubgenoot 
Reni uit. In drie sets was het de 
Heesche die uiteindelijk aan het 
langste eind trok en de hoogste 
trede van het podium mocht be-

treden. Diezelfde traptrede was 
ook bij de heren voor een speler 
van HBV. 

Waar Jesse in de kwartfinale zijn 
meerdere in zijn tegenstander 
moest erkennen, was het Joost 
Verhees die zich vaardig naar de 
toernooiwinst knokte. 

Meer informatie over de Hee-
sche Badminton Vereniging is te 
vinden op www.hbv-heesch.nl

HEESCH - Afgelopen zondag zijn de spelers van de Heesche Badminton Vereniging naar Schaijk afge-
reisd voor het derde toernooi van dit seizoen. Met een divers samengestelde ploeg deden de Heesche 
seniorenspelers aldaar een gooi naar de podiumplaatsen. 

badminton

Tessa en Joost

De berg staat symbool voor de 
moeilijke route die kankerpatiën-
ten moeten afleggen. Onder de 
ruim 4.500 deelnemers die aan 
de start verschijnen behoort een 

team uit Heesch. Iedere deelne-
mer gaat voor een speciaal ie-
mand in de pedalen of te voet 
de berg op. “Voor oma die er 
gelukkig nog is”, “voor mijn va-
der”, “voor een goede vriend.” 
Helaas kennen we allemaal wel 
iemand die in gevecht is met 
kanker.

Team Alpe D’Heesch heeft als 
doel € 17.500,- bij elkaar op 
te halen voor het KWF. Naast 

de eerste individuele sponsor-
bedragen zijn er inmiddels ook 
drie shirtsponsors die een groter 
bedrag willen schenken. Ook 
heeft een oliebolbakactie van de 
twee jongste deelnemers vorige 
week € 467,- opgeleverd. Een 
volgende actie staat op stapel: 
een winterwandeling op zondag 
2 februari. Zet die maar alvast in 
je agenda!
Hoeveel geld er dit keer opge-
haald wordt is nog niet bekend. 
Met de veertien voorgaande edi-
ties van de Alpe d’HuZes was dat 
in totaal ruim € 162.000.000,-. 

“Met dat geld zijn 236 kan-
keronderzoeken gefinancierd”, 
zegt de organisatie. 
Wil jij ook doneren? Dan kan via 
www.opgevenisgeenoptie.nl

Team Alpe D’Heesch bereidt 
zich voor op de Alpe D’HuZes

HEESCH - Voor de vijftiende keer beklimmen fietsers, hardlopers en 
wandelaars 4 juni in de Franse Alpen de berg Alpe d’Huez om geld 
in te zamelen voor onderzoek naar kanker. Onder het motto ‘Opge-
ven is geen optie’ gaan ze op één dag maximaal zes keer de berg op 
die bekend is vanwege de vele haarspeldbochten.

BERNHEZE SPORTIEF

Opgeven is geen optie
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HEESWIJK-DINTHER - Een druk-
bezochte nieuwjaarsreceptie van 
RKSV Avesteyn vond woensdag 
1 januari plaats. Tijdens deze re-
ceptie zijn zoals gebruikelijk de 
jubilarissen gehuldigd.

Voordat deze huldigingen 
plaatsvonden keek voorzitter 
Wilson Bosch kort terug op het 
afgelopen jaar, waarin hoogte- 
en dieptepunten elkaar afwissel-
den. 
Afsluitend wenste hij iedereen 
een gezond en sportief 2020 
toe.

Onderstaande jubilarissen zijn 
dit jaar in het zonnetje gezet: 
70 jaar lid: Ad Potters.
50 jaar lid: Erik Konings en Jan 
Brugmans.
25 jaar lid: Roy van der Heijden, 
Richard van Houtem, Bjorn 
van den Berg, Maurice van der 
Heijden, Huub Schouten, Dirk de 
Laat, Joep Konings, Martijn van 
der Linden en Maikel Schouten.

