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’t Grootste levende landzoogdier in Europa

Nog meer
Maashorst

Geert Versteijlen en Petra
Souwerbren

Johan van den Hout, Provincie
Noord-Brabant

MAAsHORsT - Een uiterst zeldzaam dier waarvan er wereldwijd maar 5000 zijn. De Maashorst
mag zich dan ook wel heel gelukkig prijzen met
dit ‘super zeldzaam’ dier dat hier ‘in het wild’ te
zien zal zijn. In de loop van deze week verhuizen
nog zeven wisenten naar de Maashorst, een aantal
uit het Kraansvlak en een aantal uit Duitsland. De
kudde bestaat dan uit drie stieren en acht koeien.

ceelen 25-jaar
pag. 9

mega Trekkertrek spektakel
pag. 11

Kort nieuws

www.meermaashorst.nl

pag. 31
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jubileumeditie: 10 jaar solexrace
24-UUrS SoleXrace PaKT ÉXTra UiT in 2016
HEESWIJK-DINTHER - Zeventien teams maakten zich in 2007 op voor de eerste editie van de 24-uurs
solexrace in Heeswijk-Dinther. Nu, negen jaar later, blijkt dat dé start te zijn geweest van een geweldig
feestelijk en uniek evenement. Na tien jaar rijzen de deelnemers- én bezoekersaantallen de pan uit en
is de solexrace uitgegroeid tot hét Brabants volksfeest voor crossers, jong racetalent, maar vooral voor
iedereen die zin heeft in een geweldig feest. In 2016 pakt de organisatie extra groots uit; de jubileumeditie wordt er een om je vingers bij af te likken!
der Heijden nog niet. Binnenkort
maakt de organisatie de eerste
namen bekend.

Dit jaar ook meestrijden om
de eeuwige roem én voor KiKa
(Kinderen Kankervrij)? Inschrij-

‘Dit jaar strijden we mee om de
eeuwige roem en voor KiKa’
ven doe je via de website of
door een mail te sturen naar
inschrijven@24uurssolexrace.nl.
Deelname is mogelijk vanaf 16
jaar, een rijbewijs is niet verplicht,
omdat er gereden wordt onder
de vlag van de MON (Motorsport Organisatie Nederland).
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De inschrijvingen voor de race
zijn inmiddels gestart en er hebben zich al weer veel nieuwe
teams aangemeld. Het nieuwe
reglement voor 2016 staat vanaf
nu online op
www.24uurssolexrace.nl.
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nÓG Meer feest
“We zijn enorm trots, dat we
voor de tiende keer aan mogen
leggen voor een gegarandeerde
feesteditie van de 24-uurs Solexrace,” vertelt organisator Roy
van der Heijden. “We hebben
ook voor dit jaar weer geweldige
ideeën in petto en geven deze
jubileumeditie zeker een speciaal
tintje. We willen zo de bezoekers
van alle voorgaande edities bedanken; zonder hen was de Solexrace nooit tot zo’n groot evenement uitgegroeid.” Wat die
ideeën precies zijn, verklapt Van

Aan de klasseindeling en reglementen van de Brascross wordt
nog hard gesleuteld. Daarover
volgt snel meer.

Drie dagen extra groots: de 24uurs Solexrace van 2016. Mis
het niet en noteer dus alvast: 26,
27 en 28 augustus!
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0413-224100 - www.vanweertrondhout.nl
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ROLLUIKEN ZONWERING
KUNSTSTOFKOZIJNEN
MAATWERK UIT EIGEN WERKPLAATS
Zoggelsestraat 21a, Heesch
T. 0412 - 45 3113
www.akker-zonwering.nl

Zie pagina 17

Jumbo Wiegmans Heesch
Jumbo Nistelrode

Jumbo Heeswijk Dinther

2

eten, drinken uitGaan

Woensdag 9 maart 2016

Bakkerij

coloFon
demooiBernhezeKrant
oplage
13.700 stuks
Bezorgdag: woensdag
Bernheze media
laar 28
5388 Hg nistelrode
Tel.: 0412- 795170
Mobiel: 06-22222955
info@demooibernhezekrant.nl

COLUMN

Heeft u een passie die
u graag wilt delen?

worden. Heeft u een passie voor
koken en beschikt u over de kennis en vaardigheden om dit over te
brengen op onze cursisten, dan willen wij graag in contact komen met
u. Natuurlijk is er volop ruimte om
uw eigen ideeën in te brengen.

redactie
rian van Schijndel
Heidi verwijst
Martha daams
Matthijs van lierop
acquisitie:
rian van Schijndel
ingrid van linder
lianne gabriëls

Vormgeving/dTP
Monique raaijmakers
Buro Tweevoud
Fotografie
ad ploegmakers
Michel roefs
Marcel van der Steen

Met Pasen in het vooruitzicht,
bekruipt mij altijd het gevoel
van voorjaar. ’s Morgens vroeg
hoor je de vogeltjes al druk aan
het kwetteren tegen elkaar.
Het middagzonnetje schijnt
volop en kleurt de wereld
direct vrolijker. Ik krijg er energie van. De ouderwetse term
voorjaarsschoonmaak komt ook regelmatig naar boven in mijn
hoofd. 1 april stap ik in een online opruimchallenge. Sommige
van u zullen denken moet je dat via internet doen? De meeste
die mij kennen weten dat ik doorgaans een opgeruimd type ben
maar soms een beetje een sloddervosje. Met mijn drie mannen
thuis ook een hele opgave. Aangezien ik het type ben van
bewaren niks weggooien, want stel dat je het nog eens nodig
hebt, lijkt me dit de juiste stok achter de deur. Hetzelfde als thuis
heb ik in de bakkerij. Wanneer alles netjes is heb ik rust en is het
werken veel plezieriger. Ik moet zeggen dat ons team dit ook
echt fantastisch onder controle heeft. Een nette winkel is een
vereiste. Maar het zijn niet alleen de kruimeltjes die opgeveegd
moeten worden of de toonbank zonder vlekken. Soms moeten
wij ook in ons assortiment opruimen. Zo hebben we de bezem
door de gebaksvitrine gehaald. We hadden prachtige gebakjes,
maar vonden het wat rommelig kijken. Onze banketbakkers zijn
ermee aan de slag gegaan.Na enkele
proefmodellen zijn we overgegaan
op een model; zie foto. Een mooi
rond bolletje. De smaak lijkt hetzelfde
gebleven, maar de fijnproevers
proeven het verschil. Het fruit wordt
gekookt in een speciale ketel, dit zorgt
voor pure smaak. Als dit is afgekoeld
word het door de luchtige slagroom
gespateld. Wist je dat wij minder
suiker gebruiken dan gemiddeld?! Het truffelgebakje is van
een chocolademousse waar je je vingers bij aflikt. Het spiegeltje
is een kunst deze er zo strak over heen te laten glijden.Toine
komt met een nieuwe smaak, Barista; een luchtige mousse van
echte koffie met een ziel van pure chocolade op een krokante
chocoladebodem, overgoten met karamel. Afgemaakt met een
chocoladelepeltje en natuurlijk een koffieboontje. Melvin is
gestart met de garnering. In onze chocolaterie maakt hij nestjes,
bloemetjes, blaadjes en dergelijke. Het is de finishing touch van
het gebakje.Het ziet er zo strak uit in de vitrine, zo opgeruimd.
En al heb je niks te vieren, als je een doos met deze gebakjes
opent is het toch gewoon een feestje?! Het begin is gemaakt.
Een opgeruimd huis is een opgeruimd hoofd en dat geeft ruimte
voor nieuwe ideeën. Wordt vervolgd....

Misschien is een cursus geven bij de Eijnderic
dan wel iets voor u!

Website
www.demooibernhezekrant.nl

administratie:
Heidi verwijst
office@bernhezemedia.com
Wendy van grunsven

VOORJAARSKRIEBELS....

Op het vlak van creatieve/kunstzinnige cursussen en de categorie
‘lichaam & geest’ kunnen we ook
altijd nieuwe ideeën gebruiken.
Voor het nieuwe seizoen, dat in
september start, zijn we op zoek
naar mensen die het leuk vinden
om een cursus te geven. Dat kan op
allerlei gebied zijn: koken, creativi-

Bent u enthousiast geworden, stuur
dan gerust een e-mail, met een toelichting op de mogelijkheden die u
ziet, naar Mariëlle van Kaathoven
via marielle@eijnderic.nl.

Bent u entHousiast Geworden?
stuur Gerust een email
met toeliCHtinG

advertorial
aanlevertijden
Kopij/redactie:
maandag tot 12.00 uur.
Familieberichten:
maandag tot 18.00 uur.
info@demooibernhezekrant.nl
advertenties:
verkoop@bernhezemedia.com
Bezorgklachten
office@bernhezemedia.com
0412-795170
Aan de inhoud van DeMooiBernhezeKrant is alle mogelijke
zorg besteed. Er kunnen echter geen rechten aan worden
ontleend. De uitgever zal geen
aansprakelijkheid aanvaarden.
Niets uit deze uitgave mag op
enigerlei wijze worden verveelvoudigd en/of openbaar worden
gemaakt zonder toestemming
van Bernheze Media.

teit/kunst, talen en/of lichaam &
geest. Niet alleen voor volwassenen
maar ook voor kinderen.
Onze locaties in Heesch en Heeswijk zijn uitgerust met een prachtige keuken, waarin allerlei kookworkshops en –cursussen gegeven

Zij neemt dan contact met u op
voor verdere informatie. Natuurlijk
kunt u Mariëlle ook bellen; het telefoonnummer van de Eijnderic is
0412 - 454545. Op onze website
www.eijnderic.nl vindt u een overzicht van het lopende cursusprogramma.

Meer informatie en inschrijven via info@eijnderic.nl
www.eijnderic.nl / 0412-454545

19 maart:
8-gangen proeverij American Steaks & more € 35,1e Paasdag:
 4-gangen luxe Paasbuffet € 27,50
1e + 2e Paasdag:
 High Tea € 17,50
 Klaverbladroutes € 32,50
 A la carte: American Steaks

Geniet van deze mooie dag.
Ilse Lamers-Dekkers, de bakkers Lamers

0413-293016, info@leygraaf.nl, www.Leygraaf.nl Meerstraat 45a Heeswijk-Dinther

kooktip

expositie, lezing, ontspanningsmiddag en concert
Zaterdag 12 en zondag 13 maart,
Expositie Werken van Marianne
van Heeswijk. Beide dagen van
11.00 tot 17.00 uur en gratis
toegang! Tijdens deze expositie
maakt Marianne een installatie.
Deze installatie zal heten ‘Land
of Hope & Glory’ en heeft als
thema de vluchtelingenstroom.
Donderdag 17 maart, Lezing
door Frits van der Blom, aanvang
20.00 uur, kosten € 10,-. Thema: Geneeskunde: wetenschap
of geloof?

Westerse geneeskunde wordt
algemeen beschouwd als een
wetenschap. Serieus meepraten
gaat niet zonder een certificaat.
Klopt dat eigenlijk wel? Hoe en
door wie of wat wordt wetenschap aangestuurd?
De schokkende werkelijkheid is,
dat chemische patenten goed
zijn voor astronomische winsten
en anderzijds natuurlijke voedingsstoffen en kruiden niet te
patenteren zijn, maar wel officieel buitenspel gezet worden of

zijn, omdat ‘wetenschappelijk
bewijs niet of nog niet aanwezig
is’. Welke gevolgen heeft deze
jacht op patenten voor onze gezondheid?

met tenen lezen.
- yogabewegingen met ademoefeningen.
- uitgebreide ontspanning, gecombineerd met visualisatie.

Zaterdag 19 maart, Ontspanningsmiddag. Het middagprogramma is van 13.00 tot 16.30
uur en bestaat uit:
- mindfull loopmeditatie, eventueel bij mooi lenteweer op
blote voeten buiten, anders
binnen.
- voetmassage, gecombineerd

Iedereen is welkom, jongeren,
vrienden, broers, zussen, opa’s
en oma’s.
Kosten € 10,- p.p., thee inbegrepen.
Zondag 20 maart, Gospelconcert door Lion’s Gospel Formatie.
Aanvang 15.00 uur, entree € 5,-.

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

Geraspte
kaas

Geraspte kaas blijft
veel langer houdbaar
als u het in het
vriesvak legt.
Werkt echt en de kaas
blijft lekker rul!
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Winnaars tweede editie
Vorstenbosch ‘kwist

Tim Wijnen woont in een dorp en beschrijft zijn
dagelijkse belevenissen.

ROUTINIER
Zwaar gefrustreerd zijn onze tegenstanders in deze zaalvoetbalwedstrijd en dat is precies waar we ze hebben willen. Nog een paar
minuten te gaan en we hebben een nipte voorsprong. Als gekken
proberen ze ons de bal afhandig te maken, maar het lukt ze niet. Elke
mogelijkheid die we hebben om ze uit hun temporijke spel te halen,
hebben we vanaf minuut één aangegrepen. We hebben de kunst goed
afgekeken van de tegenstanders, waar we in onze jongere jaren zo’n
ontzettende hekel aan hadden. Met zo min mogelijk inspanning de
overwinning proberen binnen te slepen. We zijn de spelers geworden
die we nooit hadden willen zijn. De irritante routinier.

de Hele Wedstrijd bezig
met een wit Voetje Halen
De grote broer winnaar Vorstenbosch ‘Kwist

Foto’s: ©DMBK

VORSTENBOSCH – In de sfeervol ingerichte manege van zorgboerderij van der Wijst, werd zaterdagavond 5 maart, de uitslag van vorstenbosch ’Kwist bekendgemaakt. Winnaar van 2016 werd het team
‘De grote broer’ met 978 punten. De nummer twee waren de dames die vorig jaar gewonnen hadden,
met 956 punten. Het team op de laatste plaats behaalde 453 punten. De winnaars ontvingen - naast de
roem - een geldbedrag van € 250,-.
Met een deelname van maar
liefst 51 teams, werd ook de
tweede editie van Vorstenbosch
‘Kwist weer een daverend succes. Bijna 700 inwoners hebben
op 20 februari fanatiek meegedaan aan alle vragen, puzzels,
opdrachten en proeverijen. Net
zo geslaagd als de quizavond
zelf, was de feestelijke prijsuitreiking.
De uitslagen hielden de gemoederen bezig tot om 22.45 uur
duidelijkheid kwam en door presentatoren Marcel Dominicus en
William Verkuylen de nummer
een bekendgemaakt werd.

Met op de derde plaats ‘De
lochte loetjes’, met teamcaptain
Tom Hubers, 944 punten van
de 1200 te behalen punten. De
tweede plaats was voor de win-

bijna 700
inwoners deden
fanatiek mee
naars van vorig jaar, ‘Het Brein’
van aanvoerder Bregje van der
Heijden met 956 punten. En met
nog eens 22 punten meer, was
de uiteindelijke hoofdprijs van

250 euro voor ‘De grote broer’.
Vol trots nam de fanatieke voorman Ronald Bijl de geldprijs en
de wisselbeker in ontvangst.
De organisatie beloofde voor
2017 een derde editie te organiseren. De exacte datum wordt
nog bekendgemaakt, maar ze
geven aan - in tegenstelling tot
vorig jaar en dit jaar - ergens in
het najaar te gaan zitten. Alle
uitslagen en enkele vragen staan
op www.vorstenboschkwist.nl.
Meer foto’s op
www.mooibernheze.nl.

Wat had ik vroeger toch een bloedhekel aan tegenstanders die de
hele wedstrijd probeerden te beïnvloeden met hun mond. Ze waren
de hele wedstrijd alleen maar bezig met een wit voetje halen bij de
scheidsrechter en het bloed onder de nagels vandaan halen van de
tegenstander. Als ze een keer een licht duwtje in de rug voelden,
schreeuwden ze moord en brand en kregen ze meteen de vrije trap
mee. Zelf waren ze constant bezig met uitdelen, maar ze werden er
nooit voor bestraft. Gek werd je ervan als jonge, onschuldige hond. Je
wilde lekker voetballen, maar die oudjes stonden de hele tijd hinderlijk
in de weg. En het ergste was, dat ze in veel gevallen er ook nog met de
winst vandoor gingen.
Ik ben blij dat er gelukkig ook nog zaalvoetbalteams met jonge honden
bestaan, die zich niet laten opnaaien door die oude rotten aan de
overkant. Die zijn simpelweg te goed om zich ook maar iets aan te
trekken van die klagende strompelaars met een draaicirkel van een
vrachtwagen. Want voor je het weet, denken die veteranen dat ze nog
makkelijk mee kunnen doen op het hoogste niveau en plakken ze er
nog een jaar of vijf aan vast. Moet je niet willen.

DE OPLOSSING
vOOr
SAMEN MAKEN
uw
WEvErzEkErINGSzaak
HET VERSCHIL,IS

Marcel en William

Ook muzikaal een feest

Naamplaatje erop met de winnaar

ELKE DAGTaak!!
OPNIEUW!
ONzE
Laat uw huidige verzekeringspakket
door ons geheel vrijblijvend vergelijken
op kwaliteit en prijs.
Loop eens
neem
binnen of
contact op

25%

Laar 1, 5388 HB Nistelrode
Tel. 0412 - 61 11 85
www.jacobsenjacobs.nl
www.morgana.nl/nistelrode

Jouw ideale slaapoplossing: Doe nu de slaaptest
bij Morgana en ontdek jouw ideale slaapoplossing.
Alleen deze maand 25% korting op je matrassen
bij aankoop van een complete set•!

V
AS AN
SU GR
RA UN
N SV
TI E
EK N
AN &
TO HA
O ER
R K

EN

S

korting•

Hoofdstraat 100 A
Heeswijk-Dinther
Tel. 0413-291205
of 0413-291980
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lotgenotenbijeenkomst Mentorschap voor bernheze
BERNHEZE - Mentorschap staat steeds meer in de belangstelling. beslissingen kan nemen. Cliënt
prostaatkanker
Dit komt met name, door alle veranderingen in het sociaal domein, wordt daarbij - zoveel als mogeNEDERLAND - Als je hoort dat je prostaatkanker hebt, gaat er heel
wat door je heen. Zo’n uitslag roept veel vragen op en zet alles in
een ander daglicht, ook voor de mensen om je heen.
Daarom willen lotgenoten je in
deze moeilijke en onzekere periode bijstaan. Zij houden op
maandag 21 maart in Helmond
een bijeenkomst voor patiënten,
hun familie en kennissen.
Aanvang is 14.00 uur. Er kunnen
ervaringen uitgewisseld worden

ten gevolge van rijksoverheidsbeleid. Dat bepaalt, dat mensen zo
lang mogelijk zelf regie over hun leven moeten houden. En zelfstandig moeten kunnen blijven wonen.

en vragen gesteld over zaken
waar je mee zit. Het thema is: Je
bent incontinent geworden, wat
nu?

als de cliënt niet op voldoende
ondersteuning, advies en hulp
met betrekking tot zorg, welzijn
en wonen uit zijn directe familiekring of omgeving kan rekenen.
Mentorschap zorgt voor vertegenwoordiging bij wils(on)bekwaamheid van de cliënt.

De bijeenkomst is gratis en vindt
plaats in inloophuis De Cirkel,
Piet Heinstraat 59, Helmond.

Henk Verschuur

Sportmassage | Ontspanningsmassage | Bindweefselmassage | Chronische klachten

Hondstraat 10, 5476 KT Vorstenbosch | Tel.: 06 - 20 48 02 77
Mail: info@brabantmassage.nl | Internet: www.brabantmassage.nl

Aromatherapie
ElsVerdonk
Verdonk
Aromatherapie Els
Donkeren
Dijkdijk
32 32
Donkeren
5473 CS Heeswijk-Dinther
5473
CS Heeswijk-Dinther
Tel:
0413-293501

Tel: 0413-293501

Praktijk voor: Aromatherapie
&
Praktijk voor: Aromatherapie
Massage bij kanker

&
Massage bij kanker
www.elsverdonk-aromatherapie.nl
info@elsverdonk-aromatherapie.nl
Aangesloten bij: FAGT (www.fagt.org) RBCZ (www.rbcz.nu)

Aangesloten bij: FAGT (www.fagt.org) RBCZ (www.rbcz.nu)

www.elsverdonk-aromatherapie.nl info@elsverdonk-aromatherapie.nl
www.elsverdonk-aromatherapie.nl
info@elsverdonk-aromatherapie.nl

Haarwerken
voorvrouwen
vrouwen
Haarwerken voor
tijdens
en
na
chemobehandeling!
tijdens en na chemobehandeling!
WatWat
maakt
LiVage
enomstreken
omstreken
uniek:
maakt
LiVageOss
Oss en
uniek:







komenbij
bijuuthuis
thuis
wij
komen
 wij
begeleiding
 persoonlijkebegeleiding
persoonlijke
maximale vergoeding

maximale vergoeding
 3 werkdagen levertijd
3 werkdagen levertijd
 100% klanttevredenheid
100%
klanttevredenheid
 langdurige nazorg
langdurige nazorg

www.livage.nl

www.livage.nl

06 - 243 94 158

Anita Vos

06 - 243 94 158

Anita Vos

Mentorschap is nodig om de
cliënt op het gebied van zorg,
welzijn en wonen de eigen regie
over zijn leven te laten behouden. Mentorschap gaat spelen,

Het is een formele, in de wet
juridisch geborgde vorm van
wettelijke
vertegenwoordiging. Bij mentorschap neemt
de wils(on)bekwame cliënt de
beslissingen zoveel als mogelijk zelf. De mentor is een door
cliënt/familie gekozen vrijwilliger, opgeleid/gekwalificeerd om
de cliënt te vertegenwoordigen.
Deze neemt voor en namens de
cliënt beslissingen over kwesties
waarin de cliënt niet zelfstandig

UDEN - Op dinsdag 29 maart spreekt MDL-arts Dr. Wink de Boer
over de functie van ons maag-darmstelsel in de maandelijkse voorlichtingsserie Dokter op Dinsdag@Bernhoven. We verteren alles
wat we zoal eten zonder dat we ons dat bewust zijn. Maar soms
gaat die vertering niet optimaal en dan krijgen we last van onze
maag of onze darmen. Buikpijn in allerlei soorten en gradaties, iedereen heeft er wel eens last van.
In de meeste gevallen zijn die
klachten niet ernstig en van
voorbijgaande aard. Veel zaken
zijn op te lossen met het aanpassen van de leefstijl of de voedingsgewoonten.
Tijdens deze avond geeft dr. De
Boer inzicht in de werking van
ons maag-darmstelsel en wat
er eventueel mis kan gaan. Veel
gehoorde klachten zijn zuurbranden of oprispingen, een opgeblazen gevoel, rommelingen,
winderigheid, diarree of juist verstopping. De Boer gaat in op het
zelfmanagement van de patiënt,
met andere woorden: wat kun je

zelf doen aan bepaalde klachten
zonder direct naar de huisarts te
gaan. En bij welke signalen is het
wel verstandig om de huisarts te
raadplegen.
Een windje is niks vreemds
Gemiddeld stroomt er circa elf
liter voedsel, vloeistoffen en
spijsverteringssappen door ons
spijsverteringskanaal. Een maaltijd doet er ongeveer 24 tot 30
uur over om het hele proces te
doorlopen. Daarna verlaten de
afvalstoffen als ontlasting (en/
of urine) ons lichaam. In de dikke darm bevinden zich rottingsbacteriën die ervoor zorgen dat

e
een p
aa aansch
DNEyer®Rodenstoaf van
glaze ck
n.

Laser facelift

Lekker makkelijk. Dat is één. Maar permanente
make-up biedt zoveel méér:
• Professionele modellering van uw wenkbrauwen.
Goed gevormde wenkbrauwen geven het effect van
een optische lift en zorgen voor een stralende, open
blik.
• Mooi geaccentueerde ogen. Een perfect aangebrachte permanente eyeliner geeft u een stralende oogopslag en versterkt de natuurlijke vorm van uw ogen.
En wat u ook doet: zwemmen, sporten, douchen… u
ziet er altijd verzorgd uit. Uitgelopen oogmake-up is
voorgoed verleden tijd!
• Perfect gevormde mond. Een subtiel liplijntje in de
kleur van uw lippen accentueert of perfectioneert uw
natuurlijke lipcontour. En met volledig ingekleurde
lippen heeft u altijd een mooi gevormde mond.

Exclusief in Nistelrode
op 31 maart en 1 april a.s.!

Kies nu voor de nieuwe laser facelift!
Voor onmiddelijk effect met resultaten
op langere termijn. Een snelle comfortabele
behandeling zonder hersteltijd en pijn,
ook in de zomer. Goede resultaten na de
behandeling op alle tekenen van veroudering.
Op verslapping, pigment, rimpeltjes en textuur.

Subtiel, natuurlijk en professioneel zijn onze uitgangspunten. Omdat wij voortdurend scholing en training
volgen in het aanbrengen van permanente make-up
kunnen wij u een perfect resultaat garanderen. Een
veilige en prettige gedachte!

voor
U ben� va� hart� welko�
e� advie�!
ee� grati� huidanalys�

Loop gerust eens bij ons binnen, wij adviseren u graag.

Hondstraat 10 - Vorstenbosch - 0413-34 36 74 - info@annelies-aarts.nl

www.annelies-aarts.nlfrom A to Beautiful

HONDSTRAAT 10 | VORSTENBOSCH | [ T ] 0413 - 34 36 74 | [ E ] INFO@ANNELIES-AARTS.NL | [ I ] WWW.ANNELIES-AARTS.NL

Mentorschap op wettelijke basis,
is belegd bij de Stichting Mentorschap Nederland. Mentoren zijn
speciaal gekwalificeerd en gecertificeerd en door de kantonrechter benoemd. De Stichting
Mentorschap wijst de mentor
toe.
Informatie: regio-ondersteuner
Oss-Bernheze, Henk Verschuur,
tel. 06-12097550.

dokter op dinsdag @ bernhoven
over maag-darmklachten

WAAR
DE
T.W.V. CHEQUE
€ 100
kortin
,g op d

Zon, zee, zomer… genieten en relaxen.
Vooral geen gedoe. En er op elk moment
tóch perfect verzorgd uitzien. Hoe?
Met permanente make-up!

lijk is - betrokken. Een aanvraag
tot mentorschap kan worden
gedaan door cliënt, familie of
zorgorganisatie aan welke diens
zorg is toevertrouwd. Mentorschap kan nodig zijn, als de
cliënt wilsonbekwaam dreigt te
worden of is geworden.
Of familieleden die mantelzorg
verlenen, overbelast dreigen te
raken. De mentor kan ondersteunen en adviseren bij het
zorgplan, zorgbemiddeling en
keukentafelgesprekken.