Edwin van Zutphen, Jeroen van 
den Broek (beiden 40 jaar lid) en 
Rob Jacobs (25 jaar lid) waren 
helaas verhinderd.

Nieuwjaarsreceptie
RKSV Avesteyn

In de ochtend streden de groe-
pen 7 en 8 tegen elkaar. Basis-
scholen de Kiem, de Toermalijn 
en Emmaus waren met meerdere 
teams aanwezig. Na de gehele 
ochtend gestreden te hebben is 
Emmaus 3 er met de derde prijs 
vandoor gegaan. De Toermalijn 
3 werd tweede en Toermalijn 2 
werd eerste. 
In de middag was het tijd voor 
de groepen 3, 4, 5 en 6. De 
groepen 3 en 4 streden tegen 
elkaar en de groepen 5 en 6. Na 
een middag vol spannende wed-
strijden, waar uiteindelijk het 

doelsaldo bepaalde wie er derde 
werd in de poule van groep 3/4, 
zijn de volgende teams er met de 
prijzen van door gegaan; 
Groep 3/4; 
Kiem 1 
Kiem 2 
Emmaus 2 

Groep 5/6 
Emmaus 4 
Toermalijn 6 
Toermalijn 5. 
Bedankt iedereen die ervoor ge-
zorgd heeft dat dit weer een ge-
slaagde dag is geworden! 

Scholenhandbaltoernooi
HEESCH - Vrijdag 3 januari was het weer tijd voor het jaarlijkse 
scholentoernooi. Op deze sportieve dag hebben alle kinderen ook 
een lekker stukje fruit gekregen, gesponsord door Jumbo Wieg-
mans. 

handbal

Foto: Lieke van den Akker

Slechte start 2020 dames 
DOS’80/Olympia’89

Stuivertje wisselen
Na een flitsende start stond de 
formatie van coach Paul Schob-
bers al vlot op een riante voor-
sprong van 1-5. Sanne Turlings 
wist in deze fase met twee mooie 
doelpunten haar goede spel te 
verzilveren. Na de eerste schrik 
aan de kant van Avanti begon 
deze ploeg zich terug te vechten 
naar een 6-6 tussenstand. 

Het waren andermaal de Hee-
sche dames, onder aanvoering 
van Marli van Iperen, die hun 
rug wisten te rechten door vijf-
maal achter elkaar te scoren, dit 
zonder een enkele tegentreffer 
te noteren. De tussenstand werd 

naar een mooie 6-11 getild. 
Daarna was het wederom Avanti 
dat een sterke tussenspurt maak-
te. Zo wisselden beide ploegen 
steeds stuivertje en waren aan 
elkaar gewaagd. De ruststand 
van 12-13 was daarvan getuige. 

De rek eruit
De tweede helft leek op een ko-
pie van de eerste helft. Nu was 
het Avanti dat het voortouw 
nam en op 21-17 voorkwam. 
DOS’80 haakte nogmaals aan 
tot 21-21, maar daarna was aan 
Heesche zijde de rek eruit.
Avanti was in de eindfase te 
sterk en liep weg naar de eind-
stand van 25-21.

DRUNEN/HEESCH - Afgelopen zondagmiddag namen de handbaldames van DOS’80 het op in een 
uitwedstrijd tegen Avanti uit Drunen. Aanvankelijk leek er een mooi resultaat in het verschiet te liggen 
voor DOS’80 na een goede start en voorsprong van 1-5, maar dat pakte echter anders uit. Na 60 minu-
ten stond er een ruime overwinning van Avanti op het bord; 25-21. Zo was de start in 2020 niet waarop 
de handbaldames hadden gehoopt.

handbal

Marli van Iperen
 Foto: Ruud Schobbers

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

Belastingservice: 1e en 3e dinsdag-
avond van de maand: 19.00-20.00 uur. 
Bel of mail voor een afspraak:
088-3680368, 
spreekuurheesch@vereniging.fnv.nl

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

Inloopspreekuur:
Maandag- en woensdagavond:     
19.00-20.00 uur. 1e woensdag-ochtend 
van de maand: 11.00-12.00 uur.

Maasland
’t Dorp 142 - 5384 ME Heesch

Nieuwe Kanjer van de Hoef 2020
bij WHV Loosbroek

Dit jaar was de eer aan Paul van 
der Wielen. Voorzitter Eli van 
Beekveld memoreerde zijn lange 
staat van dienst bij WHV. Eerst als 
lid van het jeugdbestuur en initi-
atiefnemer van het nog steeds 
georganiseerde jeugdkamp. 

Maar ook als scheidsrechter en 
als vlagger bij het eerste elftal 
draagt hij al jaren zijn steentje 
bij. Daarnaast is Paul meer dan 
tien jaar de kartrekker van de 
sponsorcommissie en heeft hij 
zowel bij het 50-jarig jubileum 
als het afgelopen jaar bij het 
60-jarig jubileum een prominen-
te rol gespeeld in de organisatie 
van allerlei jubileumactiviteiten. 
En vergeet ook zijn bijdrage niet 

bij het Hoken & Hakselen evene-
ment en het parkeren voor het 
Bernhezer Business Event.

Van Beekveld verwoordde het 
als volgt in haar speech: “Als er 
geld op te halen is voor WHV is 

Paul van der Wielen van de par-
tij. Zijn grote inzet heeft er mede 
toe geleid dat WHV een financi-
eel gezonde club is. Mooi om te 
zien dat hij daarmee in de voet-
sporen treedt van zijn vader Cor, 
die hetzelfde deed voor de kerk. 
Beiden op de hun kenmerkende 
manier. ‘Zonder een goed glas 
wijn geen goede vergaderingen 
en zonder een goede outfit geen 
goede scheidsrechter’ is het 

motto van Paul.” En menigeen 
kon dat met groot applaus be-
amen!

LOOSBROEK - Afgelopen zondag vond de nieuwjaarsreceptie van voetbalvereniging WHV plaats en 
traditioneel wordt dan ook altijd de Kanjer van de Hoef uitgereikt aan de vrijwilliger of speler die het 
afgelopen jaar uitzonderlijke inzet heeft getoond.

Kanjer van de Hoef 2020

Paul heeft een lange staat
van dienst bij WHV



Woensdag 8 januari 2020 37
  

BERNHEZE SPORTIEF

Bomenpark open 17+ toernooi
HEESCH - Tennisclub de Hoef organi-
seert van 8 tot en met 16 februari voor 
de derde keer het Bomenpark open 17+ 
toernooi. 

In Heesch en omgeving is het één van de 
eerste toernooien van het jaar, dus weer 
een mooie gelegenheid om de rackets uit 
de kast te halen en je voor te bereiden op 
het nieuwe tennisseizoen. Vorige edities 
was dit toernooi sterk bezet en ook dit 
jaar gaan ze weer voor een vol deelne-
mersveld. 

Er kan ingeschreven worden voor dames 
en heren, enkel, dubbel en mix vanaf 
17 jaar, in de categorieën 3 tot en met 
8. Hoofdsponsor van dit door de KNLTB 
goedgekeurde toernooi is zoals elk jaar 
restaurant ‘t Bomenpark. 
De gasten zijn van harte welkom op het-

tennispark, uitgerust met acht banen en 
vernieuwde verlichting. Dagelijks zal er in 
het clubhuis gezorgd worden voor lekkere 
hapjes en een gezellige sfeer.

Inschrijving is mogelijk via toernooi.nl tot 
uiterlijk 27 januari. Dus schrijf je nu in 
voor maximaal twee onderdelen en zorg 
dat je er bij bent!