Hoogstede Optiek
Tramstraat 23, Nistelrode

T: 0412-614052
W: www.hoogstede-optiek.nl

niet verteerd voedsel alsnog
verder wordt afgebroken. Daardoor ontstaat gasvorming en dat
gas verlaat ons lichaam via een
windje. Dat vinden we allemaal
erg gênant, maar het hoort bij
het proces en is dus eigenlijk helemaal niet iets waarvoor we ons
moeten schamen.
Aanmelden
Wie de lezing bij wil wonen moet
zich op tijd aanmelden.
De avond vindt plaats op dinsdag 29 maart in Bernhoven,
Uden, van 19.30 tot 21.00 uur.
De toegang is gratis. Bel naar
PatiëntService van het ziekenhuis, telefoon 0413-402900.
Of stuur een e-mail:
psb@bernhoven.nl onder vermelding van naam, aantal personen en telefoonnummer.
Toewijzen van plaatsen geschiedt op volgorde van binnenkomst.
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PiM van den BOOM
Bij Brabant United
vechten voor de
voetbaldroom
HeesWIJK-DINTHeR - Pim van den Boom leidt op
zijn twaalfde al een heel ander leven dan de meeste andere kinderen van zijn leeftijd. Als jonge voetballer van Brabant United, speelt hij al tegen PSV
en Ajax en speelt hij toernooien in het buitenland.
“Mijn droom is om profvoetballer
te worden”, zegt Pim verlegen.
De kans dat hij dat daadwerkelijk
wordt is klein, maar als voetballer
van Brabant United, de gezamenlijke jeugdopleiding van FC Den
Bosch en RKC Waalwijk, heeft
Pim al een mooie stap gezet. Pim
begon met voetbal bij Avesteyn
in Dinther en belandde daar al
snel in de F1. Via Gerard Kuijpers

kwam Pim vier jaar geleden bij FC
Den Bosch terecht, dat toen nog
een eigen jeugdopleiding had.
“Pim was een snelle speler en
had een goed overzicht”, vertelt
vader Kees. Via een brief werd
zijn zoon uitgenodigd voor selectierondes, waar Pim uiteindelijk doorheen kwam. Sinds hij
bij Brabant United speelt, maakt

Pim al veel mee. “Ik heb al tegen
Ajax en PSV gespeeld. Ook ben
ik al in Finland, Frankrijk en België geweest”, zegt Pim, die nog
geen vaste positie heeft. Vaak
speelt hij rechtsbuiten, op het
middenveld of rechtsback. Rond
de herfstvakantie zat Pim even in
een dipje, omdat hij geblesseerd
raakte aan zijn enkel. Inmiddels

‘

van Avesteyn naar een profclub.
Het is niet niks, maar gelukkig
houdt Pim goed contact met zijn
vrienden van de basisschool en
met Avesteyn. In het jeugdelftal van Brabant United voetballen ook veel jongens uit andere
culturen, zoals Marokkaans en
Turks. “Het is echt multicultureel
en daar leert Pim natuurlijk veel

Van Basisschool ‘t Palet
naar Rosmalen en van
Avesteyn naar een profclub
is de brugklasser van het Rodenborch College in Rosmalen bijna
helemaal fit en speelt weer veel
wedstrijden.
Moeder Ingrid vindt dat er veel
gebeurt in het leven van haar
zoon. Van basisschool ‘t Palet
naar een school in Rosmalen en

’

van. Pim heeft op dit moment
een heel ander leven dan onze
dochter Sanne, die vanuit Dinther
met vriendinnen naar het Zwijsen
fietst”, zegt ze.

eerste vrouwenteam van Prinses
Irene in Nistelrode en broer Teun
(10), die keeper is, won vorig jaar
alles met Avesteyn F1. “Het is
allemaal voetbal bij ons. Aan het
tuinieren kom ik bijna niet toe”,
besluit vader Kees lachend.

Pim is niet de enige in het gezin
die een balletje kan trappen. Grote zus Sanne (pas 15) speelt in het

Tekst: Matthijs van Lierop
Foto’s: Lianne Gabriëls

EINDELIJK ’N BROODJE
OM MET NIEMAND TE DELEN
Een snoepbroodje met de smaak van stevige cake
met stukjes noot en een topping van witte chocolade.
Daar blijf je van smullen. Ook is het een leuk klein
kadootje om iemand lekker mee te verrassen.

de bakkers Lamers

Schaepmanlaan 101, Oss
T. 0412 625449
’t Dorp 109, Heesch
T. 0412 454646
www.debakkerslamers.nl
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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
Aanzet Algemeen
maatschappelijk werk
0413-366986 www.aanzet.nu
ThUiSZorG PanTein
voor al uw zorgvragen
bel 0900 8803 (lokaal tarief)
www.thuiszorgpantein.nl
heeSch
huisartsen
Huisartsenpraktijk P.J.A.
van der Burgt
langven 24, tel: 0412-453798
Spoed overdag: 0412-455282
Huisartsenpraktijk De Zwaan
en Van Sonsbeek
Schoonstraat 21
Tel: 0412-450802
Spoed overdag: 0412-450802
Huisartspraktijk L. van Cruchten
’t dorp 37, tel: 0412-451355
Spoed overdag: 0412-454945
Mw. N.A.M. Hiemstra
Hoogstraat 1a Tel: 0412-451380
Spoed overdag: 0412-452739
apotheek
BENU Apotheek Heesch
open ma.-vr. 8.00-17.30 uur
zaterdag 11.00 - 13.00 uur
0412-451971
BrabantZorg
Locatie: Heelwijk en Thuiszorg
Heelwijk/Laarstede
Mozartlaan 2, 0412-465500
www.brabantzorg.eu
heeSWijK-dinTher
huisartsen
Huisartsenpraktijk
De Vrij-Kesselaer
irenestraat 45
Tel.: 0413-292350
Spoed overdag: 0413-292730
Huisartsenpraktijk Heilaren
Heilarensestraat 64
Tel.: 0413-292922
Spoed overdag: 0413-293393
apotheek
Apotheek Heeswijk-Dinther
open ma.-vr. 8.30-18.00 uur
buiten openingstijden voor
spoedeisende recepten bij de
dienstapotheek gevestigd naast
Bernhoven ziekenhuis uden
Tel.: 0413-381848.
laverhof
Locaties Cunera, De Bongerd en
ondersteuning thuis
zijlstraat 1, tel.: 0413-298100
niSTelrode / VorSTenBoSch
huisartsen
Huisartsenpraktijk Nistelrode
Tramstraat 13. Tel.: 0412-611250
Spoed overdag: 0412-613298
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
Bernhovenziekenhuis.
Tel.: 0412-614035
BrabantZorg
Locatie: Laarstede en Thuiszorg
Heelwijk/Laarstede
laar 40. Tel.: 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
& nistelrode. de huisartsen uit
de regio draaien diensten in
loosbroek.
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bart Hurkmans, tweede beste
kiA monteur van nederland
Hurkmans Autobedrijven blij met erkenning

Bart Hurkmans
Tekst: Milene Putters

BREUKELEN / HEESWIJK-DINTHER - Bart Hurkmans, in het dagelijks leven technisch specialist bij Hurkmans Autobedrijven, met
vestigingen in Heeswijk-Dinther en veghel, werd begin maart tweede in de strijd om de beste KIA monteur van Nederland. Een hele
knappe prestatie!

Ik had op elk onderdeel nog tijd
over, dus daar lag het niet aan.
Op een gegeven moment moet
een jury natuurlijk ook een keuze
maken.”

Bart: “Via een voorronde heb ik
mijzelf, samen met nog negen
anderen, weten te plaatsen voor
de praktijkdag die gehouden
werd in Breukelen, bij de KIA
importeur van Nederland. We
moesten daar diagnoses stellen,
storingen oplossen en elektra
uitlezen en dat allemaal binnen
een bepaalde tijd natuurlijk”.
De technisch specialist vertelt

Maar Bart en Hurkmans Autobedrijven zijn hoe dan ook, ontzettend trots op deze prestatie,
waarvoor Bart, zoals ook te zien
is op de foto, een oorkonde en
een medaille kreeg.

in juni of juli te weten of hij een
weekje naar Zuid-Korea mag,
om daar zijn specialistische kennis te meten met automonteurs
uit andere landen die ook tweede zijn geworden, in de Kia Skill
Cup 2016. Op de vraag aan Bart
waarom hij tweede is geworden
en geen eerste, kan hij eigenlijk
geen antwoord geven. “De jury
heeft dat niet bekendgemaakt.

En mocht Bart naar Zuid-Korea
gaan, dan houden wij je natuurlijk op de hoogte!

boer zoekt vrouw in Heesch Fatburger & Helldriver
HEESCH - jong van Harte revue heeft op zondag 20 maart om
14.30 uur weer een spectaculair optreden in CC De Pas. Wederom
een heerlijke, ontspannende middag genieten, voor jou en jouw familieleden.

in de zwaan

Sketches en zang wisselen elkaar af en komen tot leven in de
wervelende show: ‘Boer zoekt
vrouw’.
Na een uitzending op televisie,
ontvangt een aantal boeren uit
Heesch brieven. Daarna komen
heren en dames de boeren opzoeken in hun eigen boerderij/
tuinderij. Natuurlijk veroorzaken deze bezoeken nogal wat
hilariteit en lachwekkende momenten. Daarnaast is er ook een
geitenboerin, die een aantal gelukszoekers op de koffie krijgt.
Jammer genoeg ruiken haar geiten niet al te fris…
Tuinder Gijs komt er na lange tijd
achter, dat hij fors in de maling
wordt genomen en € 100,- is
een hoop geld…
Uiteindelijk is boer Ties de lachende derde, die iedereen af
weet te troeven. Kortom, een
gezellige revuemiddag, afgewisseld met zang, geschikt voor iedereen die Jong van Harte is.
Let op! In de voorverkoop, tot

HEESWIJK-DINTHER - Fatburger brengt al 25 jaar de beste rock covers. Het zijn muzikanten uit Gemert en Boekel. Covers van onder
andere AC/DC, Metallica, Claw Boys Claw, Fatal Flowers, Herman
Brood en Bush. Met stijl, kwaliteit, energie en overgoten met een
heerlijk vet Fatburger sausje.

en met 13 maart bij CC De Pas,
tel. 0412-451634, ook dit jaar
€ 5,-/persoon, incl. een kopje
koffie of thee.
Vanaf 14 maart betaal je
€ 7,50/persoon, incl. een kopje
koffie of thee.
Hartelijk welkom!

J. Verkuijlen - Boterweg 2 - Heeswijk-Dinther - 0413-291211

Ze zijn er weer... de eerste verse
Hollandse aardbeien, asperges
en diverse streekproducten
Ook dagelijks vers verkrijgbaar:
(on)geschilde asperges en vers gemaakte aspergesoep
Zie ook www.geschildeasperge.nl of op facebook
Openingstijden dagelijks van 8.00 tot 18.00 uur of in de automaat.

Helldriver had een geslaagde reünie in 2013
en is sindsdien terug
met nummers als ‘This
Means War’, ‘Rock ‘em
Raw’, ‘Bang your head’.
Helldriver is snel, snoeihard, vuig en klaar om
te rocken!
Zaterdag 12 maart, zaal open om 21.00 uur, vrij entree.
Info: 0413-291575. www.dezwaanlive.nl.

e

o

Bij Muziekschool Zieso kan je lessen krijgen
op piano, keyboard, accordeon, blokfluit, dwarsfluit
en nu ook gitaarlessen!
Op zaterdag 19 maart
is er een

SING-IN VOOR
ONDERNEMENDE
PEUTERS
met een volwassene,
van 10.00-11.00 uur.

Er zijn nog enkele plaatsen bij de

CURSUS
NOTEN LEZEN/
KEYBOARD SPELEN,
deze start op
maandag 4 april,
tussen 11.00 en 12.00 uur.

Voor meer informatie en aanmelding:
zieso-opmaat.nl of zieso@online.nl
Mozartlaan 2 - Heesch
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ontsnappen uit de escape room:
‘teamwork is een eerste vereiste’
Wij feliciteren Ceelen
groente- en fruitspecialist
met hun 25-jarig jubileum
Ambachtelijke slagerij Van den Tillart
en Van Mook, de Echte Bakker

Escape-Room Nistelrode - Theo, Johnny, Ron en Daan

NISTELRODE – In februari is Escape room Nistelrode geopend met twee thema’s: ‘De sprookjesijsfabriek’ & ‘De Keuken’. De professionele aanpak van het project laat nu al de eerste positieve resultaten
zien en verschillende groepen zijn reeds het avontuur naar het vinden van de uitgang aangegaan. theo
van der Heijden, ron De Lorijn, Daan van Hövell en johnny van Loon leveren hiermee andere ondernemers het bewijs dat samenwerken versterkt, zowel binnen als buiten de Escaperoom.
EsCAPE rOOM
Een escape room is een ‘afgesloten’ kamer, geprepareerd met
intellectuele uitdagingen, waarin
je jezelf met vrienden, familie of
collega’s vrijwillig laat opsluiten.
Voor de claustrofoben onder
ons, de deur gaat niet op slot,
voor uw en onze veiligheid.
Waar begin je? Door de nodige
puzzels, vragen en uitdagende
opdrachten op te lossen en te
maken heb je gedurende één uur
één gezamenlijk doel; je vrijheid
terugkrijgen. Escape Room Nistelrode biedt plaats aan twee
groepen tegelijkertijd met minimaal 5 en maximaal 16 personen. De vele andere mogelijkheden die de vier ondernemers
bieden zorgen ervoor dat er ook
grote groepen tegelijk kunnen
deelnemen met een grote diversiteit aan activiteiten.
Theo (Zinineenfeestje.nl en
Familiedagjebrabant.nl) werkte
eerder samen met een andere

tie
Lezersac

escape room in de regio, maar
vanwege de enorme belangstelling was deze vaak volgeboekt.
En zo kwam Theo op het idee
om zijn collega-ondernemers te
benaderen om een eigen escape
room op te zetten. Ron, Daan en
Johnny waren meteen enthousiast, waarbij Johnny met zijn bedrijf Rainbow Centre de locatie
levert - Johnny: “Theo was zo
overtuigend, dat ik geen ‘nee’
kon zeggen.”
DE KrACHt vAN sAMENWErKEN

Zinineenfeestje.nl levert al ruim
15 jaar allerlei groepsactiviteiten
zoals; Solex rijden, 2CV Tours,
workshops, etc. en door de al
reeds lang bestaande samenwerking met Eetcafé ’t Pumpke komt
ook de innerlijke mens niets tekort. Arrangementen met pizzaworkshops, een barbecue of
een heerlijk diner, er is van alles
mogelijk.
Voor een aanvulling op de bestaande arrangementen zorgt
M2E outdoor met allerlei buitenactiviteiten als kano varen,
streetgolf, Dodgebow, Bubble-ball, vlot bouwen, etc. En
voor leuke binnenactiviteiten zoals een uurtje gezellig bowlen of
een spannende familiequiz kunt
u terecht bij het Rainbow Centre.
Tijdens de realisatie van de kamers kwamen van allerlei kanten
creatieve ideeën naar boven drijven vanuit de diverse bedrijven
waarmee er werd samengewerkt.
“Marc van de Wielen, Mario van
der Miessen (Mario Supersize),
Dirk van Dijk, Kok&Klus en RWP

licht en geluid; we kregen veel
bijval en dat zorgde voor een
mooi resultaat.”, vertelt Daan,
die de coördinatie van de realisatie op zich nam.
De ondernemers vullen elkaar
aan in hun enthousiasme, Ron
vertelt: “De eerste groepen zijn
geweest en zijn gelukkig heel enthousiast, sommigen redden het
binnen ‘t uur, sommigen hebben
eigenlijk iets langer nodig, maar
de klok is onverbiddelijk”
Voor o.a. verenigingen, vriendenclubs, bedrijven ofwel voor
elke groep vanaf vijf personen,
biedt de Escaperoom een avontuurlijke en uitdagende activiteit.
Al vanaf € 15,- per persoon kunt
u reserveren.

Aanbiedingen
2014
Aanbiedingengeldig
geldigvan
van18
10t/m
t/m24
16juli
maart
Aan Laar / Tramstraat - Nistelrode

Eigengemaakte
Strogranoffgekookte Gelderse schijven
100 gr.

€ 1,00

Entrecôte
100 gr.

100 gr.

€ 0,80

Kip Cajun

€ 1,80

100 gr.

€ 0,98

Paasbrood

met zuiver amandelspijs

6,25
NEEM CONtACt OP!
Escape Room Nistelrode
Laar 35, Nistelrode
0412-853312
(info en reserveringen)
www.escapebrabant.nl

Wij nodigen de lezers van DeMooibernhezeKrant uit om de uitdaging aan te gaan.
Los de lezersactie op en uit alle goede inzendingen verloten we
een uur vOOr 10 PersOnen in escaPe rOOM nistelrOde.
Maak de volgende zin af: De romkanne leeg, ’t hurt tot ’t verleje en ’t Nisselrois boerke
uit goei hout gesneje die strekt zunne rug, hij moet vort nie mer trug, .................’
Mail naar: info@demooibernhezekrant.nl voor 20 maart 2016.

4 krokante
broodjes
voor

1,00

Mini worstenbroodjes
nu

8 + 2 GRATIS

naar keuze

Van Mook
De Echte Bakker

Laar 66 - 5388 HK Nistelrode - 0412-611277
www.vanmook-echtebakker.nl

VOLOP PARKEERGELEGENHEID
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kbo nistelrode

KBO Bernheze
Informatiemiddag Mantelzorgwonen
in Bernheze

Voor senioren in Bernheze
aan een kapotte fietsband. Misschien kan je je zoon of dochter
meenemen, dan kunnen onze
mensen hen meteen leren hoe
ze volgende keer zelf hun band
kunnen plakken.
We vragen alleen voor het energieverbruik en de kosten van
koffie een vrijwillige bijdrage in
de fooienpot. We proberen altijd
te helpen, maar voor onderdelen
moet je zelf zorgen.

Geef je apparaten
een tweede kans,
weggooien
kan altijd nog

NISTELRODE - In CC Nesterlé zal
op dinsdag 15 maart een informatiemiddag gehouden worden
in het kader van de Wmo-koffiebijeenkomsten van de Gemeente
Bernheze.
De organisatie is in handen van
KBO Nistelrode. Aanmelden
vooraf is niet nodig, de toegang
is gratis. De bijeenkomst duurt
van 14.00 tot 16.00 uur. Alle inwoners van Bernheze, die geïnteresseerd zijn in dit thema, zijn van
harte welkom om deze informatiemiddag bij te wonen.
Door de toenemende vergrijzing,
de afbouw van wonen in verzorgingshuizen en de overgang
van AWBZ richting Wmo, is de
behoefte aan mantelzorg enorm
toegenomen. Tegelijkertijd groeit
ook de behoefte aan mantelzorgwoningen. Want als kinderen of
andere hulpverleners dicht bij de
hulpvragers kunnen wonen, zijn
zij beter in staat de gevraagde
hulp te verlenen.

Een belangrijke ontwikkeling is,
dat de regelgeving rondom het
plaatsen van mantelzorgwoningen met een recente aanpassing
van het omgevingsrecht aanmer-

Abdij van Berne
Dagelijkse eucharistieviering
om 12.15 uur.
Op zondag om 10.30 uur
en vespers om 18.00 uur.

kelijk is versoepeld. Mantelzorgwoningen kunnen vaker, zonder
langdurige vergunningprocedures, worden geplaatst.
Het thema wordt gepresenteerd
door Marco Leenders, werkzaam
op de afdeling Wonen van de gemeente Bernheze.
Hij legt uit wat de nieuwe regelgeving inhoudt. Wat wordt verstaan onder mantelzorg en wat
valt onder het begrip mantelzorgwoning? Welke eisen worden gesteld aan een mantelzorgwoning
en wanneer mag vergunningvrij
worden gebouwd? Welke stappen moeten gezet worden, voordat met de (ver)bouw gestart kan
worden?
Moet de aan- of bijbouw weer
worden afgebroken, zodra de
mantelzorg stopt? Natuurlijk is er
ook volop gelegenheid om vragen te stellen.

KBO Kluscafé
LOOSBROEK - In februari zijn
we enthousiast van start gegaan
met ons kluscafé. Er zijn veel
bezoekers geweest om te kijken
wat het nu precies inhield. Maar
de vrijwilligers hebben ook al
mensen kunnen helpen die weer
tevreden naar huis konden gaan.
Op de derde dinsdag van maart,
15 maart, zijn we er weer, van
18.30 tot 20.30 uur. Bij Harrie
en Rien van Zoggel in de Achterdonksestraat 7.
Kom gerust kijken en breng een
apparaat mee wat je een tweede
kans wilt geven. Denk ook eens

audiovisueel
www.dsp-audiovisueel.nl
tel. 0485-350705

Het kluscafé is voor alle inwoners
van Loosbroek, dus loop gewoon
even gezellig binnen tijdens de
openingstijden en misschien heb
je nog ideeën voor ons.
Voor meer informatie kun je terecht bij Jan van Eerd, tel. 0412480658 of bij Betsie van Zutphen, tel. 0413-229692.

KBO Heesch
Belastingservice

HEESCH - De KBO Brabant belastingservice is een dienst voor
senioren met een laag inkomen.
Zij kunnen hulp krijgen bij hun
aangifte, bij een verzoek om teruggave inkomstenbelasting of
bij het aanvragen van toeslagen.
In Noord-Brabant werken ongeveer 600 vrijwillige belastinginvullers.
Gebruikmaken
De belastingservice is er voor
alle senioren van 65 jaar en ouder met een laag inkomen. Wij
hanteren de inkomensgrens voor
alleenstaanden met een inkomen
tot € 35.000,- per jaar. Voor gehuwden of samenwonenden is
dit bedrag maximaal € 50.000,-.
Belastingservice in Heesch
Allereerst is het belangrijk dat
u zelf een afspraak maakt. Dan
weet u zeker, dat u een bonafide

KBO belasting invulhulp krijgt.
Hij/zij kan zich legitimeren.
Theo Cuppen neemt geen nieuwe klanten meer aan.
Jan Renders, KBO, kan dit jaar
geen nieuwe klanten aannemen.
Jacques Beerens,
KBO/Rigom: 0412-455499
Henny Gloudemans,
KBO: 0412 - 452225
Remi Claassens,
KBO/Rigom: 0412-452297
Jo van der Putten,
KBO: 0412-451859
Michiel Brouwer,
KBO/Rigom: 0412-452560.
Wilt u iemand van buiten Heesch
meenemen, dan kunt u contact
opnemen met Jo Lamers van afdeling Nistelrode: 0412-611708.
Senioren hoeven om gebruik te
maken van deze service, geen lid
van een ouderenbond te zijn.
Ook ONS Welzijn verleent belastingservice. Senioren vanaf 65
jaar, die een pensioen hebben tot
maximaal € 500,- per maand,
kunnen ook daar terecht via
nummer: 0412-653232.
Let wel: ONS Welzijn is aanvullend op bestaande initiatieven,
dat wil zeggen, als men elders
terechtkan, wordt men naar die
instantie verwezen.
Mensen jonger dan 65 jaar en
met een beperkt inkomen, kunnen een beroep doen op de Sociaal raadslieden van ONS Welzijn.

KBO ledenvoordeeldag in
Vorstenbosch
Vorstenbosch - Zoals u wellicht weet, biedt KBO-Brabant
ledenvoordeel aan op verschillende terreinen. Zo kunnen leden
korting krijgen op energie, zonnepanelen en allerlei producten,
zoals elektrische fietsen, smartphones, tablets en navigatiesystemen.
Daarnaast werkt KBO-Brabant
samen met reisorganisatie Oad,
zorgverzekeraar IAK Verzekeringen en Vitalis, aanbieder van
comfort en mobiliteit verhogende producten, zoals scootmobielen, trapliften, hoog/laagbedden
en matrassen.
Om iedereen nader kennis te
laten maken met al de kortingsmogelijkheden, organiseert

KBO-Brabant een speciale ledenvoordeeldag.
Ook is er ruimte om een testritje
te maken op een elektrische fiets
en om andere producten uit te
proberen.
Deze dag is op donderdag
17 maart te Vorstenbosch, in
gemeenschapshuis De Stuik,
Schoolstraat 14. Aanvang (vrije
inloop) vanaf 10.00 tot 15.00
uur.
Alle senioren uit de regio worden
hierbij uitgenodigd om een kijkje
te nemen.

Uitnodiging
jaarvergadering
HEESWIJK-DINTHER – KBO
Dinther houdt op woensdag 16
maart haar jaarlijkse algemene
ledenvergadering. We noemen
dat meestal jaarvergadering.
Eucharistieviering
We beginnen met een eucharistieviering, die om 13.30 uur
begint in de St Servatiuskerk.
Pastoor Joost Jansen gaat hierin
voor. Natuurlijk weer met een
actueel en bemoedigend woord.
Koor Cantando luistert onder leiding van Peter van Raak de viering op.
De intenties voor deze viering
zijn voor alle leden en alle overleden leden. Van de leden die ons
na de jaarvergadering van 2015
ontvallen zijn, noemen wij de namen. Familieleden, vrienden en
bekenden zijn natuurlijk ook van
harte welkom in deze viering.
Ontvangst
Aansluitend aan de eucharistieviering, is de ontvangst in CC
Servaes, met gratis koffie/thee.
En dan nodigen wij onze leden
uit tot het bijwonen van de vergadering, die begint om 14.30
uur.
Agenda
Op de agenda staan de notulen
die 2015 betreffen, het jaarverslag, het financieel verslag en
het verslag van de kascommissie.
Voor wat betreft 2016, komen de
begroting, de contributie, nieuw
lid kascommissie, bestuursverkiezing en de activiteiten aan de
orde. Tijdens de pauze worden
foto’s getoond van de reizen van
het afgelopen jaar.
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25 jaar - Ceelen Groente & Fruit
‘Wat eten we vandaag…?’ Een dagelijks terugkerende en niet altijd eenvoudige vraag.
Want soms wéét je het gewoon even niet. De gouden tip? Gewoon even naar groente- en
fruitspeciaalzaak Ceelen in Nistelrode gaan. Eigenaars Antoine en Karin geven je graag advies.
En vertellen je desgewenst ook hoe je de producten kunt bereiden. Wat het ook wordt, het is
altijd vers. Dus… wat eet jij vanavond?
NISTELRODE - Groente- en fruitspeciaalzaak Ceelen: al sinds jaar en dag een begrip in Nistelrode en
omgeving. Al vijfentwintig jaar om precies te zijn. In maart 1991 nam Antoine Ceelen de zaak over van
van der Borgh; de winkel die Antoine al zo’n beetje vanaf zijn zeventiende runde. Antoine, Karin en
medewerkers zetten er samen de schouders onder en breidden het assortiment uit, met versgesneden
rauwkost en salades.
Een schot in de roos, bleek al snel.
En tot op de dag van vandaag
nog steeds een waardevolle toevoeging, waarvoor klanten graag

een blokje om rijden. Dat zit ‘m
vooral in de kwaliteit. De ingrediënten worden iedere dag vers
gesneden. Van al die ingrediën-

ten worden verschillende salades,
rauwkost en roerbakgroenten
samengesteld. Altijd vers, altijd
gevarieerd en altijd voor ieder

wat wils. En, ben je op zoek naar
een gezonde, mooi opgemaakte
fruitschaal? Ook dan ben je bij
Ceelen aan het juiste adres.
KWALItEIt
Antoine en Karin hebben hart
voor hun vak. Zij weten waar hun
producten vandaan komen. Veel
producten komen direct uit de
streek, vooral seizoensproducten.
De kwaliteit en de smaak bepalen of de producten bij Ceelen in

‘een waardeVolle
toeVoeGinG, waarVoor klanten GraaG
een blokJe oM rijden’
de schappen mogen. Want nee,
minder lekker of slechtere kwaliteit komt de winkel niet in. Of
het nu gaat om groenten, fruit
of ambachtelijke zuivel van zuivelboerderij De Kern: Antoine en
Karin gaan voor producten waar
zij voor honderd procent achterstaan.