Op donderdag werd gestreden voor de 
ranking van het toernooi en op vrijdag 
voor de winst. Op donderdagavond werd 
voor het eerst een koppeltoernooi ge-
speeld. Hieraan deden achttien koppels 
mee. Deze koppels bestonden uit een 
jeugdspeler samen met vader, moeder, 
opa, oma, broer of vriend. Het koppel-
toernooi werd gewonnen door Cas en 

Carlo Heessels. En de tweede plaats was 
voor Rens van de Berg en Tjeerd Krikhaar. 
De derde plaats werd gehaald door Sjef 
en Maik van Zutphen.
Op vrijdagmiddag speelde alle jeugd in 
zestien poules en de poulewinnaars gin-
gen door naar de achtste finales. De uit-
eindelijke finale werd gespeeld door de 
winnaar van vorig jaar; Jochem Hansen 
uit Veghel en Joost van der Heijden uit 
Heeswijk-Dinther. Joost ging uiteindelijk 
met de winst en de wisselbeker naar huis. 
De derde plaats was voor Matthias van de 
Boom.

Alle deelnemers werden als afsluiting nog 
getrakteerd op friet en frikandellen. Veel 
kinderen wisten zeker dat ze volgend jaar 
weer mee gaan doen en gaan het hele 
jaar door oefenen. Dat belooft wat voor 
de volgende editie!

Darttoernooi
Heeswijk-Dinther groot succes
HEESWIJK-DINTHER - In het Willibrordcentrum stonden donderdag 2 en vrijdag 3 ja-
nuari geheel in het teken van een darttoernooi voor alle jeugd tussen de 7 en 16 jaar. 
Met maar liefst 55 deelnemers was dit een groot succes.

darten

De winnaars

Bart Ruijs was het succesvolst; hij wist met 
zijn kleurkanaries maar liefst drie prijzen 
in de diverse klassen te behalen. Met een 
stam agaat onyx geel mozaïek type 2 
werd hij kampioen en met een stam en 
enkel e agaat opaal geel mozaïek type 
2 wist hij ook nog eens tweede te wor-
den. Cor Geurts werd met een stel phaeo 
rood mozaïek type 1 kleurkanaries even-
eens kampioen en derde met een enkele 
phaeo rood mozaïek type 2 kleurkanarie. 
Penningmeester Jan van Lith van Vogel-
vreugd liet zich ook niet onbetuigd en be-
haalde een derde prijs met een merel.

Met de wereldkampioenschappen in Ma-
tosinhos (Portugal) nog in het verschiet, 
was dit de laatste wedstrijd en vogelten-
toonstelling van het seizoen. De meeste 
vogeltjes mogen binnenkort de broedkooi 

in om voor nageslacht te zorgen wat voor 
de vogelliefhebbers ook weer een boeien-
de en spannende tijd in het vogeljaar is.

Successen voor Vogelvreugd op de 
Nederlandse Kampioenschappen 
ZWOLLE/NISTELRODE - Afgelopen weekend heeft een drietal leden van vogelvereni-
ging Vogelvreugd met hun vogels prijzen gewonnen op de Nederlandse Kampioen-
schappen in de IJsselhallen in Zwolle. Op deze grootste vogeltentoonstelling van Ne-
derland, georganiseerd door de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers, waren maar 
liefst 8.754 vogels te bezichtigen, waarvan 34 uit Nistelrode.

vogelsport

Tussendoor was er de gelegenheid om de 
door Nelle en Andre versgebakken olie-
bollen te eten. 
Dit was ook mede mogelijk gemaakt 
door Jumbo Nistelrode die tekende voor 
de sponsoring van de ingrediënten. De 
krachtattributen van Joyce Broeren van 
Just Be zorgden voor het gebruik van an-
dere spieren!

Dit alles zorgde voor een afwisselend 
sportief begin. De trainingen beginnen 
over een paar weken weer voor de jeugd 
en eind maart/begin april start ook weer 
de voorjaarscompetitie. Veel tennisplezier 
in het nieuwe jaar allemaal!

Oliebollentoernooi jeugd TC Telro
NISTERLODE - Vorige week donderdag is er bij tennisvereniging Telro een oliebol-
lentoernooi georganiseerd. Vanaf 16.30 uur waren de jeugdleden naar de tennisclub 
gekomen om samen het nieuwe jaar sportief te beginnen en wedstrijdjes te spelen. 

tennis
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Hardlopen
De groepstrainingen bieden een gevari-
eerd programma en iedereen kan op eigen 
tempo mee. ‘Samen uit, samen thuis’, is 
het motto! De trainingen zijn op zondag-
ochtend, woensdagochtend en -avond. 
Kosten: € 19,- per maand.

Strippenkaarttrainingen
Koop je kaart bij Van Tilburg Sport en train 
mee op woensdagavond.

Startersgroep
Wil jij gaan lopen maar lukt het je niet in 
je eentje? Sluit je dan aan bij RTB en train 
vanaf maart op zondagochtend in het Bo-
menpark in Heesch! Kijk op de website 
voor meer informatie en aanmelding.

Sportief wandelen
Groepstraining met een gevarieerd pro-
gramma. Intervaltraining voor het uitbou-

wen van conditie en werken aan je tempo. 
Op zondagochtend en woensdagochtend 
(senioren). Kosten € 19,- per maand.

’t Dorp 108a - 5384 MD Heesch
06-12574829 - info@rtbernheze.nl

RTB heeft een gevarieerd
aanbod om in te beweging
te komen én te blijven!
HEESCH – Ben jij een hardloper en wil je meer gevarieerd trainen? Samen met anderen 
en onder begeleiding van een ervaren trainer boek je progressie en haal je meer plezier 
uit het trainen. Twijfels? Je bent van harte welkom voor een proeftraining op zondag 
19 januari. Meld je even aan via app of mail en kom kijken of het iets voor je is. Kun je 
dan niet maar wil je het toch een keer proberen? Bel of app dan voor een andere dag.

BERNHEZE SPORTIEF

DE OPLOSSING

Ali Zanad geeft de hiphoplessen met veel 
passie en creativiteit. Hij volgde de oplei-
ding aan De Dansopleiding (Urban Dan-
ce Academy) in Utrecht. Hij danst mee 
in diverse producties én heeft de nodige 
battles op zijn naam staan. Ali is een dan-
ser die zichzelf niet in hokje stopt van een 
bepaalde stijl en dat zie je ook terug in zijn 
lessen. 

Dans mee en meld je nu aan met twee 
voor de prijs van één! Aanmelden kan via 
info@balletstudiovanderstappen.nl of bel
06-15650770.

Speciale hiphop-aanbieding:

1+1 gratis!

Hiphoplessen 1+1 gratis 

HEESCH – Bij Dansstudio van der Stappen kun je terecht voor allerlei soorten dans-
stijlen. Maar wist je dat deze dansstudio naast klassiek/moderne dans en streetdance, 
ook professionele hiphoplessen aanbiedt? Niemand minder dan professioneel danser 
Ali Zanad leert je de tofste moves en choreografieën. Grijp je kans en dans mee tijdens 
de speciale hiphop-aanbieding: 1+1 gratis! 

Locatie: Studio in CC De Pas
in Heesch.

Vanaf maandag 13 januari.
Elke maandag: 18.00 tot
19.00 uur hiphop (15+).
Elke maandag: 19.00 tot
20.00 uur hiphop (18+).

Pieter van Veldhoven uit Uden wint
‘Jan Rijkerstoernooi’ 2020

Dit toernooi dat op donderdag 
19 en vrijdag 20 december werd 
gehouden, is in het leven geroe-
pen om de mooie sport biljarten 
te promoten. Het gaat dan ook 
meer om het mooie van deze 
sport dan om het winnen. We 
mogen dan ook wel stellen dat 
hier gehoor aan is gegeven want 
er werden vele mooie en span-
nende wedstrijden op het groe-
ne laken gespeeld. 

Na dag één had Pieter alle drie 
zijn wedstrijden gewonnen en 
moest dag twee vol aan de bak 
want zijn concurrentie lag op de 
loer. Met het zweet op zijn voor-
hoofd wist hij de resterende par-
tijen naar zich toe te trekken en 
won zodoende alle vijf zijn partij-
en. Dus een waardig kampioen. 
Antoon Verstraten uit Vor-
stenbosch speelde het hoogste 
toernooigemiddelde van 3,527 
maar moest genoegen nemen 
met plek twee. Het toernooige-
middelde van alle partijen was 
2,634 en de hoogste serie was 
gespeeld door Pieter en Gerard 
Gabriëls met 26 caramboles. 