Daniëlle Jansen, Desiree van Uden, Karin en Antoine Ceelen.
Tekst: Anita van den Boogaart Foto’s: Marcel van der Steen

OOK BIOLOGIsCH
Al voor € 9,- eet je met twee
personen een hele week biologische groenten en fruit, met het

wekelijks wisselend groente- en
fruitpakket. Mét bijbehorende recepten! Ceelen is ook afhaalpunt
voor biologische producten, te
bestellen op www.ekoplaza.nl.
FEEst!
Van donderdag 10 maart tot
donderdag 16 maart rolt Ceelen de rode loper uit. Als dank
en eerbetoon aan hun klanten.
Want bij Ceelen is die klant nog
altijd koning. Kom gerust langs,
bijvoorbeeld voor die jubileumsalade: 100 gram voor 25 cent.
Voor alweer een traktatie op tafel.
Facebook: Groente en fruit
Speciaalzaak Ceelen
info@ceelengroentefruit.nl
Laar 80a, 5388 RV Nistelrode
0412-612426

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

Donderdag 10, vrijdag 11 en zaterdag 12 maart

Maandag 14, dinsdag 15 en woensdag 16 maart

JUBILEUM SALADE 100 gram € 0,25

PERS SINAASAPPELS 20 stuks € 2,50

VERSE KRIELAARDAPPELTJES 500 gram € 0,25

ELSTAR APPELS 2 kilo € 2,50

ZUURKOOL (UIT ‘T VAT) 500 gram € 0,25

FRIESLANDER AARDAPPELS 5 kilo € 2,50

GOUDREINETTEN 500 gram € 0,25
SPRUITEN 500 gram € 0,25

CHIQUITA BANANEN 2 kilo € 2,50

PREI 2 kilo € 2,50

Aanbiedingen geldig zolang de voorraad strekt

Laar 80a • 5388 HK Nistelrode • Tel. 0412-612426 • info@ceelengroentefruit.nl
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Prodware nederland
schenkt laptops aan
taalcafé Ons welzijn
Schadewijkstraat 6, 5384 BC Oss
Postbus 322, 5340 AH Oss
088 3742525
www.ons-welzijn.nl

Locatie Bernheze
Vrijwilligerspunt
Ank Meertens
0412-474851

J.C. Checkpoint
Ingrid Engelbart
Adrie van den Berg
Sanne van Susteren
0412-456546
www.jongerenwerkbernheze.nl
Sociaal Team
088- 3742599
info@sociaalteambernheze.nl

Ank Meertens en
André Sliedrecht

Vanaf 1 januari 2016
vormen Aanzet,
RIGOM, Vivaan en
een deel van MEE
Noordoost Brabant:
ONS welzijn.

In het talentcentrum van ONs Welzijn is op 16 februari het taalcafé van start gegaan. Dit taalcafé is
speciaal bedoeld voor burgers die niet of nog nauwelijks Nederlands spreken. tijdens het taalcafé
wordt op een speelse manier aandacht geschonken
aan het spreken van de Nederlandse taal. Naast
het praten met elkaar, het samen liedjes zingen en
spelletjes doen, is er ook behoefte om op een computer met de Nederlandse taal te oefenen.
Maatschappelijk Betrokken Ondernemen
Na de eerste bijeenkomst van het taalcafé werden
wij door algemeen directeur André Sliedrecht van
Prodware Nederland verrast met de schenking van
tien gebruikte laptops. Een fantastisch voorbeeld
van maatschappelijk betrokken ondernemen. Deze
laptops zullen wekelijks gebruikt gaan worden door
onder andere de deelnemers van het taalcafé.
Brieven aan de prinses
Als dank voor de schenking van
de laptops, kreeg André een bos
bloemen en het boekje ‘brieven aan de prinses’. In dit boekje staan brieven van mensen die
moeite hebben met taal. De brieven zijn gericht aan H.K.H. prinses Laurentien. Zij komt met haar
Stichting Lezen & Schrijven op
voor laaggeletterden in Nederland.
Ook meedoen met het taalcafé?
Als je ook mee wilt doen met het taalcafé dan kun
je contact opnemen met Ank Meertens van ONS
welzijn, tel: 0412-474851/ 06-14342803.

‘Geef om vrijheid’: Collecte
van Amnesty international
BERNHEZE - Amnesty International houdt in 2016 voor de veertiende keer een landelijke collecte. van 13 tot en met 19 maart gaan in heel Nederland duizenden vrijwilligers de straat op, zo ook in Heeswijk-Dinther, Heesch en Nistelrode. vorig jaar
werd tijdens de collecte in deze dorpen € 2.200,- opgehaald. In 2015 gingen in heel
Nederland 25.000 vrijwilligers langs de deuren en werd 1,59 miljoen euro opgehaald
voor het mensenrechtenwerk van Amnesty.
Waarom collecteren?
Met het geld dat tijdens de collecte wordt
opgehaald, kan Amnesty haar werk blijven doen. Bijvoorbeeld voor Moses Akatugba.
Moses Akatugba
“Toen ik hoorde wat er allemaal voor
me is gedaan door Amnesty International, was ik de gelukkigste man op aarde.” Moses Akatugba was 16 jaar toen

amnestY nederland:
een Van de Grootste
afdelinGen
hij werd opgepakt op verdenking van een
gewapende overval. Hij werd beschuldigd
van het stelen van zo’n € 650,- en drie
telefoons. Moses zei onschuldig te zijn en
er was ook geen bewijs. Maar na hevige
martelingen, legde Moses toch een bekentenis af.
Op grond van die bekentenis, kreeg hij
de doodstraf. Meer dan 800.000 mensen

SMS VRIJHEID NAAR 4333 EN DONEER EENMALIG € 2

GEEF OM
VRIJHEID
13 T/M 19 MAART 2016

kwamen voor Moses Akatugba in actie,
onder meer bij de Schrijfmarathon 2014.
Kort daarna kwam hij vrij.
Missie Amnesty
Amnesty International is een onafhankelijke, wereldwijde beweging, van zeven
miljoen mensen, in meer dan 150 landen,
die zich inzet voor slachtoffers van schendingen van mensenrechten.
Hiervan steunen twee miljoen mensen
Amnesty financieel als lid, donateur of
vaste begunstiger. Amnesty Nederland is
met 255.000 leden één van de grootste
afdelingen.

Uitleenpunten hulpmiddelen bij laverhof!
HEESWIJK-DINTHER - Laverhof heeft vanaf 1 maart twee uitleenpunten
voor hulpmiddelen. Zowel op locatie Cunera / De Bongerd in Heeswijk
als bij het Mgr. Bekkershuis in schijndel kunt u - tijdens werkdagen
van 10.30 tot 12.00 uur - terecht voor een uitgebreid assortiment aan
hulpmiddelen, zoals rugsteunen, bedverhogers, handbewogen rolstoelen, douche- en toiletstoelen, glijlakens, ondersteken, etc.

Open dag!

Tom Serier, teammanager facilitair: “Tijdelijke hulpmiddelen
lenen, voor maximaal 26 weken, is opgenomen in vrijwel
alle basisverzekeringen. In de
meeste gevallen zijn hier geen

kosten aan verbonden. Zijn de
hulpmiddelen langer nodig, dan
kijken we samen met u, naar de
mogelijkheden en voorwaarden
van uw verzekering. U kunt ook
bij ons terecht voor informatie

over de hulpmiddelen. En natuurlijk krijgt u uitleg over hoe
u het hulpmiddel op de juiste
manier gebruikt.” Voor vragen
en/of om de hulpmiddelen op te
komen halen, kunt u elke werkdag tussen 10.30 - 12.00 uur bij
de medewerkers van de uitleenpunten terecht.
Cunera | De Bongerd, Zijlstraat
1, 5473 CJ Heeswijk
Telefoon: 0413 - 298480, e-mail:
uitleenpunt.heeswijk@laverhof.nl.

Kom op joh; moet je ook eens proberen!
U bent van harte welkom!
Op zaterdag 19 maart a.s. opent
locatie Cunera | De Bongerd
van 14.00 tot 16.00 uur haar
deuren voor publiek.
Maak kennis met het complete
dienstverleningspakket en
activiteitenprogramma van
Laverhof. Informatie over o.a.

www.laverhof.nl

verzorgd wonen, logeren,
dagbesteding, het verenigingsleven en het nieuwe uitleenpunt voor hulpmiddelen.
Er worden ook rondleidingen
door de locatie verzorgd.
Cunera | De Bongerd
Zijlstraat 1, 5473 CJ Heeswijk

NISTELRODE - Hoe gaat jouw kind om met drugs en alcohol op risicomomenten? Bijvoorbeeld
als ze met z’n allen met een bus naar een festival rijden? Is je kind voldoende weerbaar tegen de
groepsdruk?
‘Ach, kom op joh, moet je ook eens proberen!’ Worden er afspraken gemaakt wie er op wie zal
letten? Is er iemand de ‘BOB’ zodat hij/zij hulp kan inschakelen als het te ver of mis gaat?
XTC is relatief goedkoop en gemakkelijk verkrijgbaar; de verleiding is groot. Vrienden en vriendinnen
gebruiken het ook; zij kunnen de hele nacht door dansen en feesten.
Als je als groep ouders steeds dezelfde boodschap uitdraagt, versterkt dat elkaar en sta je er niet
alleen voor. 14 April organiseert Burenhulp, samen met specialisten, een informatieavond over
alcohol- en drugsgebruik in ons dorp. Belangstellenden zijn van harte welkom in CC Nestelré,
Burenhulp Nisseroi: “Wij zorgen dat de koffie en thee klaar staat”. GRATIS entree.

Zijn jouw zorgen te groot om te wachten tot 14 april, misschien kan Burenhulp Nisseroi je de weg
wijzen naar hulp of geruststelling; te bereiken via www.burenhulpnisseroi.nl of 0412-744111.
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Mega trekkertrek spektakel
gezellig voor hele familie

Filmhuis De Pas: X+Y
HEESCH - Maandag 21 en dinsdag 22 maart wordt de film
X+Y vertoond bij filmhuis De Pas

LOOSBROEK - Een kleine driehonderd deelnemers doen op zondag 13 maart mee aan het elfde Mega
trekkertrek spektakel. volgens Willie Gijsbers, een van de organisatoren, wordt het een mooi evenement. “Het is een uitje voor de hele familie.”

Tekst: Matthijs van Lierop Foto: Jan Gabriëls Fotografie

vrijwilligers die de organisatie rijk
is. “De organisatie loopt met de
vrijwilligers erbij als een goed
geoliede machine”, besluit Gijsbers trots.

mers, is het Mega Trekkertrek
Spektakel ook een dag voor de
hele familie: “Voor de kinderen
hebben we springkussens en een
zandbak. Kinderen kunnen ook
geschminkt worden. Een dj zorgt
voor de muziek. Natuurlijk is er
ook de gelegenheid voor een

Voor meer informatie kijk op
www.megatrekkertrekspektakel.nl.

Zaal De Misse is tijdens het opbouwen van de muziek gewoon
open en dat geeft de deelnemers
ruim de gelegenheid een plekje
te zoeken. Het repertoire is zo
gevarieerd dat de liedjeskeuze
telkens weer een verrassing is.
Er is voor ieder wat wils. Hoewel
de vijftigplussers de boventoon
voeren, is er geen leeftijdsgrens.

gew

U kunt b
ij
ons altij
d
telefonis
bestelle ch
n
wij kom en
en het
brengen
!!

Vanaf 01-07-2015

Het IJsseizoen gaat zo weer beginnen houd het in de gaten dan word de tweede vitrine gevuld.
Cafetaria Asperia - Hoofdstraat 72 - 5473 AS Heeswijk-Dinther - 0413-292627

Alleen nog op Zaterdag en Zondag

I

EL

KM

AN



KWA

LIT

EI

T

IS

LAME

WORTELSTAMP,
ook om mee te nemen!
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Voor iemand die geen zin
RODEKOOLSTAMP OF
n of het
heeft om te koke
Schnitzelparadijs”
“Het
ZUURKOOLSTAMP
oon lekker vindt

VA

EC
ER

NU’Sopeningstijden
WINTER ME
Nieuwe

E

NZ

mayonaise

Wilt u reserveren!
Bel 0413-292627
Tot snel in ons schnitzel
paradijs.
Het Asperia Team

JK

Ook jongeren hebben het er
vaak prima naar hun zin. Het is
meestal gezellig druk en de sfeer
is ontspannen. De organisatie is
in handen van de Liederentafelcommissie van De Pas. De entree
is € 1,-.
Iedereen is van harte welkom.
Het verplicht tot niets. Aanvang
20.00 uur.

O

clusief jus en

Uit eigen keuken!0413 292627

Iedere Zaterdag
en
Zondag geopend
17:00 tot 21:00 uu
r
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maar dan een be
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Het Mega Trekkertrek Spektakel
is uitgegroeid tot een van de grote evenementen in de gemeente Bernheze. Volgens Gijsbers is
dat vooral te danken aan de vele
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Als je in aanmerking wilt komen voor gratis kaarten voor deze
voorstelling, mail dan voor 13 maart naar: info@de-pas.nl.

HEESCH - Er is weer een Liederentafel in CC De Pas en wel op
woensdag 16 maart. Het is dan de derde woensdag van de maand.
Zoals gebruikelijk begint het orkest om acht uur ’s avonds te spelen.

hapje en een drankje. Gewoon
lekker ouwehoeren met een biertje erbij. Gezelligheid, daar draait
het om!”
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Wij hopen u graag te ontmoeten bij filmhuis
De Pas.
Entree: € 5,-. Aanvang film: 20.00 uur.

AC

“De deelnemers komen van
heinde en verre, zelfs uit België”, zegt Gijsbers trots. Naast
een mooie dag voor de deelne-

Tijdens de voorrondes ontmoet hij de Taiwanese Zhang Mei. Het contact verloopt onwennig, onhandig en soms
geforceerd. Als Nathan eindelijk durft toe te
geven aan zijn gevoelens, blijkt zijn omgeving
daar opeens een flinke mening over te hebben.

liederentafel in CC de pas

‘De deelnemers komen van heinde en
verre, zelfs uit België’
Trekkertrek Spektakel draait om
tractoren, die in verschillende
klassen een sleepwagen voorttrekken, over een baan van honderd meter lang.

Zijn leraar Mr. Humphreys besluit Nathan onder zijn hoede te nemen en
hem bijles te geven om hem klaar te stomen voor de prestigieuze jaarlijkse wiskundeolympiade, want Nathan heeft een wiskundeknobbel.

DE AM
B

Twaalf jaar geleden bundelden de Boerenbond Loosbroek
en stichting ‘t Slippend Wiel de
krachten. Wat begon als een
klein evenement met één baan, is
nu uitgegroeid tot een event met
vier banen en deelnemers uit alle
hoeken van het land. Het Mega

Op vrijdag 11 maart vindt de feestavond plaats. In de tent aan de
Nistelrodensedijk zorgen dj’s van
3FM voor de muziek. Kaarten
hiervoor zijn € 7,50 in de voorverkoop. Kaarten zijn te koop bij
Paperpoint in Heeswijk-Dinther
en bij Dagwinkel Schouten in
Loosbroek. Op zondag is de
toegang tot het terrein aan de
Nistelrodensedijk € 7,50. Basisschoolkinderen betalen geen entree. Aanvang vanaf 10.00 uur.

X+Y gaat over de jongen Nathan, die gediagnostiseerd is met autisme.
Het kost Nathan, als hij de puberleeftijd heeft bereikt, veel moeite om
sociale aansluiting te vinden bij zijn leeftijdsgenoten. Als hij zijn vader
verliest bij een ongeluk, kruipt hij helemaal terug in zijn schulp en wil de
dingen allemaal zelf oplossen. Het contact met zijn moeder is minimaal.

DE THUISSLAGER

WIJ LEVEREN EEN GOED STUK VLEES VOOR EEN
BETAALBARE PRIJS. RUND, VARKEN, SCHAAP OF KIP
Wij maken het voor u klaar zoals u dat wenst
per 2, 4 of 6 personen.
Wat u wilt: zoals gehakt, verse worst, saucijzen, hamburgers,
slavinken, blinde vinken, etc.
Ook leveren wij voor de horeca vanaf 10 kg.
Oa. runderhaas, rosbief, biefstuk, entrecôte, schnitzel, tartaar
Ook op voorraad, ijsklontjes € 1,80 per zak.
Meer informatie: 06-42968565
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Deelnemers Atelierroute stellen zich voor
zondag 3 en 10 april van 11.00-17.00 uur

Gon Lakwijk-Wagenaars
woont in Dinther. Zij schildert,
voornamelijk met acrylverf en
maakt objecten van allerlei materiaal. Opmerkelijk zijn haar felle kleurgebruik in de schilderijen
en de keuze voor verrassende
combinaties in haar objecten. Zij
hoopt met haar werk een lach op
te wekken en mensen een beetje
vrolijk te maken.

Netty van Lieshout, Heeswijk-Dinther, maakt met zelfgemaakte walnoteninkt authentieke tekeningen. Schildert met
acryl en olieverf realistisch werk,
alsmede geboortekaartjes op
doek. Tekenen op glas en daarna branden is verrassend als het
uit de oven komt. Deze werken
worden getoond in de Pastorie in
Nistelrode.

Hans van Dommelen, Vorstenbosch. Als timmerman bekend met de natuurlijke
eigenschappen van hout. Als
autodidactisch kunstenaar geïnspireerd door abstracte vormen.
Hans van Dommelen maakt al
ruim twintig jaar houten beelden
in verschillende formaten en varianten. Meer informatie:
www.atelierroutebernheze.nl.

Ineke van Schadewijk, Nistelrode. Kunstdiscipline: tekenen-schilderen.
De Bernhezer Atelierroute lijkt
haar een mooie gelegenheid om
naar buiten te treden. Haar tekeningen en schilderijen, ruw en
vrij, worden met grote bewegingen neergezet. Zij werkt vooral
met grafiet, inkt en acrylverf, op
allerlei ondergronden.
Gastexposant: Sofie van Schadewijk, illustrator.

www.atelierroutebernheze.nl

Jan van Tilburg, Nistelrode.
Kunstdiscipline: schilderen. De
laatste jaren is De Maashorst
zijn grootste inspiratiebron. Jan
schildert op een impressionistische wijze, met hoofdzakelijk
acrylverf. Telkens raakt hij weer
verwonderd door de elementen
in de natuur, zoals de wisselingen
van de seizoenen. Zijn gastexposant is Ger Haak, beeldhouwer.
Ger vervaardigt prachtige beelden in diverse steensoorten.

Lezing HKK de Wojstap: Het stripboek over de
Lezing: Willem van Binsbergen,
geschiedenis van Brabant: ‘Daar brandt nog licht’ gemeente-geneesheer
Heeswijk-Dinther - Bij heemkundekring De Wojstap HDL zal een lezing gehouden worden door
Henk Wittenberg, op donderdag 17 maart. Het onderwerp is het stripboek over de geschiedenis van
Brabant: ‘Daar brandt nog licht’.

Harrie van Grinsven

Twee jongeren maken via een
app op hun mobieltje een reis
door de tijd op Brabantse bodem. Dit scenario vormt de basis voor een stripboek over de
geschiedenis van Noord-Brabant. Een lichtvoetige en humoristische wijze om kennis te
nemen van onze historie van
Bergen op Zoom tot Eindhoven
en Den Bosch. Over zandgronden, keuterboeren, de dorpen en
de beekdalen.
De reis begint in de Romeinse tijd en laat vooral het leven
zien van de gewone Brabander.
Geen geschiedenisboek vol met
jaartallen en adellijke families,

maar een historisch verantwoord
overzicht van wat de mensen in
dit deel van Nederland is overkomen. En dat is heel wat. Want
Brabant is bij uitstek het gebied
waar veel oorlogen zijn uitgevochten en dat als grensgebied
ook voortdurend onder vreemde
heerschappij heeft geleden.

den en nog veel meer!
De complete geschiedenis valt
niet te vertellen. Ieder heeft zijn
eigen geschiedenis. Misschien
is dat juist de charme van deze
strip, waarin met eigen accenten
het verhaal van Brabant wordt
verteld. Het leukste geschiedenisboek voor elke Brabander.

Een greep uit de onderwerpen in
de strip:
De Romeinen, de eerste missionarissen, de Mariaverering, Jeroen Bosch, bedevaarten en processies, Schijndel van hop naar
klompen, Vincent van Gogh, de
ontwikkeling van Eindhoven en
Veghel, Eerste en Tweede Wereldoorlog, operatie Market Gar-

De heer Wittenberg vertelt op
humoristische wijze over het
ontstaan van het stripboek en
licht diverse onderwerpen van
de geschiedenis toe. De lezing
is in de heemkamer, Raadhuisstraat 21a, Heeswijk-Dinther en
begint om 20.00 uur.
Voor leden is de toegang gratis,
aan niet-leden vragen we € 2,-.

ACCOUNTANCY - BELASTINGEN - ADVIES

Finovion Accountancy Bernheze
Jan Timmers Korenstraat 5 5388 CR Nistelrode Tel. 0412 700509

WWW.FINOVION.NL

NISTELRODE – Harrie van Grinsven vertelt op donderdagavond
31 maart in de openbare bibliotheek in Nistelrode over dr. Willem
A.A. van Binsbergen. Zijn presentatie start om 20.00 uur. Kaarten à
€ 2,50 zijn te koop in de bibliotheek. In de toegangsprijs is een
kopje koffie of thee inbegrepen. Er is ruimte voor maximaal 35 toehoorders. Wil je erbij zijn, reageer dan snel en bestel tijdig je kaartje
in de bibliotheek van Nistelrode of via de website www.nobb.nl.
Harrie van Grinsven, voormalig
bedrijfsarchivaris, heeft in januari van dit jaar onderzoek gedaan naar de geschiedenis van
gemeente-geneesheer Van Binsbergen. Van Binsbergen kwam
in 1900 naar Nistelrode en heeft
daar 34 jaar gewerkt. Voor hem
werd de - nu monumentale dokterswoning aan het Laar gebouwd.
Tijdens zijn presentatie gaat Harrie in op de taak van de gemeente-geneesheer, zijn betekenis als
arts in de zorg voor zijn patiën-

‘Alles wordt goed geregeld,
zodat je weer verder kunt’

Heesch
06-39563131
bdijk@mrbd.nl

ten en zijn betrokkenheid met de
gemeenschap als inwoner van
Nistelrode. De lezing wordt ondersteund met uniek beeld- en
archiefmateriaal.
Na het nodige onderzoek heeft
Van Grinsven zijn bevindingen
vastgelegd in een rijk geïllustreerd boekje van 44 pagina’s.
Het boekje kost € 10,-. In de bibliotheek van Nistelrode ligt een
inkijkexemplaar ter inzage. Tot
13 maart 2016 kan het boekje
in de bibliotheek gereserveerd
worden.

Video Design
Lunenburg
Video Design
kostbare
UwUw
kostbare
‘oude’
Lunenburg
8 mm‘oude’
film op dvd
Uw Jhr.
kostbare
‘oude’
8 Speelmanstraat
mm film
22
Heeswijk, 06-22066338
8 mmop
film
op
dvd dvd
Jhr. Speelmanstraat 22
Heeswijk, 06-22066338
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Twintig jaar professionele kinderopvang
‘Veel
aandacht
voor bewegen
en buiten zijn’

samen met de ervaren pedagogisch medewerkers. “Er is veel
aandacht voor bewegen en buiten zijn, een kind dat vies is heeft
lekker gespeeld.”

V.l.n.r. Margot v.d. Stappen, Anita v.d. Stappen, Heidy Martens, Wendy Broeksteeg, Hannelieke v.d. Stappen en
Cindy Gillis.
Tekst: Martha Daams Foto: Marcel van der Steen

Heesch – Kinderopvang Het Beertje wordt door het bevlogen team vakkundig gerund. Inspirator en grondlegster Anita van der Stappen startte op
24 maart 1996 in Geffen met een kleinschalig kinderdagverblijf, omdat kinderopvang een noodzaak bleek.
Uitgegroeid tot vier locaties
• Kinderdagverblijf (KDV) Heesch
• BSO Sport & Zo (BSO) Heesch
• Kinderopvang Het Beertje
Geffen, dagopvang & BSO
• Speel-leerschool Beren Eigen
Wijs Geffen (peuterspeelzaalwerk)

De kleinschaligheid en persoonlijke aandacht heeft Het Beertje
daarbij goed weten vast te houden.
In 2011 werd door dochters
Hannelieke en Margot een vof
opgericht, met de bedoeling dat

Anita een stapje terug zou doen.
Maar de peuters en opgroeiende kinderen loslaten kan ze nog
niet, daarom ondersteunt ze nog
waar nodig.
Margot en Hannelieke oefenen
met aandacht voor de ontwikkeling van het kind hun vak uit,

Grote Baby- & Kinderbeurs
Zondag 13 maart en zondag 9 oktober bij de Rusheuvel
OSS - Bij de Rusheuvel in Oss wordt zondag 13 maart een grote baby- en kinderbeurs
gehouden. De organisatie van de babykinderbeurs verwacht die dag wederom een
grote drukte bij de Rusheuvel. De beurs die daar tweemaal per jaar wordt gehouden,
is inmiddels een begrip voor Oss geworden.
Er staan ruim 100 deelnemers. Je kunt er
makkelijk parkeren. Er is van alles te koop
wat interessant is voor kinderen tot ongeveer 12 jaar. Onder andere kinderkleding
en babyspullen, in allerlei soorten en maten. Bekend speelgoed, zoals Duplo- en
Legoblokken, Barbiepoppen en gezelschaps- en computerspelletjes.
De gebruikte spullen of partijgoederen
worden te koop aangeboden door particulieren. De organisatie organiseert al

de organisatie
organiseert al
meer dan 12 jaar
deze kinderbeurs
meer dan 12,5 jaar in de regio kinderbeurzen. De beurzen lopen nog steeds erg
goed. Als je alle kinderspullen nieuw moet
kopen, wordt dat vaak veel te duur.
Bovendien kun je vaak net zo goed volstaan met gebruikte kleren en spullen. Dat
zie je onder andere bij de kinderboxen en
kinderstoeltjes, auto- en fietsstoeltjes.
Deze artikelen zijn meestal meteen verkocht op de beurs. De deelnemers gaan
tevreden naar huis als zij hun spullen verkocht hebben. De nieuwe eigenaars zijn

Zondag 13 maart
10.30 - 13.30 uur

Rusheuv
Oss

el

Zondag 3 april
10.30 - 13.30 uur

Zondag 9 oktober
10.30 - 13.30 uur

Fitland X
Mill

L

Rusheuv
Oss

el

tevreden met hun aankoop. Daarom is
het nog steeds zo leuk om de beurzen te
organiseren. De openingstijden van de
beurs zijn van 10.30 - 13.30 uur en de entree is € 2,-. De volgende beurs is 3 april,
Fitland XL te Mill.
Voor meer informatie kijk op
www.babykinderbeurs.nl of volg ons op
Facebook.