De zoon van de naamgever van 
dit toernooi, Rien Rijkers, mocht 
aan de terechte kampioen Pie-
ter van Veldhoven uit Uden de 
felbegeerde trofee overhandi-
gen en feliciteerde hem met het 
behaalde resultaat. Alle spelers 
kregen nog een persoonlijk aan-
denken. Na afloop dankte voor-
zitter D.I.O. alle spelers, arbiters 
en schrijvers. 
Ook een woord van dank aan 
de vrijwilligers van CC Servaes 
voor de bediening en ook dank 
aan het regiobestuur, dat alle 
toeschouwers een gratis kop 
koffie aanbood. Ook CC Ser-
vaes bedankt voor de gratis ver-

strekte hapjes. Al met al en zeer 
geslaagd toernooi! Tot volgend 
jaar!

De volledige uitslag:
1. Pieter van Veldhoven uit 

Uden met 50 punten.
2. Antoon Verstraten uit 

Vorstenbosch met 46,2 
punten.

3. Nico van de Ven uit 
Nistelrode met 43,7 punten.

4. Gerard Gabriëls uit Dinther 
met 42,4 punten.

5. Jos van de Wijgert uit Heesch 
met 42,1 punten.

6. Bernard van der Heijden met 
41,5 punten.

HEESWIJK-DINTHER - In een fraaie en zeer goed bezette zaal van CC Servaes werden al weer voor de 
zevende keer de biljartkampioenschappen libre om de ‘Jan Rijkerstrofee’ gehouden. Na twee dagen van 
enerverende en hoogstaande wedstrijden kwam Pieter van Veldhoven als terechte winnaar uit de bus. 

V.l.n.r.: Nico van de Ven, Antoon Verstraten, Pieter van Veldhoven, Jos van 
de Wijgert, Gerard Gabriëls en Bernard van der Heijden

Pieter bleek een 
waardig kampioen

Dans & balletstudio van der Stappen groepstrainingen hardlopen / individuele hardloopbegeleiding / loopscholing / 
groepstrainingen sportief wandelen / runningtherapie / re-integratietrajecten / 

www.runningtherapiebernheze.nl

Foto: Petra van Teeffelen

Met gezonde voeding blijf je het 
beste op gewicht en met veel 
bewegen boek je de meeste ge-
zondheidswinst. Wandelen is bij 
uitstek een gezonde manier van 
sporten en voor bijna iedereen te 
doen. 

Daarom zijn er wederom vier 
afstanden uitgezet, namelijk 10, 
15, 20 en 25 kilometer. Voor de 
kortste drie afstanden mag ge-

start worden tot 12.00 uur en de 
starttijd voor de langste afstand 
sluit om 11.00 uur. 

De wandelingen gaan voor 
een groot deel door het mooie 
gebied aan de westzijde van 
Heesch. 

Bij alle afstanden wordt er op de 
pauzeplaats erwtensoep, choco-
mel, thee en koffie geserveerd.

Heesche Winterwandeling
HEESCH - De alweer vijftiende editie van de Heesche Winterwande-
ling vindt zondag 12 januari plaats. De start is vanaf 9.00 uur in de 
kantine van voetbalvereniging HVCH aan de Binnenweg 1.

Proeftraining op
zondag 19 januari
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3

4

5

6 7

8

9

10

11

 Across
5. Met welke cursus begint KBO

Nistelrode?

    Down
1. Welke film wordt op 12 januari in de Abij van Berne

getoond?
Oplossing:

DOE 

MEE EN

WIN!

Puzzel; foutje...!
WIN ÉÉN VAN DE DRIE

LEVENSMIDDELENPAKKETTEN T.W.V. € 50,-
Aangeboden door:

Coop Heeswijk-DintherJumbo Wiegmans Heesch
Jumbo Nistelrode

Jumbo Heeswijk Dinther

Jumbo Wiegmans Heesch Jumbo NistelrodeJumbo Wiegmans Heesch
Jumbo Nistelrode

Jumbo Heeswijk Dinther

Horizontaal
5. Met welke cursus begint KBO Nistelrode?
8. Wie is uitgeroepen tot Kanjer van de Hoef?
11. Hoe heet de column van Laaggeletterdheid deze keer?

Vertikaal
1. Welke film wordt op 12 januari in de Abij van Berne getoond?
2. Wie is de uitblinker van Loosbroek 2019?
3. Voor de hoeveelste keer zal Uurtje Klassiek plaatsvinden zondag 12 januari?
4. Waar kun je tijdens de verbouwing van ’t Pumpke de kadobonnen halen?
6. Wie kreeg de eretitel Pluim van de club?
7. Wie is er klaar voor de toekomst?
9. Wat is de naam van het cultuurcafé?
10. Welk toernooi heeft de jeugd van TC Telro vorige week gespeeld?

Wij hebben bewezen dat we mensen zijn, aangezien er helaas een 
foutje is geslopen in de kerstpuzzel die in de extra dikke editie van 
DeMooiBernhezeKrant is gepubliceerd.

Daarom deze week nogmaals een andere puzzel met dezelfde kans op een 
levensmiddelenpakket t.w.v. € 50,- aangeboden door Jumbo Wiegmans, 
Jumbo Nistelrode en COOP Heeswijk-Dinther. 

Ook de juiste antwoorden van week 51 loten mee naar een van de levens-
middelenpakketten en hebben een extra kans wanneer ze deze week ook het 
goede antwoord weten te sturen.

Stuur het juiste antwoord voor maandag 13 januari naar 
info@demooibernhezekrant.nl

Stuur het goede antwoord voor maandag 13 januari voor 12.00 uur naar: info@demooibernhezekrant.nl

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

www.mooibernheze.nl

DONDERDAG 9 JANUARI
Eetpunt
Molenhoeve 34a Loosbroek

Taijiwuxigong-Taiji37vorm
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

VRIJDAG 10 JANUARI
Reiki 1
Centrum MAIA Nistelrode

Stervensbegeleiding
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

Kerstboomverbranding
Vorstenbosch

BOBZ
Dorpshuis Nistelrode
PAGINA 12

Keezavond
CC Servaes Heeswijk-Dinther
PAGINA 2

Opening cafetaria
Nistelrode
PAGINA 31

ZATERDAG 11 JANUARI
Alpacafarm open
en meet & greet
Leeghandseweg 12 Vorstenbosch

Nieuwjaarsvuur
Hoogbroeksesteeg Nistelrode
PAGINA 11

Communie modeshow
Van Tilburg Mode Nistelrode
PAGINA 15

Feest- en uitslagavond
Nisseroise Kwis
Zaal ‘t Tramstation Nistelrode

ZONDAG 12 JANUARI
Heesche Winterwandeling
Kantine HVCH Heesch
PAGINA 38

Alpacafarm open
en meet & greet
Leeghandseweg 12 Vorstenbosch

Nieuwjaarsreceptie
Parochie H. Augustinus Berlicum
PAGINA 8

Nieuwjaarsconcert
Kasteel Heeswijk Heeswijk-Dinther
PAGINA 16

Cultuurcafé de Mus
Vinkelsestraat 59 Heesch
PAGINA 11

Filmmiddag: Shadowlands
Abdij van Berne Heeswijk-Dinther
PAGINA 2

Concert Fanfare St. Lambertus
CC Nesterlé Nistelrode
PAGINA 16

Uurtje Klassiek 
Laverhof Heeswijk-Dinther
PAGINA 27

Filmhuis De Pas: ‘If Beale 
street could talk’
CC De Pas Heesch
PAGINA 2

MAANDAG 13 JANUARI
Poedja-Bardo Onder-
richt-Meditatie
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