Bij Kinderopvang Het Beertje
wordt wandelend een bezoek
gebracht aan de kinderboerderij,
de speeltuin of bibliotheek, bij de
BSO staan vakleerkrachten klaar
om met de kinderen te sporten.
Elke tien weken wordt een andere sport aangeboden, maar
er kan natuurlijk ook gewoon
gespeeld of gelezen worden.
“Kinderen moeten op school al
zoveel, dus vrij spel na schooltijd
staat hoog in het vaandel.” De
eerste vier weken van de zomervakantie worden doorgebracht
op vakantiepark het Dierenbos
in Vinkel voor de dagrecreatie.
Korte lijnen
De visie ‘Een goede basis voor
later’ is terug te vinden in de
goede voorbereiding op de basisschool. De kinderen leren spelenderwijs en zijn goed in beeld

HELDER
OVER
ALCOHOL
& DRUGS

bij de pedagogisch medewerkers. Er is een vast team van medewerkers, de lijnen zijn kort en
de opvang kleinschalig. Niet alleen op de kinderdagverblijven,
ook bij Beren Eigen Wijs en de
BSO’s. Kinderopvang Het Beertje is open tussen 7.30 en 18.00
uur. Op verzoek opent Het Beertje om 7.00 uur en sluiten de
deuren pas om 18.30 uur.
De directie bestaande uit
Margot en Hannelieke en alle
pedagogisch medewerkers van
Het Beertje, staan en gaan voor
hoge kwaliteit en zij hopen dat
veel kinderen uit Geffen, Heesch
en omgeving daar ook de komende twintig jaar van mogen
meegenieten.
Twintig jaar groeiend, dat wordt
op zaterdag 19 maart gevierd op
de locatie in Geffen. Kinderen uit
Heesch en Geffen die ooit bij Het
Beertje hebben gespeeld zijn ook
van harte welkom op deze dag.

䬀椀渀搀攀爀漀瀀瘀愀渀最 䠀攀琀 䈀攀攀爀琀樀攀

䐀愀最漀瀀瘀愀渀最 ☀ 匀瀀漀爀琀椀攀瘀攀 䈀匀伀 匀瀀漀爀琀 ☀ 娀漀

Informatie of aanmelden:
www.kdvhetbeertje.nl of
tel. 073-5325123
(Margot of Hannelieke).

INTERACTIEF &
INFORMATIEF THEATER
voor ouders en verzorgers
uit de gemeente Oss en
Bernheze met kinderen
van 15 - 18 jaar

MA. 11 APRIL 2016
van 19.30 - 21.30 uur
in Cultureel Centrum
De Pas in Heesch

Deelname is gratis. Aanmelden via www.centrumjeugdengezin-maasland.nl
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Bezinningsochtend: Barmhartigheid verandert de wereld
HEESCH/NISTELRODE/VORSTENBOSCH - Ieder jaar wordt in de veertigdagentijd in de parochie De
Goede Herder een bezinningsochtend georganiseerd. Dit keer zal het gaan over het Jaar van de Barmhartigheid. Het Jubeljaar werd op 8 december 2015 uitgeroepen door paus Franciscus en zal duren tot
en met 20 november 2016. Waarom heeft hij dit gedaan? Wat houdt dat rijke begrip barmhartigheid
nu eigenlijk in?
Bijvoorbeeld in de Bijbel en in
de werken van barmhartigheid?
En wat voor betekenis heeft het
voor ons leven nu?
Het document Misericordiae vultus (Aangezicht van barmhartigheid) van de paus voor dit Heilig
Jaar biedt voldoende aanknopingspunten om bovengenoem-

de zaken toe te lichten en daarover met elkaar op deze ochtend
in gesprek te gaan.
De bezinning is op zaterdag
12 maart en wordt geleid door
Mirjam Spruit. Zij is als theoloog
werkzaam bij het Centrum voor
Parochiespiritualiteit. Naast pa-

Vrouwen Ontmoeten Vrouwen bij Depot Heesch
Thema Sociaal Ondernemen met Vera van Rooij en Corina Kersten
Vinkel / Heesch - Ben je geïnteresseerd in sociaal ondernemen
– ondernemen met een maatschappelijke missie - én ben je een
vrouw? Kom dan naar Depot in Heesch - op vrijdag 18 maart - waar
een meeting plaatsvindt, met als thema: Sociaal ondernemen.
Sociaal ondernemers zoeken
innovatieve oplossingen voor
maatschappelijke uitdagingen.
Een sociale onderneming levert,
net als elke andere onderneming,
een product of dienst én heeft
een verdienmodel. Geld verdienen is echter niet het hoofddoel;
het doel is maatschappelijke
meerwaarde creëren.
Gastsprekers
Op 18 maart zullen twee gastsprekers een presentatie houden
in DEPOT.
Het zijn Vera van Rooij,
werkzaam
bij
Muzelinck,

ving - ontdekken waar zij goed
in zijn. Eind oktober 2015 openden Gemma van Casteren
en Carin Boeijen de winkel,
annex dagbesteding.

Centrum voor de Kunsten in Oss,
als cultuuraanjager en Corina
Kersten, accountmanager IBN
Arbeidsintegratie. Corina is specialist sociaalzekerheidsrecht en
arbeidsovereenkomstrecht
en
heeft als motto: Kansen zien én
pakken.

Alle meetings van VOV zijn laagdrempelig, informeel en voor
vrouwen die op zoek zijn naar
ondersteuning of deze willen
bieden. Voor gewoon een gezellige middag; je bent van harte
welkom.
Graag tot ziens op vrijdag 18
maart!
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De zaal is open vanaf 13.00 uur. Aanvang kaartmiddag 13.30 uur. Inschrijfgeld € 2,50. In de pauze houden we een loterij ten behoeve van
Vrouwen Samen Actief. Wil je familie, vrienden of kennissen meenemen om te kaarten, deze zijn van harte welkom, ook al zijn ze geen lid.

Hartje Maashorst
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HEESWIJK-DINTHER - Vrouwen Samen Actief nodigt je uit voor een
gezellige middag rikken en jokeren, op woensdag 16 maart in het
Willibrordcentrum.

Locatie: Palmenweg 5 Nistelrode
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Ook familie, vrienden en kennissen zijn welkom

Tijd: 11.00-17.00 uur
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Kaartmiddag: Vrouwen
Samen Actief

Opendag 13 maart
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Zowel aan de lezing als aan de
maaltijd zijn geen kosten verbonden. Opgave kan tot 10
maart via
bergsma@petrusemmausparochie.nl
of 0412-451215.

De meeting is van 12.30 tot
16.00 uur. De kosten bedragen
€ 12,50, inclusief lunch. Pinnen
is niet mogelijk, dus graag contant betalen bij binnenkomst!

Depot
Depot is een lifestyle winkel met
een horecahoek, waar jongeren met psychische problemen
werken. Voor deze jongeren is
het moeilijk om passend werk te
vinden, maar bij Depot kunnen
zij - in een vertrouwde omge-
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rochianen, zijn ook alle andere
geïnteresseerden van harte welkom. De bijeenkomst is in het
parochiecentrum aan de Kerkstraat 2 in Heesch. Vanaf 9.00
uur is er koffie en thee. Om 9.30
uur zal Mirjam de bezinning verzorgen.
Hiervoor zal zij gebruikmaken

van verschillende werkvormen,
waaronder een fragment uit de
film Les Misérables, die gebaseerd is op het gelijknamige boek
van Victor Hugo. Om 12.15 uur
wordt de bijeenkomst afgesloten
met een lunch, die tot 13.00 uur
zal duren.

www.benbdemaashorst.nl
www.losdoorhetbos.nl
Rene Timmers
www.nellietimmers.nl
Centrum Timmers
Nellie Timmers
www.natuurlijkbehandelen.nl
Henriëtte Toeter

www.centrummaia.nl
Maja van Houting
www.mandalart.nl
Willemien Geurts
www.natuurlijkfloor.nl
Floor van Lier
www.vraagaanbertine.nl
Bertine Donna
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Hoog ziekteverzuim door
medewerkers met schulden

openingswandeltocht 2016

HEESWIJK-DINTHER - Heeft u medewerkers die de laatste tijd minder presteren? Ziet u het ziekteverzuim onder uw medewerkers stijgen? Heeft u iedere maand nieuwe loonbeslagen? Als werkgever
kunt u te maken krijgen met werknemers die een voorschot op hun salaris willen of werknemers waar
loonbeslag op het salaris plaatsvindt. Dit zijn duidelijke signalen waaruit blijkt, dat de werknemer geen
overzicht meer heeft in zijn/haar financiën. Dergelijke situaties leveren veel stress op en dit resulteert
vaak in ziekteverzuim. Een budgetcoach kan uitkomst bieden.
Financieel voordeel
Uit onderzoek blijkt dat mensen met financiële zorgen minder productief zijn en meer/

langer verzuimen. Daarnaast
zorgt het ervoor dat uw organisatie gevoeliger is voor diefstal en fraude. Deze gevolgen

h
Budgetcoac
del
jn
hi
c
S
n
Rita va

brengen natuurlijk kosten met
zich mee. Met financiële coaching wordt vroegtijdig ingegrepen en kan escalatie van deze
problemen worden voorkomen.
Natuurlijk kost het inhuren van
een budgetcoach geld, maar
het levert in de meeste gevallen
uiteindelijk meer op dan dat het
kost!
Werkwijze
Een budgetcoach helpt een werknemer bij het op orde brengen
van de huishoudfinanciën. Er
wordt bekeken hoe eventuele
schulden kunnen worden voorkomen of afgelost kunnen worden.
Daarnaast kan de budgetcoach
tips en trucs geven hoe hij/zij de
inkomsten en uitgaven beter op
elkaar af kan stemmen. Uiteraard
worden alle persoonsgegevens
vertrouwelijk behandeld.
Meer informatie:
Rita van Schijndel
Budgetcoach
www.ritavanschijndelbudgetcoach.nl
T. 06-14904688
van.schijndel@home.nl

HEESWIJK-DINTHER - De ‘winter’ beginnen we achter ons te laten
en het voorjaar met het tere ontluikende groen, mogen we binnenkort welkom heten. Wat is het dan heerlijk om in de wandelschoenen te stappen en de natuur in te trekken. De georganiseerde wandeltochten komen dan ook weer in beeld.
De openingswandeltocht wordt zoals voorgaande jaren - in Heeswijk-Dinther gelopen en wel op
zondag 13 maart. De organisatie
van dit sportieve evenement is in
handen van de Wandelorganisatie Jeugd en Gezinsvierdaagse uit
Heeswijk-Dinther.
Wandelaars
kunnen inschrijven en starten bij
Natuurtheater de Kersouwe in de
Kersouwelaan. Voor parkeergelegenheid is gezorgd. Er wordt weer
een mooie route uitgestippeld.
De wandelaars moeten onderweg ook even kunnen uitrusten
en de inwendige mens versterken
en daarom is er een pauze geregeld in de Muziekfabriek.

De starttijden voor de diverse afstanden zijn:
30 km tussen 8.00 en 10.30 uur
25 km en 20 km tussen 8.00 en
12.00 uur
15 km tussen 8.00 en 13.00 uur
5 km en 10 km tussen 8.00 en
14.00 uur.
Kosten voor de deelname bedragen: € 2,- voor leden van erkende wandelsportbonden.
Niet leden betalen € 3,-.
Voor nadere informatie:
willieeninavandaal@ziggo.nl
of 06-13718900.
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Ruim aanbod snuffelmarkt Voor de prijs hoef je het niet te laten…
BERNHEZE - Stichting Pep-projecten Bernheze houdt weer een boe- De opbrengst van de boekenWillibrordcentrum
HEESWIJK-DINTHER – Op de snuffelmarkt van het Willibrordcentrum op zondag 20 maart vind je een ruim aanbod aan elektronische
apparaten, huishoudelijke spullen, meubilair en andere zaken. Op
zoek naar spullen voor in of rondom huis of zomaar nieuwsgierig
naar het aanbod? Kom lekker rondsnuffelen!

Aanleveren/ophalen van spullen
Goed bruikbare spullen kun je
na aanmelding aanleveren. Aan-

‘Kom lekker
rondsnuffelen’
melden kan via: 06-22457446.
Ook kun je spullen aanleveren op zaterdag 19 maart, de

kenbeurs in CC De Pas te Heesch. In 2015 hebben vrijwilligers van
de stichting alle boeken gescreend. Dat betekent dat het aanbod
bestaat uit boeken die in prima staat verkeren. De boeken staan gerangschikt naar de categorieën: kinderboeken (ook prentenboeken),
hobbyboeken, romans, speciale boeken, atlassen, etc. Ook is er een
aanbod van lp’s.

dag vóór de snuffelmarkt, van
10.00 tot 14.00 uur bij het
Willibrordcentrum, naast de
Heeswijkse kerk. Op die dag
halen vrijwilligers ook spullen
aan huis op. Meld je aan via
06-22457446.
Meer weten?
Meer weten over de markt in het
Willibrordcentrum?
Bekijk www.willibrordcentrum.nl.
Schrijf de datum van de snuffelmarkt vast in jouw agenda: 20
maart van 10.00 tot 15.00 uur in
het Willibrordcentrum!

beurs komt ten goede aan de
projecten van Stichting Pep-projecten Bernheze in Roemenië.
Deze projecten richten zich op
kleinschalige land- en tuinbouwprojecten, scholing van startende boeren, ondersteuning van
de Roma-bevolking, sociale hulp
op basis van de vraag van het
Rode Kruis in het district Vrancea en het uitvoeren van speciale
projecten.
Locatie: CC De Pas, De Misse 4,
5384 BZ Heesch.
Data: zaterdag 12 maart van
10.00-16.00 uur en zondag 13
maart van 10.00-15.00 uur.
Entree: € 1,-.
Voor meer informatie kun je terecht op de website:
www.pepbernheze.nl of via
de secretaris 0412-452208 of
e.theunissen44@ziggo.nl.

Koninklijke geraniumactie 2016

BEN JIJ DIE SLECHTE
WIFI OOK ZO BEU?

HEESWIJK-DINTHER - De winter is niet echt actief, maar toch verlangen we allemaal naar het voorjaar. De koninklijke fanfare wil
helpen om het voorjaarsgevoel snel binnen te halen. De fanfare gaat
weer haar vrolijke zomerbloemen verkopen.
Geraniums
Liefhebbers kunnen rode, witte,
roze of paarse geraniums kopen.
Voor de kenners: het gaat over
sterke stekgeraniums, die lang
bloeien en ingekocht worden bij
Van Grinsven op de Kaathovensedijk in Heeswijk.

Baal jij ook zo van wifi die wegvalt, geen bereik in sommige
delen van je huis of tuin? Wij zorgen voor wifi die wél werkt,
zonder onnodige dure extra routers.
In 3 simpele stappen.

Moederdag
Tussen 7 en 28 april worden de
hang- en stageraniums verkocht
aan familie, vrienden, bekenden

Ga naar www.wijwillenwifi.nl en vraag vrijblijvend
een offerte aan!

van de fanfareleden en bloemliefhebbers. Op zaterdag 7 mei
worden de bloemen afgeleverd:
ideaal dus voor Moederdag!
Kwaliteit
De inwoners van Heeswijk en
omgeving kunnen tijdens de koninklijke geraniumactie voor een
aantrekkelijke prijs topkwaliteit
geraniums in huis halen. Met
deze bloemen wil de koninklijke fanfare haar kwaliteit ook in

2016 laten zien. In ruil voor die
kwaliteit, vragen wij jouw financiële steun. Met het kopen van
de bloemen, waarmee je terras
of tuin de hele zomer fleurig zal
bloeien help je de fanfare.
Hou de krant en internet in de
gaten. In april komen wij bij je
aan de deur.

Landelijke sterrenkijkdagen

55066_90x90mm_v2_HR.indd 1

ZONDAG

HEESCH - Sterrenwacht Halley doet op vrijdag en zaterdag 11 en 12
maart mee aan de 40ste Landelijke Sterrenkijkdagen. De organisatie
van deze dagen is in handen van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Weer- en Sterrenkunde (KNVWS).

05-01-16 13:19

13 MAART

PARTYCENTRUM‘T MAXEND
IN NISTELRODE

AANVANG 15.00 TOT 21.00 UUR
ZAAL OPEN OM 14.00 UUR

William Burg - Ron Besselink
Peter van Rooy - Christ Marco
Meesters - Danny & Angeliqué
Charelle - Bjorn Litjes
René Uleke - Sylviah
Laura Ross

VOORVERKOOP:

Dio/The read Shop Sparkling - Parkstraat 8, Nistelrode
Francis Mode - Heuvel 24, Oss
Partycentrum ‘t Maxend - Maxend 22a, Nistelrode
Hipp & Sytle - Raadhuisplein 21, Drunen
Telefonisch: Huub Montano 06-1415 8614

De sterrenwacht is voor publiek geopend op vrijdagavond
11 maart en zaterdagavond 12
maart. Het programma begint
op beide dagen om 20.00 uur en
duurt ongeveer twee uur. Het is
geschikt voor alle leeftijden.
Bij onbewolkte hemel wordt veel
aandacht besteed aan de maan,
Jupiter en sterren, sterrenbeelden
en andere interessante hemelobjecten.
De maan staat hoog aan de hemel en is op zijn mooist. Met

een verrekijker kunnen we op de
maan al enkele kraters zien, maar
een telescoop toont er honderden. Juist op de grens van licht
en donker vallen de kraters door
het hoge contrast extra goed op.
De planeet Jupiter vind je in het
sterrenbeeld Tweelingen en is
ook de moeite van het bekijken
waard. Door de telescoop ziet
men op de reuzenplaneet donkere en lichtere banden; dat zijn
wolken, die door de snelle aswenteling rond het Jupiteroppervlak
zijn uitgerekt. Om Jupiter draaien
diens vier grootste manen, die als
heldere stipjes zichtbaar zijn. In
korte tijd kun je waarnemen dat
die manen bewegen.
In het zuidwesten schijnt de
heldere, fonkelende ster Sirius.
Rechts van hem staat het sterrenbeeld Orion met de Orionnevel,
die al met een kleine kijker is te
zien. Hoog in het zuidoosten zien
men het sterrenbeeld Leeuw, met
de heldere ster Regulus.
Publiekspresentatie en
planetarium
In het auditorium zijn publiekspresentaties over recente

ontdekkingen in de kosmos en
andere bijzondere hemelverschijnselen.
In het planetarium is een leuke en
interessante voorstelling over het
Internationale Ruimtestation ISS
en maak je een indrukwekkende
reis van de aarde naar de verste
sterrenstelsels en weer terug.
Entree op de publieksavonden:
€ 5,- (kinderen t/m 12 jaar:
€ 3,-).
Zaterdagmiddag 12 maart:
Jeugdmiddag
Op zaterdag 12 maart, van 14.00
tot 16.00 uur, vindt bij Sterrenwacht Halley een jeugdmiddag
plaats. Deze middag is speciaal
bedoeld voor kinderen van ongeveer 8-12 jaar. Er wordt van alles
verteld over sterren en planeten
en je kunt meedoen aan doeactiviteiten. Als het een zonnige
dag is kijken we met een speciale
telescoop, op een veilige manier,
naar de dichtstbijzijnde ster: onze
zon. Tot slot mag je waterraketten lanceren. Heel spectaculair!
Toegang voor niet-leden: € 1,-.
Je hoeft je niet van tevoren voor
deze middag aan te melden.
Sterrenwacht Halley
Halleyweg 1, Heesch
0412 - 45 49 99.
www.sterrenwachthalley.nl.
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Grote boodschap,
klein prijsje.

2

85

Jumbo Wiegmans Heesch, Schoonstraat 8
Jumbo Nistelrode, Parkstraat Hallo
10
Allerslimste Koop
Jumbo, Heesch, Schoonstraat 8
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PraktiscHe infOrMatie
de Misse 6, postbus 19
5384 zg Heesch
Tel.: 14 0412
(voor storingen in openbare ruimte
buiten openingstijden:
06 - 53 94 65 69)
gemeente@bernheze.org
www.bernheze.org
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Mantelzorgwoning
Welke bouwregels gelden er?

meestal heeft u geen omgevingsvergunning (voorheen bouwvergunning) meer nodig voor een mantelzorgwoning op uw eigen terrein. dat betekent dat u gemakkelijk een mantelzorgwoning kunt
bouwen of plaatsen. maar is alles nu zomaar toegestaan?

Gemeentehuis
Maandag t/m vrijdag: 8.30-12.30
uur Woensdag: 8.30-19.00 uur
de gemeente werkt op afspraaak
milieustraat
de Morgenstond 4
Heeswijk-dinther, tel.: 14 0412
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
Politieloket
maandag t/m donderdag:
9.00-12.00 uur
woensdag: 16.30-19.00 uur

Compostactie
Tot en met 9 april 2016 kunt u
gratis compost ophalen bij onze
groendepots:
- Firma dijkhoff, lariestraat 25,
Heeswijk-dinther
- Firma van Schaijk, Berghemseweg 13, nistelrode
de groendepots zijn open op
woensdag van 13.00 tot 18.00
uur en op zaterdag van 8.30 tot
14.00 uur.
Houd rekening met het volgende:
- de actie geldt zolang de voorraad strekt.
- u mag maximaal 2 m3 per keer
meenemen.
- u moet de compost zelf laden.
er is daarvoor geen materiaal
aanwezig. neem zelf spade of
bats mee.

landelijk
referendum
Op 6 april 2016 vindt het landelijke referendum over het
samenwerkingsakkoord met Oekraïne plaats.
U vindt informatie over stemmen bij volmacht of met een kiezerspas op www.bernheze.org.
Voor meer informatie kunt u terecht bij het Bureau Verkiezingen van de gemeente Bernheze,
telefoon 14 0412. Wilt u meer
weten over het referendum, kijk
dan op www.rijksoverheid.nl.
Als u gaat stemmen moet u
naast uw kiezerspas een geldig
legitimatiebewijs meenemen. Als
u zich niet kunt legitimeren mag
u niet stemmen.

regels
dat u geen vergunning nodig
heeft, wil niet zeggen dat er
geen regels gelden bij de bouw
van een mantelzorgwoning. zo
moet u wel voldoen aan het
bouwbesluit. Hierin staan regels

op het gebied van veiligheid,
gezondheid en milieu.
u kunt een aanbouw maken aan
uw bestaande woonhuis, in de
tuin een vrijstaande mantelzorgwoning plaatsen of een bestaan-

de vrijstaande schuur verbouwen.
de mantelzorgwoning mag een
zolder hebben, maar er mag alleen op de begane grond gewoond worden. daar moeten de
keuken, woonkamer, slaapkamer
en badkamer zich ook bevinden.
Hoe groot het oppervlak van de
mantelzorgruimte mag worden,
hangt af van de grootte van het
perceel en de aanwezigheid van
andere bouwwerken. de afstand
van de mantelzorgwoning tot de
openbare ruimte moet ten minste
1 meter zijn.
ouders in huis of bij de ouders
intrekken
Het maakt niet uit wie in de
mantelzorgwoning gaat wonen;
de mantelzorger of de ontvanger
van de zorg. zo kunnen kinderen hun ouder ‘in huis’ nemen,
maar ouders kunnen ook hun
kind laten intrekken om zorg te
verlenen. de mantelzorger hoeft
overigens niet per se familie te
zijn van de mantelzorgontvanger. er moet wel sprake zijn van
een ‘sociale relatie met zorg die

uitstijgt boven wat huisgenoten
gebruikelijk voor elkaar doen’. en
de afstand tussen mantelzorger
en mantelzorgontvanger moet
een aanbouw of huisje in de tuin
noodzakelijk maken. Wie de buren mantelzorg gaat verlenen,
valt dus buiten de regeling.
Beëindiging mantelzorg
de mantelzorg stopt op het moment dat de mantelzorg niet meer
aan de orde is. de woning hoeft
niet afgebroken te worden, maar
moet wel in oude staat teruggebracht worden of zo aangepast
dat ze niet meer bewoond kan
worden (sanitair en keuken mogen dus niet meer aanwezig zijn).
Het bouwwerk kan daarna dus
prima als opslag, hobbyschuur of
kantoor gebruikt worden.
voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente,
telefoon 14 0412.
Meer informatie over de diensten
van de mantelzorgmakelaar vindt
u op
www.mantelzorgmakelaars.com.

impuls voor vergroening noordoost-brabant
negen gemeenten, Waterschap aa en maas en de provincie
noord-Brabant hebben voor de komende 4 jaar gezamenlijk ruim
2,3 miljoen euro beschikbaar gesteld voor vergroening van het agrarische cultuurlandschap.
Provinciale regeling
particuliere grondeigenaren (zowel agrariërs als inwoners) kunnen op basis van een provinciale regeling (het groen blauw
stimuleringskader, ook wel Stika
genoemd) een bijdrage krijgen
voor aanleg en/of beheer van
landschapselementen.
denk hierbij aan karakteristieke
elementen van het cultuurlandschap zoals knotwilgen, hagen
en amfibieënpoelen. Maar de
regeling biedt soms ook mogelijkheden om wandelpaden te realiseren of om bloemrijke (akker)
randen aan te leggen. de ver-

goedingen worden vastgelegd in
zesjarige overeenkomsten.
door nieuwe landschapselementen aan te leggen wordt het buitengebied niet alleen aantrekkelijker om er te wonen, te werken
en te recreëren, maar biedt het
ook weer ruimte aan diersoorten
als patrijzen, kerk- en steenuilen,
kikkers, vlindersoorten, marterachtigen, bijen en zangvogels.

provincie gecoördineerd door het
Coördinatiepunt landschapsbeheer van Brabants landschap.

deelnemende gemeenten zijn
Bernheze, Boekel, Boxmeer,
Cuijk, grave, landerd, Mill en
Sint Hubert, oss en uden. de regeling wordt in opdracht van de

meer informatie
de criteria voor deelname zijn
per gemeente verschillend. Wilt
u gebruik maken van de regeling, dan kunt u voor advies en

Gedetailleerde kaart gemeente bernheze digitaal
van de gemeente Bernheze is nu digitaal de gedetailleerde kaart
beschikbaar. De gegevens van de topografische kaart komen uit de
Basisregistratie Grootschalige topografie (BGt). Deze registratie
vormt samen met eigendoms- en persoonsgegevens het fundament
voor onze gemeentelijke digitale dienstverlening.
BGT is een landelijke digitale basiskaart van Nederland, waar alle
objecten zoals gebouwen, wegen, water, spoorlijnen en groen
op een eenduidige manier op
staan.
Overheden passen de BGT bijvoorbeeld toe bij inplannen van
groenbeheer, bij het presenteren

van plannen voor stadsvernieuwing of het vastleggen van evacuatieroutes.
Kijk op www.bernheze.org voor
een link naar de kaart. De kaart
is ook te vinden op Publieke
Dienstverlening Op de Kaart
(www.pdok.nl/).

Open data
De BGT komt als open data beschikbaar voor de samenleving.
Dit maakt de informatie toegankelijk voor inwoners, verlaagt de
drempel voor investeringen in
nieuwe producten en diensten
en biedt kansen voor nieuwe
dienstverlening door bedrijven.

ondersteuning terecht bij de
plaatselijke agrarische natuurverenigingen (anv’s) en bij de
veldcoördinatoren die zij hiervoor hebben aangesteld.
voor het gebied rond de Maashorst is dit egbert van Hout,
telefoon 06-54 63 76 07.

GeMeenteBericHten
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oFFiCiËle bekendMAkinGen
Wilt u op de hoogte blijven van de bekendmakingen uit uw buurt?
Meld u op www.overheid.nl aan voor de e-mailservice. u ontvangt
dan per e-mail de bekendmakingen uit uw buurt van de gemeente, provincie en waterschappen. u maakt hiervoor een profiel aan,
bestaande uit uw e-mailadres en postcode en het gebied rondom
uw woning waarover u de bekendmakingen wilt ontvangen.

Wegwerkzaamheden
gemeente Bernheze
de gemeente Bernheze start met
het groot onderhoud aan de wegen. daarom is er van 14 tot en
met 18 maart 2016 onderhoud op
de volgende locaties:
- maandag 14 maart,
vinkelsestraat Heesch
- dinsdag 15 maart,
Broekkant vorstenbosch
- dinsdag 15 maart,
Heibloemsedijk
Heeswijk-dinther
- woensdag 16 maart,
dorpstraat loosbroek
- dinsdag 15 maart t/m vrijdag 18
maart
grolderseweg Heesch
als gevolg van de werkzaamheden wordt het doorgaande verkeer
plaatselijk gestremd. de aanliggende woningen blijven bereikbaar,
maar we kunnen de bereikbaarheid
met een voertuig niet altijd waarborgen. Het doorgaande verkeer
op vinkelsestraat en dorpstraat
wordt ter plaatse omgeleid. deze
omleidingen zijn te zien op
www.haalmeeruitdeweg.nl.
Weersomstandigheden kunnen leiden tot wijzigingen in de planning.

Voornemen tot uitschrijving
Het college van burgemeester en
wethouders is voornemens de persoonsgegevens van de volgende
personen niet meer bij te houden,
omdat uit onderzoek geen uitsluitsel is verkregen over de verblijfplaats.
- H. dogan, geboren 07-06-2014
- z.a. Wozniak, geboren
05-06-1988

dit voorgenomen besluit kan grote
persoonlijke en/of financiële gevolgen hebben voor de betrokkenen. Bent u op de hoogte van het
huidige adres van genoemde personen, neem dan contact op met
de gemeente Bernheze, telefoon
14 0412.

algemene Plaatselijke
Verordening (aPV)
melding maken uitweg
H.W.J. aalbers, graafsebaan 16,
5384 rT Heesch, heeft in overeenstemming met artikel 2:12, lid 1 onder a, van de apv Bernheze 2014
een melding gedaan van het maken
van een 2e uitweg naar graafsebaan in Heesch.
de melding is op 1 maart 2016 geaccepteerd.
verzenddatum: 1 maart 2016.
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing.
evenementenvergunningen
Het college van burgemeester en
wethouders heeft een vergunning/
ontheffing verleend aan:
- Ferrion Markten voor het organiseren van een jaarmarkt tijdens
kermis Heeswijk-dinther op (een
gedeelte van) de Hoofdstraat en
(een gedeelte) van plein 1969,
5473 Ca Heeswijk-dinther op
12 juni van 10.00 tot 17.00 uur.
de Hoofdstraat (vanaf abdijstraat
tot aan plein 1969), St. Servatiusstraat (vanaf Hoofdstraat tot aan
de doorgang) en plein 1969 (vanaf Hoofdstraat tot aan plein 1969,
kermisterrein) van 5.00 tot 20.00
uur zijn afgesloten voor alle verkeer, behalve voor voetgangers.
de beschikkingen zijn verzonden

op 29 februari 2016.
- W. rijkers voor het organiseren van een avondvierdaagse op
31 mei, 1, 2 en 3 juni 2016 van
18.00 tot 21.00 uur in de omgeving van vorstenbosch. op vrijdag 3 juni 2016 wordt van18.00
tot 21.00 uur een gedeelte van de
Kerkstraat (tussen Kapelstraat en
Schoolstraat), 5476 KB vorstenbosch afgesloten voor alle verkeer, behalve voor voetgangers.
de beschikking is verzonden op
2 maart 2016.
- Stichting Jeugdbelangen in nistelrode voor het organiseren van
Koningsdag op 27 april 2016 van
8.00 tot 13.00 uur op raadhuisplein en Tramplein in nistelrode.
op 27 april is raadhuisplein (tussen laar en Kromstraat) en Tramplein (tot Tramplein/lindestraat),
5388 gM afgesloten voor alle
verkeer, behalve voor voetgangers. de beschikking is verzonden
op 2 maart 2016.
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing.
melding klein evenement
in overeenstemming met artikel
2:25, lid 2 onder g, van de apv
Bernheze 2014 is een melding gedaan door:
- Het nederlandse rode Kruis, voor
het organiseren van estafetteloop
op 21 en 22 mei 2016 door een
deel van gemeente Bernheze. de
toestemming is verzonden op 2
maart 2016.
- aan de heer Timmers voor het
organiseren van open dag Hartje
Maashorst op 13 maart 2016 van
11.00 tot 17.00 uur op locatie palmenweg 5, 5388 Sg nistelrode.
- grace robinson evenementen
voor het organiseren van de albert Heijn Boeren lentefeesten
op 28 maart 2016 op locatie vorstenbosseweg 4a, 5473 ng Heeswijk-dinther. de toestemming is
verzonden op 4 maart 2016.
- Stichting ‘en route’ voor het organiseren van Truckersdag vlijmen
e.o. op 16 april 2016 van 10.30
tot 11.30 uur door diverse straten

van Bernheze. de toestemming is
verzonden op 4 maart 2016.
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing.

Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht
reguliere procedure
ontvangen aanvragen voor een
omgevingsvergunning
nistelrode
- Windwijzer ong.
oprichten woonhuis
datum ontvangst: 29-02-2016
- Hoogstraat 18
Slopen op grond ruimtelijke
regels
datum ontvangst: 29-02-2016
heeswijk-dinther
- rukven 3
extensief recreatief gebruik en
plaatsen/inrichten terrein
datum ontvangst: 01-03-2016
- de Bleken 2b
aanleg natuurvijver
datum ontvangst: 02-03-2016
- raadhuisstraat 1-3
Bouwen dakkapel en dakraam
datum ontvangst: 04-03-2016
heesch
- vosbergstraat 7
plaatsen 24 zonnepanelen
datum ontvangst: 01-03-2016
- ’t dorp 164
aanbouwen hoekerker
datum ontvangst: 06-03-2016
Procedure 6 is van toepassing.
Besluiten
de volgende omgevingsvergunningen zijn verleend. deze besluiten
treden daags na verzending van het
besluit in werking.
loosbroek
- dorpsstraat 9
verbouwen en renoveren
bedrijfswoning
verzenddatum: 01-03-2016
nistelrode
- Slabroekseweg 5
verbouwen verbindingsgebouw
tot leerwerkplaats en gebruik
daarvan inclusief gebruik twee
naastliggende gebouwen als kan-
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toor/opslagruimte
verzenddatum: 03-03-2016
heesch
- de Hoef 2, fase 3
oprichten 12 rijwoningen
verzenddatum: 03-03-2016
- Hooge Wijststraat 7
Wijzigen gevel en plaatsen
toegangspoort
verzenddatum: 03-03-2016
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing.
de volgende omgevingsvergunningen zijn verleend. omdat deze besluiten leiden tot een onomkeerbare
situatie, treden ze zes weken na verzending van het besluit in werking.
heesch
- ’t vijfeiken t.h.v. nummer 53
Kappen 3 dennen (overlast
omwonenden)
verzenddatum: 03-03-2016
nistelrode
- Hoogstraat t.h.v. nummer 42
Kappen beuk (zieke boom)
verzenddatum: 03-03-2016
heeswijk-dinther
- abdijstraat 49
Kappen kers (aantasting
door zwam en grotendeels
afgestorven)
verzenddatum: 02-03-2016
voor onderstaande omgevingsvergunning is de beslistermijn verlengd
met 6 weken. dit besluit treedt
daags na verzending van het besluit
in werking.
heeswijk-dinther
- galgenberg 2
nieuwbouw loods
verzenddatum: 01-03-2016
onderstaande omgevingsvergunning is geweigerd.
nistelrode
- Waardsestraat t.h.v. nummer 20
t/m 24a
Kappen 5 zomereiken (overlast
tegen erfgrens en geringe toekomstverwachting)
verzenddatum: 03-03-2016
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing.

proCedUres
openingstijden zie colofon
inzage
Procedure 1a
u kunt de stukken gedurende zes weken tijdens openingstijden op afspraak
inzien in het gemeentehuis in Heesch.
Procedure 1b
u kunt de stukken gedurende zes weken tijdens openingstijden op afspraak
inzien in het gemeentehuis in Heesch
en raadplegen op www.bernheze.org of
www.ruimtelijkeplannen.nl.
inspraak
Procedure 2
iedereen kan binnen zes weken na
publicatiedatum met een schriftelijke inspraakreactie aan het college van
burgemeester en wethouders van Bernheze reageren op de stukken. neem

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

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

stuursrecht van de rechtbank, postbus
90125, 2500 Ma ’s-Hertogenbosch. Het
beroep heeft geen schorsende werking.
er zijn griffierechten verschuldigd.
Procedure 5b
Belanghebbenden kunnen binnen zes
weken na publicatiedatum van dit besluit beroep indienen bij de afdeling
bestuursrechtspraak van de raad van
State, postbus 20019, 2500 ea ’s-gravenhage. Het beroep heeft geen schorsende werking. er zijn griffierechten
verschuldigd.
Bezwaar-/beroepsmogelijkheid
Procedure 6
er zijn geen bezwaar-/beroepsmogelijkheden.
Voorlopige voorziening
Procedure 7a

Belanghebbenden kunnen, gelijktijdig
met een ingediend bezwaar- of beroepschrift, de voorzieningenrechter van de
rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. er zijn griffierechten verschuldigd.
Procedure 7b
Belanghebbenden kunnen, aanvullend op
een ingediend beroepschrift bij de afdeling bestuursrechtspraak van de raad van
State, de voorzitter van de afdeling verzoeken om een voorlopige voorziening te
treffen. er zijn griffierechten verschuldigd.
reageren
in een schriftelijke reactie moeten staan:
de datum, de naam en het adres van
degene die reageert, een omschrijving
van het onderwerp, de reden waarom u
bezwaar/zienswijze/bedenking indient
en uw handtekening.
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Kiekeboe! / Giuliano Ferri
Kiekeboe! is verkozen tot Het Boekstart
Babyboekje 2016! Dit is een boekenprijs
voor de allerjongsten van 0 tot 1,5 jaar.
In dit hardkartonnen boekje kunnen
zeven dieren geraden worden. Op elke
bladzijde is een grote dierenkop te zien,
verstopt achter de voorpootjes. Alleen
de oren steken er bovenuit en er is een
stukje van de staart te zien. De voorpootjes kunnen weggeklapt worden
en dan komt de kop van het dier tevoorschijn. De laatste bladzijden zorgen
voor een extra verrassing: daar zijn twee
handjes te zien: ‘En wie zou dit zijn?
Kiekeboe!’ Bij het wegklappen ziet het
kindje zichzelf in een spiegeltje.
Het bekende spelletje kiekeboe is een mooie manier om jonge kinderen gewend te maken met het feit dat, iemand er nog is, ook als
je hem niet ziet.
Een fijn boekje om samen mee bezig te zijn. Dierengeluiden nabootsen en raden geeft altijd plezier voor twee!

NIEUWE REGELS
SNELLER ZEKERHEID
21 maart treden nieuwe hypotheekregels in werking
Hierdoor heb je direct na ontvangst van je hypotheekofferte al zekerheid over je hypotheek.
Je weet dus sneller of je je droomhuis kunt betalen.
Of dat je maandlasten gaan dalen.
Wil je meer informatie, of wil ook jij weten of
je maandlasten naar beneden kunnen?
Bel ons vrijblijvend voor een afspraak.

Beter ’n goede hypotheek
dan ’n verre vriend
Rob van Heugten
de hypotheek adviseur uit de buurt
’t Dorp 124 - Heesch
0412 652 535
rob@hetgelehuishypotheken.nl
www.hetgelehuishypotheken.nl

Bouwplannen?
Bestemmingsplan
nodig?
Planschade?

ACTIE

gestart

’t dorp 59-69 Heesch

Toon van Vugt, SP Ruimtelijke Zaken
BERNHEZE - Wat jaren heeft geduurd, is gestart! De plannen voor nieuwbouw aan ’t Dorp 59-69 komen van de grond. De gemeente investeerde
mee, om extra sociale huurwoningen te realiseren. De sP Bernheze heeft
dit initiatief vanaf het begin ten volle gesteund. Door de nieuwbouw krijgt
het centrum een nieuwe frisse aanblik. verder komen er woonplekken
voor mensen met een smalle beurs. Een win-win situatie.
Win-win
In Bernheze zijn de laatste jaren enkel sociale huurwoningen
verdwenen. Een steeds grotere
groep mensen, met een smalle
beurs, moet langer en langer op
een huurhuis wachten. Woningbouwcorporaties liggen immers
aan het infuus van de derivaten.
Geen geld meer om de eigenlijke taak uit te voeren: huizen
bouwen. Alternatieven zijn meer
dan welkom. Zeker toen het ini-

tiatief aan ’t Dorp in Heesch binnen bereik kwam. Eerst dienden
echter alle procedures zorgvuldig doorlopen te worden. Ieders
rechten zijn gerespecteerd en alle
beroepsmogelijkheden zijn gelopen. Zo hoort het ook.
Nu is de sloop van de oude panden in volle gang. Vervolgens
komen de lang gewenste sociale huurwoningen binnen bereik
van inwoners met een laag in-

komen. Een mooie dag voor de
SP Bernheze. De SP heeft vanaf
het begin dit plan een warm hart
toegedragen. Lange wachtlijsten
voor een huis zijn en blijven de
SP Bernheze een doorn in het
oog. Mogelijk dat de start van
deze nieuwbouw ook andere investeerders kan interesseren om
te bouwen in Bernheze.
Graag voor mensen die niet al te
veel te besteden hebben.

Progressief Bernheze:

Vakantiepark de Wildhorst redden
Cent van den Berg, fractievoorzitter Progressief Bernheze
BERNHEZE - toerisme en recreatie kunnen een veel grotere rol gaan spelen
in de gemeente Bernheze dan tot nu toe. De grote variatie aan landschappen,
de natuur, de cultuurhistorische monumenten en de aantrekkelijke steden in
de omgeving, bieden volop kansen. Hotels, bed en breakfasts, campings en
vakantieparken bieden de recreanten en toeristen onderdak. Helaas is vakantiepark De Wildhorst in verval en valt het om als het vooruitzicht niet snel
beter is.
Erfpacht
De gemeente heeft de erfpacht
op vakantiepark Wildhorst in
2008 sterk verhoogd. Voor de
kleinste kavels betalen pachters
jaarlijks € 1000,-, voor de grotere kavels meerdere duizenden
euro’s. Dit was een verhoging
van gemiddeld 4000%. Omdat
dit door de meeste eigenaren van
de chalets niet is op te brengen,
zijn veel chalets verhuurd aan
woningzoekenden en arbeidsmigranten. Het aantal chalets
neemt door de slechte vooruit-

zichten af. Voor de beheercoöperatie, die zorgt voor de receptie,
het onderhoud van het groen en
dergelijke, is het steeds moeilijker
met een sluitende begroting de
werkzaamheden uit te voeren.

een goed plan. Stoppen met juridische gevechten, waar alleen
advocaten aan verdienen. Progressief Bernheze heeft het college nu een aantal malen gewezen
op haar verantwoordelijkheid.

toekomst
Iedereen heeft er belang bij dat
vakantiepark De Wildhorst weer
een bloeiende verblijflocatie
wordt. Hiervoor is het nodig,
dat de gemeente met de andere
partijen om de tafel gaan zitten
en met elkaar samenwerken aan

Onderken dat de erfpacht belachelijk hoog en niet realistisch is.
Behartig het lange termijn belang
voor de gemeenschap. Kom in
actie.
Reageren?
reactie@progressiefbernheze.nl.

Benzinemotorzaag

Voor snoeiwerk of voor
het zagen van haardhout.

MS 170
30 cm
Graafsebaan 31 Heesch 06-2909 9005
onno@roconnect.nl www.roconnect.nl

SP: nieuwbouw

van 244,nu 199,-

Weijen 77a - 5388 HM Nistelrode
tel. 0412 - 611004
www.vanliempdtuinenpark.nl

Bewegen,
Bewezen

Gezond

Stap voor stap…

• beter hardlopen
• werken aan je gezondheid

Een symposium over het eﬀect van
bewegen en hardlopen op je gezondheid

woensda
13 april g
20
19.00-22 16
.00
uur
Running Team Bernheze organiseert dit
symposium in CC De Pas in Heesch.
Aanmelden: symposiumroparun@gmail.com.
De kosten € 5,- p.p. komen volledig ten goede aan
stichting Roparun Palliatieve Zorg.

Blanco:

Hoe vaak luister en kijk jij?!

Lokaal: Met

precisie

Ad Donkers, Politieke Partij Blanco
bernheze - In de commissievergadering hadden we een bespreking over de
omroep Dtv Oss. Twee jaar geleden is de Bernhezer Omroep Stichting (BOS)
daarrmee samengegaan. De gemeente betaalde jaarlijks ongeveer € 35.000,aan de BOS, en verder de huisvestingskosten voor de studio in Loosbroek.
Sinds het samengaan is dit bedrag niet gewijzigd. De omroep vraagt nu een
structurele verhoging.

Van de totale kosten die Dtv
maakt, is de verhouding subsidie
en
reclame-inkomsten
45% - 55%. Het college had in samenspraak met Dtv - vier
scenario’s uitgewerkt. Blijft het
huidige
subsidieniveau
van
€ 35.000,- gehandhaafd, dan is
er geen sprake van een Bernhezer programmabudget voor en
door een professional. De omroep werkt dan alleen met vrijwilligers. Wordt het subsidiebedrag
verhoogd tot € 50.000,-, dan

kan een beroepskracht acht uur
per week de vrijwilligers coördineren en begeleiden. Het derde
scenario betekent een subsidiebedrag van € 70.000,-, met een
professional voor een halve week
en meer programmering.
Bij € 90.000,- kan er voor de
gehele week een beroepskracht
ingezet worden, met dagelijkse berichtgeving en diepgaande
journalistiek. Belangrijke vraag
voor onze partij is, waar u als in-

woner behoefte aan heeft. Hoeveel mensen kijken en luisteren
er en hoe vaak? Een verhoging
tot € 50.000,- vinden we reëel.
Vervolgens zou er een soort onderzoek gedaan moeten worden
naar het kijk- en luistergedrag
en afhankelijk daarvan het bedrag wel of niet verhogen naar
€ 70.000,-.
Wat vindt u? Meepraten hierover
met ons, kan altijd. Graag zelfs.
Welkom.

Het is niet praten ‘over’ Bernheze maar
praten ‘met’ Bernheze - TipMooiBernheze.nl
CDA:
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De achterban
Bart Pittens, Voorzitter bestuur CDA Bernheze

de grootste

Namens Hieke Stek, Bestuur Lokaal
bernheze - Elke keer als ik uit Den Bosch
naar Heeswijk-Dinther rijd, rijd ik bijna de
afslag voorbij. Maar dan zie ik het pand van
Gebroeders Dijkhoff in de verte en denk ik:
Oh, ik ben er al! Alle huizen, die mij erop
alert maakten dat ik af zou moeten slaan,
zijn verdwenen.
Het verbaasde mij elke keer
weer, hoe de machinisten van
de enorme grijpers en schuivers,
met de grootste precisie, de aarde verplaatsten. Precies daar een
berg creëerden door de aarde,
door waar het niet moest liggen,
weg te halen. De samenwerking
van mensen en hun machines is
essentieel en dat gebeurt ook.
Ik mis wel de prachtige bomen
en de karakteristieke huizen die
langs de N279 stonden. Maar
verandering is keuzes maken.
Zo werkt het ook in de politiek. Daar waar keuzes gemaakt
moeten worden, moet dat ook
met de grootste precisie gebeuren én ook hier is samenwerking essentieel. Met elkaar goed
overleggen, voordat er besluiten
worden genomen over verande-

ringen. Natuurlijk kun je het niet
altijd met elkaar eens zijn. Soms
moet je afwijken van ingenomen
standpunten om dichter bij elkaar te komen.
Zo is het leven: samen bewegen.
Bewegen zorgt voor verandering. Door verandering ontstaat

en in alles is er
die eerste stap
groei, maar altijd en in alles is
er die eerste stap... Door samen
die stap te durven maken, ontstaan er weer nieuwe kansen.
Ik heb er vertrouwen in, dat de
politiek van Bernheze met elkaar,
weloverwogen, stappen durft
maken en dat ze dat ook met de
grootste
precisie doet!
De Leijgraaf
Groepsaccommodaties en activiteiten

bernheze - Vaak vinden we politiek een beetje saai. En meestal is het ‘ver
van mijn bed’. Dikwijls overheerst bij burgers het gevoel, dat het toch allemaal al geregeld is, of dat het onnodig moeilijk wordt gemaakt. En dan, heel
af en toe, komt er een onderwerp voorbij, wat iedereen min of meer raakt,
waarover de meningen erg uiteenlopen, met emoties, principes en veronderstellingen en waar niet zomaar een standpunt over is in te nemen.

Derptweg 15
5476 VX Vorstenbosch
De Leijgraaf
T 0413 - en
368492
Groepsaccommodaties
activiteitenM 06 - 2356 6218
De
DeLeijgraaf
Leijgraaf

Groepsaccommodaties
Derptweg 15
Groepsaccommodatiesen
enactiviteiten
activiteiten
Derptweg
Derptweg15
15
5476 VX Vorstenbosch
LEUKSTE
ACTIVITEITEN
5476VX
VXVorstenbosch
Vorstenbosch
T 0413 - 368492
M 06 - 2356 62185476

DE
www.deleijgraaf.nl
VOOR EEN SPORTIEVE DAG!
TT 0413
MM 06
0413- -368492
368492
06- -2356
23566218
6218

www.deleijgraaf.nl
www.deleijgraaf.nl
www.deleijgraaf.nl

- Groepsaccommodaties
--Groepsaccommodaties
Groepsaccommodaties
VERNIEUWD
- Groepsaccommodaties
- Familiedagen CONCEPT
IN
2015!
--Familiedagen
Familiedagen
- Familiedagen
--Kinderfeestjes
Kinderfeestjes
VERNIEUWD
- Kinderfeestjes CONCEPT- Outdoor
IN 2015!
- Outdooractiviteiten
activiteiten
- Kinderfeestjes
--Zeskampspelen
Zeskampspelen
Outdoor
activiteiten
- Outdoor activiteiten
DE
DELEUKSTE
LEUKSTEACTIVITEITEN
ACTIVITEITENVOOR
VOOREEN
EENSPORTIEVE
SPORTIEVEDAG!
DAG!
- Zeskampspelen
- Zeskampspelen
VERNIEUWD
VERNIEUWD
CONCEPT
CONCEPTININ2015!
2015!

VERNIEUWD
CONCEPT IN 2015!

Invloed
Dat is het moment dat de politicus zich gelukkig prijst met de
achterban die hij of zij heeft. Een
achterban met betrokken leden,
waarvoor hij/zij werkt en wiens
mening hij/zij voor het voetlicht
mag en moet brengen.
Tegelijkertijd is dat ook het moment dat de achterban zich roert.
Zowel spontaan als op verzoek,
maar zonder uitzondering goed
onderbouwd, laat de achterban
weten hoe ze over bepaalde on-

derwerpen denkt. En ondanks
dat de achterban niet altijd eensgezind is, blijken nagenoeg alle
bijdragen te getuigen van respect
voor de medemens, een natuurlijk gevoel voor het algemeen
belang en een vast vertrouwen in
rechtvaardigheid.
Bijdrage debat
Recentelijk hebben we als CDA
Bernheze het hierboven geschetste achterban-moment gehad. Talloze reacties van leden

HET FESTIVAL
SEIZOEN
GAAT
“Een
luisterend
oor nodig?”
“Een
nodig?”
BEGINNEN
Bent u zuinig op uw gehoor?

Loopniet
nietlanger
langer rond
rond met
met uw
uw hoorproblemen,
hoorproblemen, maak
Loop
maakvrijblijvend
vrijblijvendeen
eenafspraak
afspraak

• •Gehoorbescherming
op maat
Persoonlijk deskundig
• Persoonlijk
deskundig advies
advies
• ••Universele
gehoorbescherming
Alle dagen
dagen audicien
audicien aanwezig
Alle
aanwezig
Altijddagen
gratisAudicien
uitgebreide
hoortest
• ••Alle
aanwezig
Altijd
gratis
uitgebreide
hoortest
Onafhankelijk
• ••Persoonlijk
deskundig advies
Onafhankelijk

hebben het bestuur bereikt en
zijn doorgeleid naar onze fractie.
Hiermee hebben onze leden op
gestructureerde wijze een belangrijke bijdrage geleverd aan
het debat.
Dit ‘achterbanmoment’ heeft
mij ook nog wat anders geleerd. Overal in Bernheze wonen
CDA-leden met het hart op de
goede plaats, zorgzaam en rechtvaardig. Ze hebben zich laten horen en dat maakt mij een trotse
voorzitter.

Fransen

WWW.VANSCHIJNDELHOORTECHNIEK.NL
WWW.VANSCHIJNDELHOORTECHNIEK.NL

DEDE
LEUKSTE
ACTIVITEITEN
VOOR EEN
SPORTIEVE
DAG!
LEUKSTE
ACTIVITEITEN
VOOR
EEN SPORTIEVE

Al 15 jaar
uw vertrouwde
registeraccountant
in Nistelrode

Geldzaken regelen
op uw eigen manier

Onze dienstverlening:
(loon)administratie
Jaarrekeningen
Aangiften (IB BTW VPB etc)
Subsidieverklaringen
Kerkveld 69
Wettelijke controles
5388 RH Nistelrode

Bij de Adviseur
op kantoor

Thuis met
Internet Bankieren

Onderweg met
de Mobiele app

•
•
•
•
•

Kerkveld 69
5388 RH Nistelrode
0412 474 015
info@faara.nl
www.faara.nl

DAG!