DINSDAG 14 JANUARI
Koersbal KBO-Dinther
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Samen ontspannen
Praktijk Brigitte Heesch

Informatieavond
Basisscholen Heesch
CC De Pas Heesch
PAGINA 29

Guru yoga
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

WOENSDAG 15 JANUARI
Kaartmiddag KBO-Dinther
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Rikmiddag
Willibrordcentrum Heeswijk-Dinther

Sportcafé De Overbeek open
De Hoef Nistelrode

Ton Bons, Helderziende 
waarnemingen
Centrum MAIA Nistelrode

Jaarvergadering lokaal FNV
CC De Pas Heesch
PAGINA 6

Liederentafel
CC De Pas Heesch
PAGINA 27

Vipassyana Meditatie
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

DONDERDAG 16 JANUARI
Workshop Njoeng Nee - 
Taijiwuxigong-Taiji37vorm
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

Workshop werken
met de biotensor
Centrum MAIA Nistelrode

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

Eetpunt
Molenhoeve 34a Loosbroek

Samen ontspannen
Praktijk Brigitte Heesch

VRIJDAG 17 JANUARI
Publieksavond
Sterrenwacht Halley Heesch

Meezing Night of the Music
CC Nesterlé Nistelrode
PAGINA 27

Goede Doelen Fest 3.0
Watersteeg 20 Vorstenbosch
PAGINA 9

Heropening bibliotheek
Heeswijk-Dinther
PAGINA 12

Informatieochtend
Basisscholen Heesch
PAGINA 29

ZATERDAG 18 JANUARI
Kluscafé
Achterdonksestraat 7 Loosbroek

Alpacafarm open, meet & 
greet en wandeling
Leeghandseweg 12 Vorstenbosch

Familieopstellingen
Centrum MAIA Nistelrode

Goede Doelen Fest 3.0
Watersteeg 20 Vorstenbosch
PAGINA 9

Nostalgische filmavond
HKK de Wojstap Heeswijk-Dinther

ZONDAG 19 JANUARI
Alpacafarm open
Leeghandseweg 12 Vorstenbosch

Thema zondag
De Nistel Nistelrode

Lezing: Dag van het 
Jodendom
Parochie De Goede Herder

Meezing Night of the Music
CC Nesterlé Nistelrode
PAGINA 27

Nieuwe editie Energieweverij
Gymnasium Bernrode 
Heeswijk-Dinther

MAANDAG 20 JANUARI
Kaartmiddag
CC De Pas Heesch

DINSDAG 21 JANUARI
Koersbal KBO-Dinther
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Informatieochtend
Basisscholen Heesch
PAGINA 29

Zhan Zhuang - Taijiwuxi-
gong-Taiji37vorm
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

WOENSDAG 22 JANUARI
Pyjamaparty
Bibliotheken Bernheze

Complimenten schatkist
Praktijk Brigitte Heesch

Sportcafé De Overbeek open
De Hoef Nistelrode

Stervensbegeleiding
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

DONDERDAG 23 JANUARI
Studiegroep Nagarjuna - 
Taiji37Vorm - Taijiwuxigong
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

Eetpunt
Molenhoeve 34a Loosbroek

VRIJDAG 24 JANUARI
Workshop Stervensbegeleiding
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

Start: Herinner je wie jij bent
Centrum MAIA Nistelrode

Open huis Elde College
Schijndel
PAGINA 28

Alpacawandeling
Leeghandseweg 12 Vorstenbosch

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

Verven zonder kwast
Praktijk Brigitte Heesch

Excursie: uilen in het donker
Natuurcentrum De Maashorst 
Nistelrode

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

Jeugdzitting
Sporthal de Overbeek Nistelrode
PAGINA 12

Open huis Elde College
Schijndel
PAGINA 28

Onbeperkt spareribs
‘t Maxend NistelrodeEv
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Fotograaf: 
Elly Hagens
Kerstival Kasteel Heeswijk