ACCOUNTANCY
& ADVI E S

Voor een persoonlijk
advies op maat

17Septemberplein
1B Son
- 0499-490726
’t Dorp 29 Heesch
• 0412-475959
17Septemberplein
1B
Son
- 0499-490726
Meijerijstraat 6 Veghel
Carmelietenstraat
8 Oss - •0413-288338
0412-480302
Meijerijstraat 6 Veghel - 0413-288338

VERNIEUWD
VERNIEUWD
CONCEPT
CONCEPTININ2015!
2015!

VERNIEUWD
CONCEPT IN 2015!

Rivez Assurantiën
Van Heck Assurantiën
Van Heck Assurantiën
& Risicobeheer
't Dorp 124 ‘t Dorp 124
Weijen 19a, 5388 HL Nistelrode
5384 MD Heesch
5384 MD Heesch
088 - 8000 900
0412
T 0412 - 45 20
03 - 45 20 03
info@rivez.nl
info@vanheckassurantien.nl
E info@vanheckassurantien.nl
I www.vanheckassurantien.nl
www.rivez.nl
www.vanheckassurantien.nl
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OOGcontact

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

5x 1/5 staatsloten

n
le
e
e

GevraaGd
BidPrentJes
H. Leeijen
John F. Kennedystraat 90
5384 GG Heesch.
0412-451357
geha.leeijen@hetnet.nl
Ik wil ze ook graag ophalen bij u.
Oude/kaPOtte
MOBieltJes vOOr
stG. OPkikker
In te leveren bij Bunderstraat 1,
Heesch of ’t Mediahuys, Laar 28
Nistelrode.

te kOOP

‘t dorp 65, 5384 mB heesch
0412-451782

oplossing
vorige week:
Paul van Teeffelen
uit Heesch

MOOIBERNHEZERTJES

Winnaar:
Karin van de Voort
kan de staatsloten
ophalen bij Kantoorboekhandel Ceelen
Werknemers van Bernheze
Media worden uitgesloten van
deelname.

WOOnHuis Met
BedriJfsruiMte
van 300 of 400 m2 of
alleen de bedrijfsruimte op
1200m2 grond (eventueel ook
te huur)
Heesch info: 0412-452582.
nieuWe dessOtaPiJtteGels
in allerlei kleuren/soorten.
Grote voorraad, scherpe
meeneemprijs. Vanaf

€ 0,50 p. tegel. Duinweg 17,
Schijndel 06-23034594.
Dinsdag en zondag gesloten.
daGeliJks verse tulPen
€ 2,- per bos
Verschillende kleuren.
Richard van Doorn
Vorstenbosseweg 1, Dinther.
PrintPaPier
A-kwaliteit, A4 printpapier
80 grams. Per pak 500 vel
€ 4,99. Hele jaar door 5 pakken
€ 19,99. ’t Mediahuys, Laar 28,
Nistelrode.

aanGeBOden
een avOndJe uit bij de
schietvereniging in Nistelrode.
Activiteit luchtbuksschieten
voor verenigingen, buurten en
bedrijven. Meer informatie:
Piet van Hintum 0412-611168.
Pedicure
HeesWiJk-dintHer
Jacqueline Verhagen,
Oranjestraat 11, HeeswijkDinther. Ook bij diabetische
en reumatische voet met
vergoeding. Alle jaargetijden

uw nagels mooi verzorgd met
gelcolor, colorlak. Kalknagels?
Ook hiervoor leent deze
pediquemethode zich prima!
Meer info of afspraak:
0413-293260.
Pedicure nistelrOde
Dorien Visser-Hanegraaf.
Tel. 0412-612118.
Ook bij diabetes/reuma.
kaPteiJns PartYverHuur
voor al uw feesten &
evenementen. Zie onze website
www.kapteijnspartyverhuur.nl of
bel 0413-764747.
Ook voor al uw dranken!
frietkraaM voor uw
evenement of feest. Voor info
en/of boekingen: 0413 292911/
06-25416954. Mario & Christa
Bok.

te Huur
tWeede PaasdaG
rOMMelMarkt
Raadhuisstraat Dinther.
Kramen € 15,- / 2 voor € 25,paasmarkt@cveikenhoek.nl
of 06-11850219.

Wilt u een ZOekertJe Plaatsen?
Dan is dit mogelijk vanaf € 5,-. office@demooibernhezekrant.nl of 0412-795170.
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Pater van den Elsenlaan 21 | 5462 GG Veghel | Tel.: 0413 - 292894
mail@vanschaykvof.nl | www.vanschaykvof.nl

Fiscaal advies op maat
Uitbesteding van uw fiscale verplichtingen
bespaart u veel tijd en geeft u zekerheid.
Meer weten over onze dienstverlening?

Neem vrijblijvend contact met ons op om te kijken wat
Van Schayk voor uw bedrijf kan betekenen.

Zoek de volgende woorden:

reGen, haGel, SneeUW, Zon, Wind, BrieSje, TemPeraTUUr,
ThermomeTer, Weeralarm, drooG, naT, heeT, leKKer, rUSTiG,
WeerBerichT, WeerSVerWachTinG, BUien

12 Maart - daG van de ruiMtevaart
Tekst?

dienstverlening op maat

Zie oplossing pagina 31

KOM NAAR
DE POTGROND

DRIVE-IN
zaterdag 12 en 19 maart

5.-

5 ZAKKEN TUINAARDE
OF POTGROND

iedere zondag

OPEN

VAN 12.00
TOT 17.00 UUR
MAART T/M JUNI

Lekker makkelijk: Jij blijft in de auto
zitten en wij laden de zakken potgrond
en tuinaarde voor je in. En bovendien
ontvang je ook nog eens een bon voor
een gratis kopje koffie en 25% korting
op een plant naar keuze!

Actie tuinaarde. 1.39
Actie potgrond. 1.99

Intratuin Veghel Heuvel 11, 0413-350816
Vrijdag koopavond, www.intratuin.nl
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ik zie, ik zie, wat jij niet ziet!
de nieUWe dneYe®Scanner Bij hooGSTede oPTieK
Meer zien met de nieuwste en de beste glazen,
dankzij een revolutionaire oogmeettechniek
NISTELRODE - Wie vroeger naar zijn opticien ging, kreeg een vrij eenvoudige oogmeting. je had een
min- of een plus-afwijking en dat was het wel zo’n beetje. Later kwam daar de cilinder bij. De opticien
kon nu ook de bolling van het oog meenemen in zijn berekening. Een grote stap voorwaarts. Dankzij de
DNEye®scanner, zijn we nu toe aan een nieuwe stap in deze ontwikkeling. Een revolutionair meetapparaat, waarmee we zeker 25x nauwkeuriger kunnen meten.

Onze DNEye®scanner neemt
deze kanteling daarom mee in
zijn analyse. Hierin is dit apparaat uniek. Dit resulteert in extra
meetgegevens, die we gebruiken om het leesdeel van uw glazen nog nauwkeuriger te slijpen.
Hierdoor heeft u minder last van
vermoeide, prikkelende ogen,
waardoor u meer ontspannen
kijkt.
De DNEye®scanner doet niet
één oogmeting. Het apparaat
scant het oog, waarbij het 1500
hypernauwkeurige
metingen
verricht. Zo wordt duidelijk wat

heeft te maken met de grootte
van de pupil. De DNEye®scanner bootst verschillende lichtomstandigheden na en meet vervolgens de exacte afwijking bij

berne Anders: ‘Wat hoor
ik?’ door Hester van Vliet
HEESWIJK-DINTHER - Overal staat in deze periode voor Pasen het
beroemde muziekstuk de Matthäus Passion van j.s. Bach in het
middelpunt van de belangstelling. Zelfs een glossy ‘Bach’ ligt er in
de winkels.
Op maandag 14 maart laat Hester van Vliet iedereen kennismaken met de spelers en de teksten.
En ze vertelt hoe dit grootse muziekstuk in elkaar zit. Als hoboiste in het Nederlands Begeleidingsorkest speelt zij deze avond
live op hobo de bijbehorende
muziekfragmenten.
De inleiding van Hester van Vliet
is een goede voorbereiding op
de film Erbarme dich, die op
maandag 21 maart wordt vertoond. Die film gaat over dat,
wat mensen zo raakt in de Matthäus Passion.
De avond begint om 20.00 uur
in de Abdij van Berne in Heeswijk-Dinther. Toegang is € 10,-.
Een combinatieticket met de filmavond op 21 maart is mogelijk voor € 15,-. Aanmelden is

Kijken? Of zien!
Hoogstede Optiek combineert
dit revolutionair meetapparaat
met de meest geavanceerde
slijptechnieken. Het resultaat:

250 G

0.69

Nachtblind?
Wist u dat… Veel mensen onterecht denken dat ze nachtblind
zijn? In werkelijkheid is hun oogafwijking ’s nachts en tijdens de
schemer anders dan overdag. Dit

vermoeide ogen?
Wist u dat… uw ooglens kantelt, wanneer u leest? Hierdoor
kunnen oogfouten ontstaan,
waardoor het beeld op uw netvlies niet optimaal scherp is.

glazen met een ongekende
scherpte en helderheid. Hierdoor
wordt kijken pas echt zien! U
ziet meer details, hoger contrast
en intensere kleuren. Niet alleen
overdag, maar vooral tijdens de
schemer en ’s nachts. Een weldaad voor uw ogen.
Nieuwsgierig?
Op 31 maart en 1 april kunt u
kennismaken met onze oogmeting 3.0.
Bel om een afspraak te maken
naar 0412-614052 of mail naar
info@kijkmij.info om deze speciale meettechniek te beleven.
Graag ontvangen wij u in onze
winkel aan de Tramstraat 23 te
Nistelrode.

Openingstijden Hoogstede oog en oorzorg:
dinsdag t/m donderdag 9.00-12.30 uur én 13.30-18.00 uur, vrijdag 9.00-12.30 uur én
13.30-20.00 uur en zaterdag 9.00-16.00 uur.

SNOEPTOMAATJES
KALFSBRAADWORSTEN*

BLEEKSELDERIJ
diverse pupilgroottes. Zo heeft
u altijd optimaal zicht: overdag,
tijdens de schemer en ’s nachts.

Ook zijn kaarten aan de zaal verkrijgbaar.

A ART
11 T/M 13 M
GELDIG VAN

Glazen met een ongekende scherpte URLIJK
TU
en helderheid; hierdoor wordt kijken
pas echt zien!
de precieze afwijking is in verschillende gebieden van uw pupil.

gewenst in verband met koffie/
thee en ruimte. Dit kan via
berne-anders@abdijvanberne.nl.

PER STUK

0.69
300 G

1.99

EEL
PER STUK

0.

500 G

39

2.69

GRAPEFRUIT

BEEFBURGERS*

ROOMBOTER
APPELFLAPPEN

4 STUKS

2.49

Gevuld met frisse stukjes
appel en rozijnen.

VANAF WOENSDAG 09 MAART
KINDERSURPRISE EI

RITTER SPORT MINI

3 x 20 g

12 x 16.67 g

Bezoek
Actuele branche-vergelijking? Echt wel!
Benieuwd naar de mogelijkheden?
Twijfel niet, neem vrijblijvend contact op!
www.soestacc.com of (0412) 45 90 00

www.mooibernheze.nl
infOrMeert, BOeit
en interesseert

60 g

200 g

1.99

1.99

Zet- en drukfouten zijn voorbehouden. *Uit de koeling

KIJK VOOR MEER AANBIEDINGEN OP WWW.ALDI.NL

HOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS

www.aldi.nl
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aan het werk
Voorbereiding op je sollicitatie
Vaak krijg je aan het einde van het gesprek de mogelijkheid om vragen te stellen. Zegt de
interviewer niets over een gelegenheid om vragen te stellen, informeer er dan zelf naar.
Jouw vragen:
Hoe is deze vacature ontstaan?
U zei zojuist dat u flexibiliteit erg belangrijk vindt. Wat bedoelt u daar precies mee?
Welke opleidingsmogelijkheden biedt uw organisatie?
Is er ruimte voor eigen initiatief in het werk?
In hoeverre is Het Nieuwe Werken ingevoerd binnen de functie?
Hoe is de sfeer op de afdeling?

Werk met voldoende
beweging?

Word bezorger!
Gezocht, vroege vogels* voor het bezorgen van dagbladen zoals AD, de Volkskrant
en Trouw. ’s Ochtends voor 7 uur de krant bezorgen is goed betaald en snel verdiend. Het bezorgen duurt 1 tot 1,5 uur per dag, van ma t/m zat.

Wat staat er tegenover:

Heesch & Nistelrode

• een aantrekkelijke 4-wekelijkse vergoeding van ca. €280 tot €320,- afh. van de
wijk ; • gratis de krant lezen; • startpremie van €100,- ; • gratis regenpak; • diverse
extra’s te verdienen.
*min.leeftijd 15 jaar

Kijk voor meer informatie of aanmelden op: www.krantenbezorgen.nl

Wanneer voert u de laatste sollicitatiegesprekken?
Zorg ervoor dat je open vragen stelt, waarop je gesprekspartner zelf een antwoord moet
formuleren. Voorkom gesloten vragen waarop de interviewer met “ja” of “nee” kan antwoorden.
Vraag dus niet “Heeft u een laag personeelsverloop?”, maar “Hoe groot is het personeelsverloop?”.
Nooit vragen
Er zijn vragen die je beter niet kunt stellen tijdens je sollicitatiegesprek, omdat je als voorbereiding
deze feiten moet achterhalen. Hoeveel mensen werken in deze organisatie? Hoeveel vestigingen zijn
er? Hebben jullie een website?
Dit zijn feiten die je vooraf uitzoekt ter voorbereiding op je sollicitatiegesprek. Je wordt niet serieus
genomen als je dit soort zaken niet weet.
Vragen uit onzekerheid:
Maak ik een kans? Vond u dat het gesprek goed verliep? Door zulke vragen te stellen, kom je erg
onzeker over. Heb vertrouwen in jezelf en laat deze vragen achterwege.
Financiële vragen:
Begin in het eerste gesprek niet over je salaris en je arbeidsvoorwaarden. Je wekt hiermee de indruk
niet te solliciteren naar een interessante baan, maar naar een goed salaris. Dit soort vragen stel je bij
een tweede gesprek, of tijdens het arbeidsvoorwaardengesprek. Begint de werkgever er zelf
over, dan kun je uiteraard wel reageren.

Werk met voldoende
beweging?

Word bezorger!
Gezocht, vroege vogels* voor het bezorgen van dagbladen zoals AD, de
Volkskrant en Trouw. ’s Ochtends voor 7 uur de krant bezorgen is goed
betaald en snel verdiend. Het bezorgen duurt 1 tot 1,5 uur per dag, van
maandag tot en met zaterdag.

HEESWIJK-DINTHER
Wat staat er tegenover:
• een aantrekkelijke 4-wekelijkse vergoeding van €310,- ;
• gratis de krant lezen;
• gratis regenpak;
• diverse extra’s te verdienen.

Kijk voor meer informatie of aanmelden op:

www.krantenbezorgen.nl

*De minimumleeftijd is 15. Legitimatie verplicht.
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Contactavond st. barbaragilde
dinther, groot succes
Lokale ritrijder
gezocht

Bezorger met auto
Gezocht, vroege vogels voor het bezorgen van dagbladen, o.a.: AD, de
Volkskrant en Trouw. ’s Ochtends ca. 130 kranten bezorgen met eigen auto,
is goed betaald en snel verdiend. Het bezorgen duurt 2 tot 2,5 uur per dag,

Wat staat er tegenover:
• vergoeding € 800,- per 4 weken
• startpremie van €100,• gratis de krant lezen

H
HEESC

De minimumleeftijd is 18 jaar.

Kijk voor meer informatie of aanmelden op:
www.krantenbezorgen.nl

proeflokaal vrijwilligers gevraagd
HEESWIJK-DINTHER - sinds september 2015 mogen we in Heeswijk-Dinther genieten van ons authentieke Berne Abdijbier, te proeven in het proeflokaal.
staat voor de deur, daarom zoeken we met directe ingang vrijwilligers om de bardiensten te
draaien. Met name op donderdag, vrijdag en in het weekend
zoeken we versterking.

Hier kan elke dag van 11.00 tot
17.00 uur geproefd worden,
maar ook de koffie en het gebak
zijn aanraders. Het terrasseizoen

Het betreft drie uur per keer,
van 11.00 tot 14.00 uur en/of
van 14.00 tot 17.00 uur. Heeft
u interesse? Neem dan contact
op via info@berneabdijbier.nl of
06-53221249.

HEESWIJK-DINTHER – De jaarlijkse contactavond in het Gildehuis
startte met de huldiging van diverse gildeleden: 50 jaar lid was toon
van Dijk, 40 jaar lid waren Maurits van Bouwdijk Bastiaanse en Fred
van den Berg en 25 jaar lid waren Frits Evers, john van den Berg en
jan van Eerd.
Speciaal voor Fred van den Berg,
was het voltallige bestuur van
Gildekring Maasland aanwezig,
inclusief oud-hoofdman Jack
Goudsmits. Fred werd gehuldigd
en bedankt voor de vele inspanningen die hij voor het gildewezen geleverd heeft. Hij was
tientallen jaren secretaris van
Gildekring Maasland, secretaris van de Federatie van Gilden,
en - na ziekte van zijn opvolger
- weer secretaris van de federatie, op vraag van de overheid.
Hij kreeg hiervoor de hoogste
onderscheiding van het Gildewezen, de ‘gouden medaille met

vuurslag’. Fred, alsnog proficiat.
Daarna startten de voordrachten in zang, toneel of sketches,
om de begeerde Janus Evers.
Henk Habraken opende met zijn
spiegeling naar gebeurtenissen,
waaronder ook de gildedag in
Peine, Duitsland. De spiegeling
van Henk werd gevolgd door de
Heilarentjes over de gildezorg,
een uitgeklede versie van zorg
die zou kunnen ontstaan na de
bezuinigingen en bezuinigingen
die nog komen; hilarisch. De
tamboers brachten een mooi
muzikaal optreden, met veel ritme en improvisatie. Han Dangé

kwam met een onzichtbare poes.
De nieuwe manier van beoordelen van de jury hield in, dat de
puntentelling aan de hand van
ijkpunten gedaan werd.
Zo kwam de jury tot het toekennen van de prijs aan de tamboers
Bob Verhoeven, Sem Verhoeven
en Gijs van den Eertwegh. Proficiat.
Reikhalzend kijken we uit naar
de volgende contactavond.

Halfvastenbal in Heesch

Meet & Greet
dinsdag 22 maart | 19.30 uur - 21.00 uur

Porcus XLV en Porcellus XXXIX in lingerie gehuld

HEESCH - De raad van Elf van Krullendonk heeft op zaterdag 5
maart op ludieke wijze afscheid genomen van Porcus XLv en adjudant en Porcellus XXXIX en adjudant.

Woonzorgbegeleider niveau 3/IG
Wijkverpleegkundige
Heb je een verzorgende niveau 3
achtergrond of ben je wijkverpleegkundige en heb je interesse in één
van de bovenstaande vacatures?
Op dinsdag 22 maart zijn van
19.30 tot 21.00 uur HRM adviseurs
en teammanagers aanwezig bij

www.laverhof.nl

St. Barbara, Eerdsebaan 1A in
Schijndel en bij Cunera|De
Bongerd, Zijlstraat 1 in Heeswijk.
Heb je vragen of wil je meer
informatie, loop vrijblijvend binnen. Je bent van harte welkom!
Kun je 22 maart niet, kijk dan op
de site voor de uitgebreide
vacaturetekst en reageer op
vacature@laverhof.nl.

Onze voormalige heersers van
Krullendonk hebben deze middag diverse opdrachten uit
mogen voeren in het centrum
van Heesch. Vele opdrachten
hadden een insteek naar het
programma ‘wie is de Sjaak’.
Zo moesten Porcellus en zijn
adjudant 24 wasknijpers op hun
gezicht knijpen en hierna nog

twee personen zoeken die dit
ook deden.
Verder moesten de vier hoogheden bij Bon Fromage een
kaasplankje bestellen en daarvoor - als tegenprestatie - de
etalageramen wassen. Zo ook
bij Gastronomia Italiana, waar
ze een grote pizza, in 25 stukjes

Foto’s: Ad Ploegmakers

gesneden, wisten te bemachtigen. Bij Zazi hebben ze, getooid
in lingerie, enkele foto’s genomen.
’s Avonds werd deze geslaagde
dag afgesloten bij Café ’t Tunneke, waar de hoogheden van
hun officiële kleding werden
ontdaan, tijdens het drukbezochte Halfvastenbal.
Meer foto’s op
www.mooibernheze.nl.
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duurzaam bouwen
Fioretti behaalt vijf
prijzen bij timmer- en
metselwedstrijd

Vanaf 1 februari hebben wij duurzame
energie van BECO
Peter en Mia Stoltz 

Foto: Jan Gabriëls

Peter en Mia Stoltz wonen aan de Binnenpas en al 38 jaar in Heesch. Omgaan met energie, is altijd al
een aandachtspunt geweest. “Of het nu gaat over afwassen, tanden poetsen of andere zaken, energie
verspillen is zinloos” zegt Peter. Sinds 1 februari zijn ze overgestapt van energiemaatschappij en krijgen
nu duurzame energie van BECO. “Onze elektriciteit komt nu voor 100% van de wind en dat voelt goed”
zeggen Mia en Peter.
Peter (59) is werkzaam in het onderwijs op een ROC, geeft daar
lessen huishoudkunde en besteedt daarbij ook veel aandacht
aan het milieu.

wisselen van energiemaatschappij. Nee, het gaat meer over het
bewust omgaan met energie en
daardoor het verminderen van de
CO2 uitstoot” zegt Mia.

“Je kunt daar eenvoudig rekening
mee houden, bijvoorbeeld bij het
gebruik van schoonmaakmiddelen of hoe je zonder kunt” aldus
Peter. Mia (60), werkzaam bij
de gemeente ‘s-Hertogenbosch,
zegt niet bij BECO te zijn voor het
geld, “dan zou je elk jaar moeten

Het is niet alleen duurzame energie van BECO wat ze hebben. Het
huis is voorzien van zonnepanelen voor stroom en een zonneboiler voor warm water. Er is bijna
volledig led verlichting in huis en
met het vloerverwarmingssysteem en hoog HR glas, wordt

Meer info of aanmelden op
www.bernhezerenergie.nl

er weinig gas gebruikt. “BECO
spreekt ons ook aan, omdat er
lokaal aandacht wordt besteedt
aan duurzaamheid, goede voorlichting wordt gegeven, naast het
leveren van duurzame energie”
zo besluiten Mia en Peter Stoltz.
“Nog wel goed om te weten”
zegt Peter, “ik ben ook actief bij
het Buurkrachtteam Bernheze
Noord. Buurtbewoners zijn samen bezig met duurzaamheid”,
zie www.buurkracht.nl.

Jesse Zonnenberg

VEGHEL - Bij Bouwmensen in Oss vonden op 25 en 26 februari de
regionale vmbo timmer- en metselwedstrijden plaats. Het Fioretti
College sleepte maar liefst vijf prijzen in de wacht. Rob van Cleef
uit Heeswijk-Dinther en Kevin van Lieshout uit Veghel behaalden
respectievelijk de eerste en tweede prijs bij de timmerwedstrijd.
Bij de metselwedstrijd ontving
Jesse Zonnenberg uit Heeswijk-Dinther de derde prijs en
kreeg Hayke van Bergen uit
Mariaheide de aanmoedigingsprijs. Dankzij deze prestaties
mocht het Fioretti College ook

de schoolprijs, in de vorm van
een wisselbeker en een cheque
van € 300,- in ontvangst nemen. Een knappe prestatie van
deze vier leerlingen, waar het
hele bouwteam van het Fioretti
College trots op is!

duurzaamheidtipS
Houd al in de ontwerpfase rekening met de gewenste
technische levensduur van het gebouw. Zo vermindert
u de belasting van het milieu. Kies in uw ontwerp
voor milieuvriendelijke bouwwijzen en materialen.
Houd bij het ontwerp en de materiaalkeuze zo veel
mogelijk rekening met hergebruik van bouwdelen en
recycling van materialen die vrijkomen bij de sloop
van het gebouw.

Kozijnen

Voor particulieren
en bedrijVen
VOOR
PARTICULIEREN
BEDRIJVEN
VOOR
PARTICULIEREN
ENEN
BEDRIJVEN

Kozijnen
Kozijnen
n Ramen
n
Ramen
n Ramen
n
n Deuren
n Deuren
Deuren
n
Schuifpuien
n Schuifpuien
n Schuifpuien
n Vouwwanden
n Vouwwanden
n n

n

specialisten
“ Met
om u heen
bespaart u
tijd en energie

”

Maxend 35 - 5388 TV Nistelrode
0412 - 850 250 - 06 - 5476 0019
info@jvai.nl - www.jvai.nl

Rob van Cleef

Vouwwanden

Noorderbaan
- Nistelrode
T. 0412-613646
- www.hermeskozijnen.nl
Noorderbaan
8-8
Nistelrode
- T. -0412-613646
- www.hermeskozijnen.nl
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bernheze BOUWT
Het ambachtelijk werken, daar ligt mijn hart
bad. Ik heb een heel betrouwbaar netwerk, wat ik zorgvuldig
heb opgebouwd, waar ik gebruik
van kan maken. Natuurlijk verzorg ik zelf de bestrating.”
uitdaging
“Trappen aanleggen, logo’s verwerken in de bestrating en aparte vormen van bestrating, dat
vraagt pas– en meetwerk. Daar
zit het ambachtelijke werk nog
in. Dit soort opdrachten zijn voor
mij de kers op de taart. Ik geniet
nog elke dag van het buiten kunnen en mogen werken.
De variatie in de opdrachten
zorgt ervoor dat het uitdaging
blijft bieden. Heeft u plannen
met uw tuin? Of wilt u iets laten
bestraten? U kunt mij altijd vrij-

Marcel van de Akker

Tekst: Hieke Stek Foto’s: Lianne Gabriëls

HEESWIJK-DINTHER - Hoewel het steeds minder voorkomt, de gebakken klinkertjes er met een klinkerhamer inkloppen, toch vindt hij dat het mooiste werk. Marcel van de Akker heeft zijn eigen bedrijf:
MP bestratingen in Heeswijk-Dinther, waarmee hij al het voorkomende bestratingswerk verricht, door
heel Nederland. Hij trad, door stratenmaker te worden, in de voetsporen van zijn vader: “Mijn oom
Gerard van den Broek uit Heeswijk-Dinther, was mijn echte leermeester. van hem leerde ik niet alleen
de kneepjes van het vak, maar nam ik ook de ouderwetse mentaliteit over; hard en netjes werken! Zo
werk ik nog steeds,” aldus Marcel.
In 1981 legde hij zijn eerste stenen op het marktplein bij de
Dommelsch fabriek: “Een authentieke bestrating. Ik weet het
nog goed. Dat is en blijft mooi
om te doen en om te zien als het
klaar is. Tegenwoordig worden
grote projecten meestal in beton
of machinaal gebakken stenen
gelegd of gecombineerd met authentiek materiaal. Dan bedoel ik
bestratingsprojecten bij scholen,
sportverenigingen, nieuwbouw-

wijken, bedrijventerreinen en
grote renovatieprojecten. Voor
dit soort projecten word ik ingeschakeld door bouw- en wegenbouwbedrijven, hoveniers en
(grote) aannemers”.
Compleet ontzorgen
MP bestratingen werkt ook voor
de particuliere sector: “Ook heel
leuk om te doen, mede omdat
ik dan kan adviseren, mijn kennis kan overdragen. Samen met

‘Aparte vormen vragen
pas- en meetwerk, voor mij
de kers op de taart’
blijvend benaderen om een offerte te maken. Ik kom graag bij u
langs!” besluit Marcel.

de opdrachtgever kijken naar de
functionaliteit van het te bestraten gedeelte. Samen bekijken
welke sfeer stenen er het beste
bij het huis passen. Tegenwoordig willen mensen graag de vloer
die binnen ligt, ook buiten neerleggen en ook dat kan ik regelen.
Als u plannen heeft met de tuin,
dan kan ik u compleet ontzorgen,
omdat ik alles kan regelen; van
speeltoestellen tot elektrische
poorten, van hekwerk tot zwem-

MP BestratinGen
Gastenhuis 20
5473 CT Heeswijk-Dinther
info@mpbestratingen.nl
06-13 53 56 19

showroom open
op zaterdag
10.00 - 15.00 uur

10%
KORTING
t/m 31 januari 2016

Kruishoekstraat 19 Heesch T 0412 633 069 www.vandersangengaragedeuren.nl

VOOR EEN SCHONE SCHOORSTEEN

* 15 jaar garantie
* Prefab dakkapellen
* Werkplaats/showroom
open op zaterdag van
10.00 - 14.00 uur
* Gratis een vrijblijvende
prijsopgave aan huis
Nu tot we
winterkortl 10%
ing!

Schildersbedrijf Theo Wijnen
Catharinahoeve 23 - Heesch - 06-53740305

Peter van Roosmalen Schilderwerken

Koksteeg 50 - Vinkel
06-10189411

www.hendriksvegers.nl
Kapelstraat 1 Middelrode T: 073-6129323
LAAT TIJDIG UW SCHOORSTEEN VEGEN al voor e42,50

Cereslaan 12a - 5384 VT Heesch
06-22692338
www. vanheijdendakkkappellen.nl

Pim Langens
M 06 525 448 08

Reek - Heesch
T 0486 43 77 62
T 0412 47 53 99
info@langenshoveniers.nl
www.langenshoveniers.nl
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BERNHEZE BOUWT
VAN D UYNHOVEN

Vorstenbosch
www.hansvandervelden
Tel.: 0413 - 229598 / 06 - 46595101
aannemersbedrijf.nl
E-mail: hans.vander.velden1@hetnet.nl

Vakbekwaam
met de
kettingzaag
VORSTENBOSCH - Deze
boom op de Helling moest
gekapt worden omdat deze
rot was in de kruin. Op de
Helling is dit mooi vogelhuisje
gemaakt met de kettingzaag.
Het mooie stukje vakwerk is
gemaakt door Rik, van Rik van
Dommelen Timmerwerken.

Schilder
Glas- en Afwerkingsbedrijf
Glas in lood

Vorstenbosch
Vorstenbosch
Tel.: (0413)
(0413) 342768
342768
Tel.:
Mobiel:
(06)
51246525
Mobiel: (06) 51246525
www.bouwservice
avanderzanden@home.nl
avanderzanden@home.nl

06-11955220
johndortmans@home.nl

pvdzanden.nl

www.vanduynhoven.nl

Samen
sterker
bouwen

Van Schijndel Tegelhandel

Schilder nodig?

gewoon de beste in de regio!

Van Bergen schilderwerken
uw betrouwbare partner
als het gaat om
beglazing, schilderwerk
en wandafwerking.

Altijd e
st
de scherp
gen.
aanbiedin

v. Schijndel
Tegelhandel
Natuursteen

topkwaliteit
Italiaanse en Spaanse
voor Chinese prijzen!

Tegels, natuursteen, maatwerk, tegelwerk en advies

Professioneel & deskundig advies en uitvoering
De Wisboom 15 | 5384 HD Heesch | T: 0412 - 455835 | M: 06 - 27311207
vanbergenschilderwerken@home.nl | www.vanbergenschilderwerken.nl

Vanaf 15 2
m
GRATIS
thuisbezo
rgd!

Oostwijk 11, 5406 XT Uden
Industrieterrein Vluchtoord
Tel.: 0413 - 270 110

zen
Extra voordelige prij
reekse
door onze rechtst
import af fabriek.

De koffi
e staa
t
altijd kl
aa
er is vo r en
GRATIS ldoende
parkeerp
lek!

Wij laten u weer genieten...

Kijk voor meer info op www.vanschijndeltegels.nl

DOWNLOAD ONZE WEBAPP!

Zoekt u gebruikte bouwmaterialen?
www.gebruiktebouwmaterialen.com

Runstraat 5 / 5384 VH Heesch
Telefoon 0412-45 65 02
info@verhoeven-montage.nl
www.verhoeven-montage.nl

Openingstijden / Afhalen: Ma-Vr: 8:00-18:00 / Za: 8:00-15:00
Bezoekadres: Bobbenagelseweg 10a, 5491 VL Sint-Oedenrode
Telefoonnummer: +31 (0)413 490524
E-mailadres: info@gebruiktebouwmaterialen.com
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Bouwmensen

Een rondje op de bouw...
Heb je nog vragen? Vraag het de specialisten.

Specialisten in overvloed in Mooi Bernheze, deze week:

www.gedekeukens.nl

ROB VAN DE VEN:

‘Moeilijke en niet alledaagse opdrachten
tot een goed einde brengen’

Aanleg en onderhoud centrale verwarming
Vervangen cv-toestellen
Loodgieterswerk, dakbedekking
Zoggelsestraat 94 - 5384 VE Heesch - 0412-452072
info@grinsveninstallatie.nl - www.grinsveninstallatie.nl

M. van Pinxteren

Foto: Lianne Gabriëls

NAAM ONDERNEMER: Rob van de Ven

Uw specialist in kunststofkozijnen

BEDRIJFSNAAM: Rob van de Ven Elektro

sinds 1985

ADRES: Langenbergsestraat 5, Heeswijk-Dinther

Nieuwbouw - Verbouw - Renovatie
Voor de vakhandel en de particulier

HOELANG HEB JE HET BEDRIJF? Sinds 2003.
ZELF OPGESTART OF OVERGENOMEN? Zelf opgestart.

Benieuwd naar de mogelijkheden? Bel 0413-229711 - info@vanpinxteren.nl
www.vanpinxteren.nl

WAT DOET HET BEDRIJF? We zijn allround in elektro:
woningbouw, utiliteit, renovatie, industrie, agro en verder alles
wat op mijn pad komt op het gebied van elektro.
DORPSGENOTEN KUNNEN ME KENNEN VAN:
Carnavalsvereniging HDL - raad van 11 - en natuurlijk van mijn
bedrijf.

van den berg en zn.

AANTAL MEDEWERKERS: Zes personeelsleden, mijn vrouw
Janneke en ik.

tegelwerken & tegelhandel

WAT IS JE FAVORIETE OPDRACHT? Pionieren; moeilijke en
niet alledaagse opdrachten, samen met de klant, tot een goed
eindresultaat brengen.

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

WAT VIND JE DAT JE HET BESTE KAN? Samenwerken met mijn
team en werken onder tijdsdruk.
WAT VOOR VREEMDE OPDRACHTEN HEB JE ZOAL GEDAAN?
* Ik heb vorig jaar in een olifantenverblijf een soort omheining
moeten bedenken, die er natuurlijk uitzag, dus geen standaardomheining. Schrikdraad alleen werkt dan niet, want een olifant
stapt daar gewoon doorheen. Dus toen zijn we een andere
oplossing gaan bedenken, een extra zandvlakte met een plaat
daaronder, die een andere elektriciteitsgeleiding heeft dan alleen
schrikdraad. Daar gaat een olifant niet overheen en het ziet er
heel natuurlijk uit.
* Ook hebben we eens in een apenverblijf een storing met de
noodstop moeten oplossen. Elke morgen was de noodstop in dat
verblijf ingedrukt en niemand snapte hoe dat kon. Alles was in
orde en werkte goed, maar toch was het elke morgen hetzelfde
verhaal. Wat bleek: ‘s nachts was er een aap die de hele tijd
met een stok aan het proberen was om die knop in te drukken,
wat dus uiteindelijk elk keer weer lukte. De oplossing was de
noodstop te verplaatsen naar een andere plek, waar de aap er
niet bij kon.
* Zo hebben we ook eens een plan moeten bedenken in een
nijlpaardenverblijf. Die hebben als omheining een diepe vijver
waar ze niet doorheen gaan. Maar stel nou, dat het vriest en
het water in de vijver bevriest, dan kunnen de nijlpaarden
eroverheen lopen… HET KAN! Maar dat is natuurlijk geen goed
idee en ook gevaarlijk voor het publiek. De oplossing die we
daarvoor hebben bedacht was, dat we een aantal blowers in het
water hebben geplaatst, die ervoor zorgen dat het water altijd in
beweging is en dus niet bevriest.
Klanten vinden hier:
Een oplossing voor elk
probleem…
06-51602199
www.vandevenelektro.nl.

van tegels en natuursteen!

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

www.tegelzetbedrijfvdberg.nl

GROEP BV
■

BETONBOOR- EN
ZAAGTECHNIEK

■

SLOOPTECHNIEK

■

GEVELRENOVATIE

keukens
badkamers
schuifkasten
interieurs

:
Ontzorgen
g,
in
r
e
d
r
a
a
Uw w
ti
a
v e
onze moti
Pastoor de Grootstraat 5
5472 PC Loosbroek
T +31 (0)413 291747
F +31 (0)413 291327
E info@rw-groep.nl
WWW.RW-GROEP.NL

WAT DOEN WE?

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

www.jmeulendijk.nl

Meulendijk

Nieuwe Erven 21 u Heesch u T: 0412 45 61 98
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Een warm
hart is het
begin

Samen
maken we
het verschil

Hartverwarmend… dat is het mooiste woord om de reacties op onze Warm Hartactie te omschrijven. We vroegen klanten te vertellen welke mensen zij een Warm Hart
toedragen. Omdat ze iets bijzonder gedaan hebben. Of omdat ze bijzonder zijn.
Het was indrukwekkend om te lezen hoe mensen het verschil maken voor elkaar.
En hoe de gedachte leeft dat we het sámen moeten doen. Daar sluiten we ons heel graag
bij aan. We bedanken alle inzenders dan ook van harte!
Het was moeilijk kiezen uit de vele reacties, maar uiteindelijk hebben we 5 inzenders blij
kunnen maken. U vindt ze op: www.rabobank.nl/ossbernheze.

Een aandeel in elkaar

www.rabobank.nl/ossbernheze
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Kort nieuws
burgemeester op bezoek bij
Gastronomia italiana

Het Oranje Fonds organiseert op 11 en 12 maart 2016, samen met duizenden organisaties in het land, NLdoet; de grootste vrijwilligersactie van Nederland. NLdoet zet
vrijwillige inzet in de spotlights en stimuleert iedereen om een dag(deel) de handen uit
de mouwen te steken. De afgelopen 10 jaar zijn er maar liefst 40.000 klussen geklaard
en hebben 1,5 miljoen mensen deelgenomen.
In Bernheze zijn er ook 26 klussen die opgepakt worden. Wil jij nog meehelpen kijk dan
in onderstaande lijst en meld je aan via www.nldoet.nl.
Zie hieronder de projecten in Bernheze.
Burgemeester Moorman, Gaetano en Yulita

Foto’s: Ad Ploegmakers

HEESCH - Begin januari is Gastronomia Italiana uitgeroepen tot gezelligste winkel van Bernheze. Ze kregen de meeste stemmen en de hoogste waardering.
Burgemeerster Marieke Moorman nam afgelopen week de tijd om Gaetano &
Yulita Mercurio nog even persoonlijk te gaan feliciteren met de prijs.

natuurwandeling in
de Maashorst

Gezellige middag met gezelschapsspelen, muziek en dans
- Zonnebloemafdeling H.d.l.v.
Hoofdstraat 78, Heeswijk-Dinther
Nog 1 van de 15 vrijwilligers nodig
Opknappen Manege - Ponyclub
de kleine Heemskinderen
Dintherseweg 23, Nistelrode
Nog 3 van de 10 vrijwilligers nodig

Foto: Peter Noy

expositie Cor van dinther
De laatste tien jaar tekent Cor vooral
abstracte portretten en landschappen,
waarbij het accent ligt op het weglaten
van vormen. Maar de schilderstukken
blijven toch heel duidelijk herkenbaar.

schilderen en opfrissen lima Huis
Fokkershoek 8, Heeswijk-Dinther
Nog 3 van de 20 vrijwilligers nodig
Zomerklaar maken tuin pastorie
en schoonmaken binnen
Raadhuisplein 22, Heeswijk-Dinther
Nog 24 van de 25 vrijwilligers nodig

NISTELRODE - Vogelwacht
Uden houdt op zondag 13
maart een publiekswandeling in
natuurpark de Maashorst, met
als thema ‘Lente in aantocht’.
De twee tot drie uur durende
wandeling start ‘s morgens om
negen uur, vanaf het grote parkeerterrein van het Natuurcentrum de Maashorst aan de
Erenakkerstraat 5 in Nistelrode.
Voor ouders met jonge kinderen of degenen die wat minder
ver willen, is een kortere route
uitgezet. De deelname is gratis.

HEESCH – Heeschenaar Cor van
Dinther tekent en schildert al ruim
dertig jaar landschappen en portretten.

de bezem erdoor
BrabantZorg - 2, Heesch
Nog 2 van de 10 vrijwilligers nodig

Op zondag 13 maart is zijn werk van
12.00 tot 17.00 uur te bewonderen in
CC De Pas. Speciaal voor deze gelegenheid is het café de expositieruimte
van deze bijzondere tentoonstelling.
De toegang is geheel gratis en loop
gerust binnen om deze vorm van kunst
te beleven en te genieten van deze expositie.

pop up restaurant de toren

Opknappen van buitenlocatie
- stichting dier en tuin Weide
Meerstraat 45, Heeswijk-Dinther
Nog 11 van de 16 vrijwilligers nodig
Gehandicapte jongeren naar
het zwembad - enerzjiek
Krabbenhoek 66, Heesch
Nog 2 van de 10 vrijwilligers nodig
Opfrissen van de opslag van de
keuken en podium van de stuik
Schoolstraat 14, Vorstenbosch
Nog 3 van de 14 vrijwilligers nodig
Opzetten van een moestuin
- stichting de looz corswarem Hoeve
Kasteel 3, Heeswijk-Dinther
Nog 4 van de 15 vrijwilligers nodig
Jeu de Boules op de tónnieje-Hoeve
- Zorgboerderij tónnieje-Hoeve
Dodenhoeksestraat 1, Heeswijk-Dinther
Nog 2 van de 10 vrijwilligers nodig
toegankelijker maken moestuin stichting Ontmoetingstuin servaes
Raadhuisplein 24, Heeswijk-Dinther
Nog 1 van de 19 vrijwilligers nodig

Foto’s: Lianne Gabriëls

HEESWIJK-DINTHER - Een nieuw initiatief van De toren Eten & Drinken
kwam tot leven op zaterdagavond bij
Graanpletterij De Halm.
Het ‘Pop up’ restaurant is nieuw voor
De Toren en werd heel enthousiast
ontvangen. Bij De Halm werd eerst een

rondleiding gegeven, waarna de mensen genoten van het 5-gangendiner.
De Toren had een heerlijk menu met
ingrediënten van De Halm samengesteld en een geweldig sfeervolle ambiance gecreëerd in passende stijl.
Meer foto’s op www.mooibernheze.nl.

Opknappen klimtoestel Geiten stichting dierenverblijf Heelwijk
Akkerveld 1, Heesch
Nog 3 van de 6 vrijwilligers nodig
Buitenruimte en knuffelhoek
konijnen en cavia’s - stichting
dierenverblijf Heelwijk
Akkerveld 1, Heesch
Nog 4 van de 6 vrijwilligers nodig

Zomerklaar maken tuin lima Huis
en schuur
Fokkershoek 8, Heeswijk-Dinther
Nog 20 van de 20 vrijwilligers nodig
schoonmaak en verfraaiing door
vergroening - cultureel centrum
servaes
Raadhuisplein 24, Heeswijk-Dinther
Nog 10 van de 15 vrijwilligers nodig
Opknappen heidegebied met
blokhut - stichting vrijwillig
landschapsbeheer Uden
Erenakkerstraat 5, Nistelrode
Nog 13 van de 40 vrijwilligers nodig
Groot onderhoud kinderboerderij stichting stal Bertus
Dorpsstraat 44, Loosbroek
Nog 12 van de 15 vrijwilligers nodig
de Wis loosbroek - stichting
sociaal centrum loosbroek
Schaapsdijk 27, Loosbroek
Nog 12 van de 15 vrijwilligers nodig
Bewegen rondom Heelwijk
- BrabantZorg
Mozartlaan 2, Heesch
Nog 4 van de 11 vrijwilligers nodig
Blinkende Blokhut - Jong nederland Hdl
Veldstraat 4, Heeswijk-Dinther
Nog 10 van de 20 vrijwilligers nodig
Opknappen van de achtertuin
- Philadelphia zorg
Mozartlaan 94, Heesch
Nog 4 van de 10 vrijwilligers nodig
kantine en kantine-meubels pimpen
- Hockeyclub Hdl
Steen- en Stokstraat 4, Heeswijk-Dinther
Nog 12 van de 20 vrijwilligers nodig
inrichten ‘Ons tuin’ - Ons welzijn
De La Sallestraat 3, Heesch
Nog 2 van de 8 vrijwilligers nodig
Opruiming van kas, moestuin en
opslagschuur.
Stichting Kasteel Heeswijk
Kasteel 4, Heeswijk-Dinther
inschrijving vol
schoonmaakservice - laverhof
Zijlstraat 1, Heeswijk-Dinther
inschrijving vol
schilderen eigen locatie voor eigen
activiteiten
Senioren KBO Vorstenbosch
Schoolstraat 14, Vorstenbosch
inschrijving vol
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hockey

MHC Heesch succesvol bij
organisatie zaalhockey

nieuwe jacks voor Heeswijk Vr1

HEESCH - MHC Heesch organiseerde in de winterperiode zaalhockeywedstrijden voor eigen leden, maar ook voor de hockeyclubs
van de omliggende gemeenten: Berlicum, Heeswijk-Dinther, Oss en
rosmalen. Maar liefst 85 zaalhockeywedstrijden werden er door 29
teams gespeeld. sporthal ’t vijfeiken werd daardoor druk bezocht!
Foto: Hans Heesakkers

Op zondag 28 februari was de
laatste, geslaagde dag, met nog
een aantal spannende wedstrijden. Alle deelnemers kijken terug op een gezellig en geslaagd
toernooi.
Het zaalhockeytoernooi biedt de
jonge spelers de mogelijkheid
om in de winterperiode te blijven
werken aan de hockeyconditie.
Daarnaast is het gezellig om
contact te houden met het team.
Inmiddels zijn de MHC-teams
weer begonnen aan de buitentrainingen én beginnen de eerste oefenwedstrijden. Ze zijn het
hockey niet verleerd!
Zaalhockey is een variant van
hockey met wat verschillen.
Zo wordt er in een zaal gespeeld,
op een kleiner veld en met minder spelers; 6 tegen 6. De wedstrijd is korter: twee keer 20
minuten. Ook liggen er balken

rondom het speelveld, waardoor
de bal met effect kan worden
gespeeld. Wie kent er niet, net
als bij biljart, het effect van een
bal tegen de rand?
Speciaal dit jaar waren de aparte competities voor de jongens:
zij speelden in tijdsblokken van
drie uur, zés wedstrijden achter
elkaar, met een enorme vaart.
Een nieuwe opzet voor hen, die
door hun enthousiasme zeker
geslaagd is!
Het sportieve spel en het enthousiasme van de spelers maakt
dat MHC Heesch kan terug kijken op een succesvol toernooi!
Interesse om aan te sluiten bij
onze gezellige club?
Kijk op www.mhcheesch.nl

dansen

dV dancing
kids naar beuningen
BEUNINGEN / NISTELRODE - Een aantal van de leden van Dv
Dancing Kids gingen op toernooi bij dansvrienden Dv D’Light. De
prachtige resultaten van vorige week werden doorgezet naar dit
toernooi in Beuningen.
solo sportklasse heeft Lise de 3e
plaats, met 262 punten. Gwen
werd in dezelfde categorie 1e,
met 285 punten.
In de garde polka minoren klasse
is de minigarde vandaag 1e geworden, met 237 punten.
Melody, die in de garde polka
vrije klasse danst, behaalde de
1e plaats, met 245 punten.

Lindsey werd 1e in de garde
solo vrije klasse, met 256 punten. Zoals Lise vorige week, is
ook Lindsey nu gepromoveerd
naar de sportklasse. In de garde

Sponsoren Toine en Rita Dijkhoff,
Alwin van Erp van SNS Bank en
Danique van de Rakt van Dara
Design werden toegesproken en

bedankt voor het schenken van
de mooie inloop-/trainingsjacks:
“Voetbalvereniging Heeswijk is
blij met deze trouwe én nieuwe

Ook de solo’s - Vera en Guusje hebben dit weekend gedanst in
Beuningen. Guusje danste naar
de 2e plaats, met 283 punten.
Vera zette haar goede prestaties
door en werd 1e, met 287 punten, in dezelfde categorie garde
solo jeugd sportklasse. Demi behaalde in de garde solo hoofdklasse 290 punten, die goed waren voor de 1e plaats.

sponsoren. Die ondersteuning
is voor iedere club erg belangrijk. We zijn blij dat VV Heeswijk op zoveel financiële steun
mag rekenen.” De jacks bleken
direct ‘geluk’ te brengen: in de
wedstrijd die volgde, speelden
de vrouwen verdienstelijk gelijk
tegen buurclub Avesteyn.

paardensport

Marcel aan de start op indoor brabant
SCHIJNDEL/HEESWIJK-DINTHER - Ook dit seizoen weer prachtige scores voor leden van ruitersportvereniging De valianten uit Heeswijk-Dinther! Niels rietbergen kwam met zijn pony Bubbly aan de
start op het Brabants Kampioenschap dressuur, in de categorie AB klasse B. Niels en Bubbly waren in
vorm en wisten maar liefst 64% te behalen. Ze werden hiermee 6e van Brabant.

We zijn op zoek naar sportieve
jongens, dus kom op mannen en
sluit je aan!

Het is makkelijk
scoren met
DeMooiBernhezeKrant

Guusje van Thiel

HEESWIJK-DINTHER - Het vrouwenteam van voetbalvereniging
Heeswijk nam afgelopen zondag prachtige, nieuwe jacks in ontvangst. Dankzij sNs Bank Heesch, Dara Design en hoofdsponsor
Gebr. Dijkhoff Bv staan de vrouwen er mooi op.

Marcel van Roessel & Don

Niels Rietbergen & Bubbly

Miranda Hoezen-van der Pas,
die uitkomt in de subtop dressuur, had zich - na landelijke selecties - geplaatst voor het KNHS
Indoor Kampioenschap (NK) te
Ermelo in de Lichte Tour. Hier
reed zij met haar paard Wise Guy
een prachtige kür. Ze behaalden
een mooie score van 65,48%,

waarmee ze een top 20 klassering (17e plaats) noteerden op
het een na hoogste niveau in de
dressuursport.
Ook Marcel van Roessel wist
zich - net als Niels - af te vaardigen naar de Brabantse Kampioenschappen. Dit in de discipline

springen klasse M. Marcel had
zijn paard Don scherp aan de
hulpen staan en wist zich door
foutloos te blijven, te plaatsen
voor de spannende barrage.
Daarin behaalden ze de 6e prijs.
Deze score is ruim voldoende
voor afvaardiging naar zowel het
KNHS Indoor Kampioenschap
springen te Ermelo als het Internationale Concours Hippique
Indoor Brabant. Om daar aan
de start te mogen komen, is een
droom van elke ruiter.
Marcel gaat deze droom verwezenlijken op zondag 13 maart.
Allen van harte gefeliciteerd en
Marcel wensen we samen met
Don héél veel succes!

Vrouwen
prinses irene doen goede zaken
voetbal

NISTELRODE - Er waren zondag twee kippenvelmomenten tijdens
de wedstrijd tussen het thuis nog ongeslagen FC Berghuizen en
Prinses Irene. Dat was de snelle score van jody van Kessel, die in
haar privéleven nare tijden meemaakt.
Het doelpunt dat Jamie v.d.
Nieuwendijk maakte en dat in de
71e minuut de 1-2 betekende,
was ook zo’n moment. Na een
jaar van blessurleed zo je rentree
maken, is bijzonder. Prinses Irene
won, na een ruststand van 0-1,
uiteindelijk met 1-3.

Jamie v.d. Nieuwendijk

Femke van Bremen maakte in de
81e minuut het derde doelpunt.
Een belangrijke overwinning,
want de verschillen, zowel naar
boven als naar beneden, zijn in
deze klasse erg klein.

• anoniem
• Gratis
• In 3 minuten

Van Bernheze
voor Bernheze
Ga naar
www.tipmooibernheze.nl
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handboogschieten
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korfbal

Hard werkend Avesteyn
onderuit tegen Margriet

Altior E4
trots op 3de plaats

HEESWIJK-DINTHER - Avesteyn trad aan tegen runner-up Margriet.
De stand in ogenschouw genomen, zou het op voorhand een ongelijke strijd worden, maar gelukkig hanteert de voetbalsport zijn
eigen wetten.

HEESWIJK-DINTHER - De E4 had vandaag de laatste wedstrijd binnen en we hadden van tevoren doelen gesteld. De wedstrijd begon
wat later, omdat we geen scheidsrechter hadden, maar gelukkig wilde al snel Wieneke voor ons fluiten. We begonnen wat slaperig aan
biljarten
duivensport
judo
skien
snowboarden
kano
de
wedstrijd,
dus het werd
al snel vissen
0-1.

Het begin van de wedstrijd was
bizar. Een terugspeelbal op de
keeper van Margriet, hobbelde
wonderbaarlijk in eigen doel,
waardoor Avesteyn - vanuit het

voetbal

niets - op 1-0 kwam. Een paar
minuten later, stond Avesteyn
op een onwaarschijnlijke 2-0.
Rens van Vugt kwam goed door
op rechts en speelde de bal hard

in het zestienmetergebied. Nick
van der Heijden kreeg de bal
voor de voeten en schoot de bal
onberispelijk in. Een luxe positie
voor Avesteyn, maar desondanks
natuurlijk ook het inzicht, dat het
overgrote deel van de wedstrijd
nog gespeeld diende te worden.
Margriet drong aan, maar het
duurde tot net voor rust, voordat
Margriet de 2-1 scoorde, na een
ongelukkig verdedigende actie
door een Avesteyn-verdediger.
In de tweede helft hield de druk
aan en het was tot twee keer toe
Joey Schuurmans die scoorde
voor Margriet. Het zag er hierbij lang naar uit, dat Avesteyn
nog een puntje weg zou slepen
uit deze wedstrijd, maar helaas
was dat niet het geval. In de
88-ste minuut maakte de eerder
genoemde Margrietspeler een
einde aan deze illusie. Avesteyn
stond dus weer met lege handen. Er was veel waardering voor
de inzet van de Avesteyners.

korfbal

hardlopen

paardrijden

jeu de boule

Na 10 minuten gingen we meer
ons eigen spel spelen en werd
het 1-1. Na de rust hebben we
veel fopballen gemaakt, dat ging
super goed! Het werd nog even
spannend,
want hetschaken
was 6-5
dammen
toen we de laatste tien minuten
ingingen.
Uiteindelijk werd
1cm b het 8-5, doordat we elkaars kansen goed zagen. De strafworpen waren 3-6,
1,2 cm b Al met al is de
dat was jammer.
E4 derde geworden en daar mogen we trots op zijn. Goed gedaan dames!

wielrennen

darten

golf

Altior 3 – Oranje Wit 2: 6-11
Altior 4 – Miko’76 2: 12-5
Prinses Irene 4 – Altior 6: 5-6
Altior R1 – Avanti R1: 8-5
Altior A1 – Celeritas A1: 12-11
Altior B1 kaarten/bridgen
– Rosolo B1: 6-10
Altior B2 – Celeritas B1: 5-4
Altior C1 – Rosolo C1: 5-5
Celeritas D1 – Altior D1: 3-13
Tovido D1 – Altior D2: 5-5
Emos D1 – Altior D3: 8-1
Celeritas E1 – Altior E1: 15-6
Altior E3 – Merselo E1: 1-19
Be Quick F1 – Altior F1: 4-12
Altior W1 – Be Quick W1: 18-7
Strafworpen: 5-5.

1,4cm b

voetbal
karten

Twee
sponsoren voor HVCH F11
autosport

motorsport

WHV verliest onnodig in Lith

LITH/LOOSBROEK - WHV verzuimde punten te pakken tegen
NLC’03 uit Lith. Vooral in de eerste helft kreeg WHV enkele goede kansen om de score te openen, maar helaas werden de kansen
gemist. NLC’03 was in de eerste helft het meest aan de bal, maar
gevaarlijk werden ze niet. WHV was dat wel, maar het geluk was
deze week niet aan de zijde van WHV.
De beste kans was nog voor
Marco Lunenburg die de keeper
omspeelde en de bal in een leeg
doel kon schuiven. Helaas ketste
de bal net op, waardoor hij de
bal verkeerd raakte en de bal
langs de goal ging. WHV loerde op de counter en gaf achterin niets weg en na de kans van
Marco kreeg het nog enkele
goede kansen, maar deze gingen net langs of de keeper stond
op zijn plek. Rust 0 – 0.
Na rust kwam WHV er eigenlijk
niet meer uit en was het NLC

03 die het spel dicteerde zonder
echt tot uitgespeelde kansen te
komen. In de 61e minuut viel
dus toch de 1 – 0 voor NLC’03.
Een corner van NLC’03 werd
niet goed verwerkt door de verdediging van WHV en Thijs van
Amstel scoorde de 1 – 0. Hierna
probeerde WHV het wel, maar
was onmachtig op het moeilijk
te bespelen veld in Lith. In de
82e minuut viel de beslissing.
Een schitterend afstandschot van
Wouter Bijl verdween achter een
kansloze Jaap de Wit in het doel

van WHV 2 – 0. Hierna was er
nog een goede kans van invaller
Roy van der Wielen, op aangeven van Thijs Lunenburg, maar
de keeper van NLC’03 redde ten
koste van een corner.

Prinses Irene maakt een feest
van 250e wedstrijd Teun van Schadewijk
voetbal

NISTELRODE - Prinses Irene behaalde zondag tegen Venhorst een
van de grootse thuisoverwinningen in competitieverband uit de historie. Venhorst werd met maar liefst 7-0 verslagen.

Het was de zesde keer op rij
dat de mannen van Van Tilburg Mode & Sport niet werden verslagen. Het was ook de
252e wedstrijd van Teun van
Schadewijk. Hij was de 17e
speler in de geschiedenis van

de Nistelrodenaren die deze
mijlpaal bereikte. Het team
maakte er een feestwedstrijd
van, Venhorst werd totaal van
de mat gespeeld. Na 45 minuten stond het 3-0, door doelpunten van Wibe van Rooij,

Tim van der Brand en Tim
van der Heijden. In de tweede helft scoorde Martijn van
Vught twee keer en opnieuw
scoorden ook Tim v.d. Brand
en Tim v.d. Heijden. De score
had makkelijk veel hoger uit
kunnen vallen. Zo trof spits
van Vught maar liefst drie keer
de lat of paal en Tim v.d. Brand
deed dat ook nog ‘n keer. Venhorst bleek een povere tegenstander, die het heel moeilijk
zal krijgen om zich te handhaven. Robbert Rovers, sinds de
winsterstop overgeheveld vanuit het 2e elftal, was misschien
wel de beste speler aan Prinses
Irene zijde. Juist door zeer sober te spelen. Opvallend was
ook de rol van scheidsrechter
Verstappen. Hij zat, ondanks
zijn 60-jarige leeftijd, steeds
dicht op spelsituaties en paste
op een prachtige wijze steeds
de voordeelregel toe.

HEESCH - Maar liefst twee sponsors hebben ervoor gezorgd dat de
F11 nieuwe tenues heeft ontvangen. Op de voorkant staat Marvy’s
speelwereld en van Uden Gevelwerken pronkt op de achterzijde van
het shirt. De F11 is een gezellig team, dat tot nu toe meer wint dan
verliest. In de eerste helft van het seizoen hebben de jongens van
de F11 een mooie derde plaats behaald. De voorjaarscompetitie is
goed gestart met twee overwinningen voor de F11.
Met de nieuwe sponsor had de
F11 ook een leuk teamuitje te
pakken. Lekker spelen en friet
eten bij Marvy’s. Marvy’s speelwereld is een zeer overzichtelijke
indoor speeltuin van 1000 m2 in
Heesch, waar vooral de kleinsten
onder ons het grootste plezier
beleven!
Fa. Cor van Uden Gevelwerken is jouw specialist voor gevelreiniging, -bescherming en
-onderhoud. Fa. Cor van Uden
Gevelwerken heeft meer dan 30
jaar ervaring. Verder is van Uden
Gevelwerken gespecialiseerd in:

milieuvriendelijke gevelreiniging,
gevel impregnering, anti-graffity coatings, sandwashing, stofvrij stralen, hogedrukreiniging,
voegwerken, stofvrij vloerstralen, dak- en terrasreiniging en
scheurherstel.
HVCH F11 is erg blij met de
sponsoring en wil Marvy’s speelwereld en Fa. Cor van Uden Gevelwerken dan ook bedanken!
De outfits zullen met trots worden gedragen en we hopen dat
het team er veel sportief succes
mee zal hebben in de komende
jaren.

ZOTTE

ZATERDAG
op
Nu ook
RDAG
DONDE

EXTRA*
KORTING
OP DIESEL/BENZINE/LPG

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

HESCHEWEG 223 OSS
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handbal

Heeswijk toont veerkracht bij Helmondia
HELMOND/HEESWIJK-DINTHER - Na enkele minuten leek zich dit
weekend opnieuw een zware middag aan te dienen voor de Heeswijkers, toen scheidsrechter Engelen een sliding op de bal van Tom
Sleddens als overtreding interpreteerde en gedecideerd naar de stip
wees.

Wouter van Dijke gestopt ten koste van een penalty Foto: Hans Heesakkers

Jeremias Carlos David stuurde
Patrick Lunenburg de verkeerde
kant op en zette de thuisploeg
op 1-0. Vanaf dat moment liet
Heeswijk zijn ware aard zien. Het
ging vol de strijd aan en met veel
beweging op het middenveld en
voorin, bleven kansen niet ach-

terwege. Net voor rust viel de
gelijkmaker. Van Dijke ontving
de bal in de zestien en behield
knap het overzicht door - de
mee opgekomen - Wout Cuijpers aan te spelen. De linksback
nam de bal goed mee naar binnen en scoorde vervolgens van-

uit de volley in de korte hoek.
Hierna zette Van Dijke druk
op de Helmondia verdediging,
waardoor deze de bal verspeelde
en Larby Kerkaze geen andere
optie zag dan de doorgebroken Van Dijke neer te leggen.
Een rode kaart en een vrije trap
waren het gevolg. Arjen Haast
eiste het speeltuig op en liet de
doelman - net als vorige week –
kansloos, met een zuivere trap in
de hoek, 1-2.
Gedurende de tweede helft werden de ruimtes groter en zo konden de bezoekers de score verder uitbreiden. Eerst kopte Van
Dijke een bal door naar Aarts,
die knap naar binnen kapte en
met links in de korte hoek raak
schoot. De 1-4 was het gevolg
van een mooie combinatie tussen rechtsback Heerkens, Sleddens, Adank en Aarts. De 18-jarige Van Alebeek bekroonde een
prima optreden met een uitstekende dieptebal op de Heeswijk-spits, die vervolgens doelman Knapen omspeelde en de
1-5 op het scorebord zette.

HVCH D2 volledig in het nieuw

Heren
DOS’80 door het oog van de
naald, ruime winst dames
HEESCH - Zaterdagavond speelden de teams van DOS’80 een thuiswedstrijd in sporthal ’t Vijfeiken in Heesch. Beide ploegen wisten
hun tegenstander met lege handen naar huis te sturen, al was dat
voor de heren een moeizame klus.
Flitsend van start
De dames van DOS’80 kwamen
meteen goed uit de startblokken.
In hoog tempo speelden zij HV
Heerle naar een achterstand.
Keepster Inge Turlings wist met
enkele strak aangegooide breakouts haar zus Sanne te bereiken,
de laatste wist deze opgelegde
kansen eenvoudig te verzilveren.
De ruststand sprak boekdelen;
15-9 voor de gasten. Ook de
tweede helft liepen de Heesche
dames geen averij op en wisten
de voorsprong zelfs nog wat uit
te breiden. Eindstand 24-16.
Eindsprint
De heren van DOS’80 begonnen Sanne Turlings 
Foto: Ruud Schobbers
niet fel genoeg aan hun wed- 
strijd. Daar wist Aristos uit Best
van te profiteren. Zij namen het het bord te brengen 26-25. Kort
heft in handen, om dit pas diep daarna leek Ben Woolfitt een
in de tweede helft weer aan de veilige marge te creëren 27-25.
Heeschenaren terug te bezorgen. Aristos maakte de aansluitingsDOS’80
wist,hockey
in de eerste
helft, basketbal
treffer enturnen
wist er nog
bijna vanvoetbal
tennis
volleybal
handbal
ternauwernood aan te klampen door te gaan met een verdiend
en mocht zich in de handen knij- gelijkspel. Maar DOS’80 kroop
pen dat het bij rust slechts 13-14 door het oog van de naald, doorwas. Met amper 4 minuten te dat de laatste poging van de
spelen wist Mathijs Lubbersen bezoekers op de kruising uiteenspatte. Eindstand:
27-26.
een
op zwemmen
beugelen minimale
boksenvoorsprong
badminton
waterpolo
handboogschieten
tafeltennis

korfbal

Welpen van
Korloo kampioen

HEESCH - HVCH D2 is volledig in het nieuw gestoken door Quality Textiles. Tenues, trainingspakken, tassen en inloopshirts behoren tot het pakket. De D2 bestaat uit zowel eerste als tweedejaars
D-spelers.
Ze komen uit verschillende
teams, waardoor een groot deel
nog nooit selectie heeft gespeeld. De spelers en het team
ontwikkelen zich erg goed. In de
najaarscompetitie zijn ze in de
middenmoot geëindigd, maar ze
verwachten in de voorjaarscom-

petitie bovenin mee te kunnen
draaien. Het is een team met
een grote inzet, goede opkomst
en waar ook gezelligheid een
belangrijk ingrediënt is.
Quality Textiles is een groothandel in stoffen, met klanten over

de hele wereld. Quality Textiles
hebben een zeer uitgebreide collectie standaard- en modestoffen voor - met name - damesen kinderkleding. Met meer dan
vijf miljoen meter stof op voorraad, ben je gegarandeerd van
een directe levering.
HVCH bedankt Quality Textiles
voor hun sponsoring. De spelers
zullen er alles aan doen om de
sponsor waardig en sportief uit
te dragen. Succes jongens!

Nieuw tenue voor HVCH B3
HEESCH - Het vriendenteam HVCH B3 is in het nieuw gestoken
door BMW dealer NobraCars Uden. Tot de winterstop hebben de
jongens helaas nog niet veel punten weten te pakken. Met de nieuwe tenues de voorjaarscompetitie in, kan zomaar zorgen voor wat
meer punten.

NobraCars Uden is de lokale BMW dealer voor de regio
Uden, Veghel en Oss. Voor alle
vragen, service en aankoop van
jouw nieuwe auto of jong gebruikte modellen, kun je terecht
bij NobraCars Uden. De lokale
BMW dealer bij jou om de hoek.
Met het beste service team, wat
altijd voor je klaar staat, waar je
ook bent.
Namens alle spelers en leiding
willen we NobraCars Uden hartelijk danken voor de sponsoring. We wensen HVCH B3 een
sportieve en succesvolle tweede
seizoenshelft toe.
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LOOSBROEK - De welpen van Korloo hadden zaterdag veel zin in
de kampioenswedstrijd.
Ze wisten vooraf dat ze de wedstrijd moes1cm b
ten winnen, anders ging het kampioenschap niet door. Ze begonnen
met veel energie en enthousiasme aan de wedstrijd en dat werd
cm b
beloond met1,2doelpunten.
In de rust stonden ze al met 7-3
voor. Door goed samenspel en
1,4cm b onder de korf,
goed afvangwerk
werd de eindstand 20-8.
Alle meisjes van Korloo hadden
autosport
karten Dat
gescoord
in de wedstrijd.
maakte het kampioenschap nog
mooier. De welpen van Korloo

hebben een vliegende start gemaakt met hun korfbal carrière.
Ze begonnen met de zaalcompetitie voor het eerst wedstrijden
te spelen motorsport
en sluiten deze competitie meteen af met een kampioenschap.

Modern, professioneel
zwemonderwijs
Kleine groepen,
direct starten mogelijk.
Voor meer info: 06-81498174 - www.zwemschoolsandra.nl
Meerstraat 30b Heeswijk-Dinther
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Inschrijving Junior-Senior
tennistoernooi TC Telro

35

zwemmen

Zwemdiploma’s voor veilig zwemmen

NISTELRODE – Tennissen met je favoriete oom, oma, zus of ander
familielid; dat is waar het junior-senior tennistoernooi voor staat.
Een gezellige sportieve activiteit bij tennisclub TC Telro, waarvoor
de inschrijving alweer geopend is. Tot en met 20 maart kunnen juniorenleden zich inschrijven met degene waar ze graag dit toernooi
mee tennissen. En hun gast hoeft geen lid te zijn. Wel moet deze 17
jaar of ouder zijn.
Zaterdagmiddag 26 maart zijn
alle tennisrackets gespannen
om Pasen sportief te beginnen.
Om 16.00 uur starten de eerste
wedstrijden, eventueel bij veel
aanmeldingen iets eerder, die op
het spelniveau van het junior-lid
ingedeeld worden.
De junioren dienen lid te zijn van
de tennisclub, maar de senioren
- die uitgenodigd worden door
de jeugd - hoeven geen lid te
zijn, in tegenstelling tot eerdere
jaren.

Inschrijving is tot en met 20
maart en kost € 1,50 per persoon. Via de mail hebben de
jeugdleden een uitnodiging gekregen en daarin staat hoe je
je aan kan melden. De jeugdcommissie die dit toernooi organiseert, hoopt natuurlijk dat
er veel publiek komt om aan te
moedigen, want dat stimuleert
de spelers enorm.
Graag tot 26 maart op de tennisvelden van TC Telro.

Altior C1 strijdt om Nederlands Kampioenschap

NISTELRODE – De stoere jongens en meiden op de foto zijn zaterdag 27 februari geslaagd voor hun
diploma. Zij gingen op zwemles bij Conscius Sports en werkten doelbewust naar veilig zwemmen toe.
De trotse zweminstructeurs Laureen, Christel, Ellen en Brenda vonden dit een goed moment om deze
kanjers in het zonnetje te zetten.
Diploma B
Bijs Romme, Collin Stienen,
Daan van den Berg, Dani Jansen, Danique Cissen, Fiene Kivits, Hazel van Eijk, Ize Raaijmakers, Jarin Uijlen, Jay Molenaar,
Jens Megens, Joost van Thiel,
Kevin Pijnenburg, Kiara van der
Heijden, Lotte van Erp, Luuke
van der Heijden, Marit Verhees,

Mayron de Bijl, Mirsan Ramadani, Morris van Loon, Nikki Molenaar, Quinn Cissen, Roman
van de Ven, Shyenna van Mook,
Siem van de Ven, Teun van de
Spijker.
Certificaat C
Sander v.d. Broek

Diploma C
Amber Smits, Emme Kleijngeld,
Esmee van Asperen, Janne van
den Berg, Joshum Alberto, Koen
ter Horst, Lieke Auwens, Lucas
Smits, Mees van den Berg, Siobhan Alberto, Stan van Rijswick,
Stijn Vink, Weronika Fijolek.
www.consciussports.nl

schaatsen

Tweede in de KNSB cup Roos van den Akker
HEESWIJK-DINTHER – De C1 van Altior speelt op zaterdag 12 maart
in Venray om het Nederlands kampioenschap in de C-klasse. Ze behaalden in de zaalcompetitie een verdiende, gedeelde tweede plaats
en zullen hun eerste wedstrijd spelen tegen De Korfrakkers uit Erp.
Bij winst zullen ze vervolgens
spelen in de finale, bij verlies in
de troostfinale. Gezien de onderlinge resultaten in de competitie, maken de meiden een goede kans om ver te komen. Heel
spannend dus voor zowel de
speelsters als voor de trainsters/
coaches.

We kunnen alle support gebruiken, dus heb je niks te doen,
kom naar sporthal De Wetteling
in Venray. Om 9.45 uur begint
het voorstellen van de teams,
waarna de eerste wedstrijden
om 10.00 uur gespeeld zullen
worden. De tweede wedstrijd
begint om 12.30 uur.

DE OPLOSSING

DEN HAAG/HEESCH - In De
Uithof in Den Haag is op vrijdag
4 maart de landelijke finale gehouden van de KNSB cup. Roos
van den Akker uit Heesch heeft
in deze finale een prachtige
tweede plaats bereikt.

Het kan weer!
Zilvervloot
Uw
kind
Sparen

Roos komt bij het kunstrijschaatsen uit in de categorie dames
mini. De twaalf beste rijdsters
van Nederland hadden zich voor
de finale gekwalificeerd.
Roos, die rijdt voor de Bossche
Kunstrij Vereniging (BKV) heeft
met een persoonlijk beste score
de zilveren medaille behaald.
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Woensdag 9 maart 2016

DONDERDAG 10 MAART
KBO Liederentafel
De Stuik Vorstenbosch
Raad & Daad
inloopspreekuur
CC De Pas Heesch
VRIJDAG 11 MAART
Teenage Party 12+
Lunenburg Loosbroek
Publieksavond bij
Sterrenwacht Halley
Halleyweg 1 Heesch
PAGINA 16
Gerard van Maasakkers
en Frank Cools
CC De Pas Heesch
Helder over alcohol
en drugs
CC De Pas Heesch
NLDoet
Bernheze
PAGINA 31

Fatburger & Helldriver
Café De Zwaan
Heeswijk-Dinther
PAGINA 6

Hoboïste Hester van Vliet
Abdij van Berne
Heeswijk-Dinther
PAGINA 23

ZONDAG 13 MAART

DINSDAG 15 MAART

Voorviering communie
Kerk Vorstenbosch

5a Helma van de Rakt:
Bijzondere Aandacht Avond
Gagelstraat 5 Schaijk

Start: Collecte Amnesty
International
Bernheze
PAGINA 10

Infoavond ReumaNet
Ziekenhuis Bernhoven Uden
Yoga
Kloosterkapel Vorstenbosch

Openingswandeltocht
Start: De Kersouwe
Heeswijk-Dinther
PAGINA 15

Kijkochtend
BS De Beekgraaf
De Beekgraaf 60

Natuurwandeling
in de Maashorst
Erenakkerstraat 5 Nistelrode

Inloop- en inschrijfmiddag
BS Op Weg
Eggerlaan 8 Vorstenbosch

Boekenmarkt St. Pep
CC De Pas Heesch
PAGINA 16

Informatiemiddag
Mantelzorgwonen
in Bernheze
CC Nesterlé Nistelrode
PAGINA 8

Open dag Centrum Maia
Palmenweg 5 Nistelrode

ZATERDAG 12 MAART
TeXtpierement
voorstellingen
CC Nesterlé Nistelrode
Bezinningsochtend
Kerkstraat 2 Heesch
PAGINA 14
Boekenmarkt St. Pep
CC De Pas Heesch
PAGINA 16
NLDoet
Bernheze
PAGINA 31
Workshop: Sjaal van wol
of zijde beschilderen
De Eijnderic Heesch
Expositie Marianne van
Heeswijk
Kloosterkapel Vorstenbosch
PAGINA 2
MandalArt workshop:
Intuïtieve Mandala
Palmenweg 5 Nistelrode
Sterrenwacht Halley:
Jeugdmiddag & publieksavond
Halleyweg 1 Heesch
PAGINA 16
Optreden van de
Helgobra’s en Bozela’s
CC De Pas Heesch

Open dag MandalArt
Palmenweg 5 Nistelrode

Open middag
BS St. Albertus
Dorpsstraat 44 Loosbroek

Expositie Marianne van
Heeswijk
Kloosterkapel Vorstenbosch
PAGINA 2

Inloopspreekuur
Fysiotherapie Hoogstraat
Hoogstraat 11 Heesch

Open dag: Los door het
Bos en B&B De Maashorst
Palmenweg 5 Nistelrode
Expositie: Cor van Dinther
CC De Pas Heesch
PAGINA 31
VV Vogelvreugd: Kaarten
CC Servaes Heeswijk-Dinther
Mega Trekkertrek
Spektakel
Nistelrodensedijk Loosbroek
PAGINA 11
MAANDAG 14 MAART
Centrum Samarpana:
Yoga & Raad van Wijzen
Rukven 2a Heeswijk-Dinther
Yoga
Kloosterkapel Vorstenbosch
Informatieavond
BS De Beekgraaf
De Beekgraaf 60

Kluscafé
Achterdonksestraat 7
Loosbroek
PAGINA 8
VV Vogelvreugd: Kienen
CC Servaes Heeswijk-Dinther
Informatieavond
moestuinieren
CC Servaes Heeswijk-Dinther
WOENSDAG 16 MAART
5a Helma van de Rakt:
Frisse Neus wandeling
Parkeerplaats Bomenpark
Heesch

Kaartmiddag: Vrouwen
Samen Actief
Willibrordcentrum
Heeswijk-Dinther
PAGINA 14

ZATERDAG 19 MAART

KBO jaarvergadering
CC Servaes Heeswijk-Dinther
PAGINA 8

Ponyclub: Ophalen
rommelmarkt spullen
Nistelrode

Dikkie Dik en de Taart
CC De Pas Heesch

Centrum Samarpana:
Ontdekkingsreis module 2,
3e les
Rukven 2a Heeswijk-Dinther

Liederentafel
CC De Pas Heesch
PAGINA 11
DONDERDAG 17 MAART
Oud papier
Buitengebied Nistelrode
KBO leden voordeeldag
De Stuik Vorstenbosch
PAGINA 8
Raad & Daad
inloopspreekuur
CC De Pas Heesch
Centrum Samarpana:
Krachtwiel
Rukven 2a Heeswijk-Dinther
Lezing: Henk Wittenberg
Heemkamer Heeswijk-Dinther
PAGINA 12
Lezing: Frits van der Blom
Kloosterkapel Vorstenbosch
PAGINA 2
Sjoerd Pleijsier: Turks Fruit
CC De Pas Heesch

TeXtpierement
voorstellingen
CC Nesterlé Nistelrode

Ontspanningsmiddag
Kloosterkapel Vorstenbosch
PAGINA 2
Open Dag: Cunera |
De Bongerd
Zijlstraat 1 Heeswijk-Dinther
ZONDAG 20 MAART
Wielerronde in Heeswijk
Lariestraat Heeswijk-Dinther
TeXtpierement
voorstellingen
CC Nesterlé Nistelrode
Snuffelmarkt
Willibrordcentrum
Hoofdstraat 78
Heeswijk-Dinther
PAGINA 16
Open zondag:
Raamdecoratie
totaalmarkt.nl
Waardsestraat 13 Nistelrode

VRIJDAG 18 MAART

Fietstocht: Wat is wijst
Natuurcentrum De Maashorst
Nistelrode

VOV Bernheze:
Sociaal ondernemen
Depot Heesch
PAGINA 14

Brouwers Groenprojecten
Koppelcross
Achter de Berg 14/16
Nistelrode

Open repetitie: Men Only
BS Delta Heesch

Koopzondag
Centrum Nistelrode

TeXtpierement: Grease
CC Nesterlé Nistelrode

De Jong van Harte Revue:
Boer zoekt vrouw
CC De Pas Heesch
PAGINA 20

I-Meet: Haaspaas
Raadhuisplein 21
Heeswijk-Dinther

Publieksavond bij
Sterrenwacht Halley
Halleyweg 1 Heesch

De Eijnderic: Bloemstuk
maken voor Pasen
‘t Dorp 92 Heesch

Pubquiz
CC De Pas Heesch

Jeugdatelier
Kloosterkapel Vorstenbosch

Gospel concert
Kloosterkapel Vorstenbosch
PAGINA 2
VV Vogelvreugd: Kaarten
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Voor meer informatie over de inhoud en tijden van de evenementen kunt u de agenda op onze website bekijken.
Wilt u uw evenementen op deze pagina geplaatst hebben dan kunt u deze aanmelden via onze website

www.mooibernheze.nl

