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• Bomen rooien • Klepelen takhout-begroeiing

• Bomen snoeien • Ophalen groenafval
• Stobben frezen • Biomassa - Rondhout

Toneel in Loosbroek en Vorstenbosch

Het is een blijspel in twee bedrij-
ven, geschreven door Peter Da-
men, met de titel ‘Niets is pluis 
in het warenhuis’. De regie is in 

handen van josé Lucius. Aan-
vang is telkens om 20.00 uur. 
Reserveringen - voor zowel de 
avonden in Loosbroek als in 

Vorstenbosch – kun je doorgeven 
bij Carla Raaymakers, telefoon 
06-23957423.

Een korte inhoud
De koning en de koningin bren-
gen een bezoek aan de stad. Zij 
brengen daarbij ook een bezoek 
aan het warenhuis. Dit is al een 
publiek geheim in de stad. Het 
warenhuis is dan ook in rep en 
roer en wordt bezocht door ver-

schillende mensen van allerlei 
pluimage. Cynthia, de manager 
van de winkel, heeft haar han-
den vol om alles in goede banen 
te leiden. Het wordt pas hache-
lijk, als er geruchten gaan dat er 
een aanslagpleger in de winkel is, 
maar wie? Zal het Cynthia lukken 
om op tijd klaar te zijn voor het 
koninklijk bezoek? 

Een blijspel vol dubbelzinnige 
teksten en lachwekkende scènes, 
die je op het verkeerde been zet-
ten. kortom een gezellig avondje 
uit in CC De Wis en De Stuik, we 
zien je graag.

LooSBRoEk/VoRSTENBoSCH - Toneelgroep ‘Verenigde Spelers’ Loosbroek zet de laatste puntjes op 
de i om op 20 en 21 februari in De Wis te Loosbroek en op 26 februari in De Stuik te Vorstenbosch een 
nieuw toneelstuk op de planken te kunnen brengen. Het decor wordt opgebouwd en de laatste rekwi-
sieten worden verzameld. 

Verenigde Spelers is er bijna klaar voor

‘Een blijspel vol 
dubbelzinnige 

teksten en lach-
wekkende scènes’

Scène 1 Scène 2 Scène 4

Wever van het jaarOrganisatie Stichting Pinksterfeesten Nistelrode

www.mooibernheze.nl

inFOrmeert, BOeit 
en interesseert

Bezoek

Krullendonker van het jaar

Frank Gloudemans
Eresnevelgeit

Annie van Menzel

Meer foto’s: 
www.mooibernheze.nl
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expositie, jeugdatelier en lezing
Zaterdag 13 en zondag 14 fe-
bruari: expositie schilderijen van 
Danielle van Broekhoven, beide 
dagen van 11.00 tot 17.00 uur, 
toegang gratis. kleur, composi-
tie en licht zijn voor Daniëlle van 
Broekhoven van groot belang. 
Er moet altijd licht in het doek 
zitten…, alsof het transparante 
van de verf nog enig licht door-
laat, alsof de zon zich ergens in 
het doek verschuilt. De meeste 
doeken hebben een grote ge-
laagdheid. Vele ‘mislukkingen’ 
schuilen onder de uiteindelijke 

werken. Dat frustreert tijdens 
het proces vaak wel, maar de 
lagen verschaffen diepte en rijk-
dom aan de werken. Het schil-
deren op deze manier is een on-
grijpbaar en tegelijkertijd uiterst 
weloverwogen proces, waarin 
grote alertheid en concentratie 
geboden zijn.
 
Woensdag 17 februari: eerste 
jeugdatelier, aanvang 14.00 uur.

Donderdag 18 februari: lezing 
‘De weg van de tarot’ door 

Astrid Berkers, aanvang 20.00 
uur, kosten € 5,-. 
op deze avond laat Astrid u 
kennismaken met de werking 
van de tarotkaarten. De meesten 
van u kennen die waarschijnlijk 
uit films of verhalen van zigeu-
ners en hun voorspellingen. Ge-
lukkig heeft het een veel diepere 
werking en kun je er veel inzicht 
door krijgen.
Het zal een avond zijn waarin je 
niet alleen maar luistert, maar 
ook nog iets over jezelf op kunt 
steken.

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

DE FABELTJESKRANT 

Vorige week was ik op de 
nieuwjaarsbijeenkomst van 
het GENooTSCHAP VooR 
DE BAkkERIj, waar ik lid van 
ben als ambassadeur voor het 
ambacht.
Een club van zo’n 70 leden, die 
op de een of andere manier 

verbonden zijn aan de bakkerijbranche. Denk hierbij aan meel- 
en grondstoffenfabrikanten, het Nederlands Bakkerijcentrum, 
machinefabrikanten, uitgeverij van vakbladen, bakkerij 
adviesbureaus, etc.

Deze keer hadden we een spreker, de heer Frans j. kok, 
emeritus professor Voeding & Gezondheid van de Universiteit 
van Wageningen. Deze man maakte zich grote zorgen over het 
eetpatroon en HET GoEDE IMAGo VAN BRooD. Met name 
het imago ligt onder vuur, door allerlei dieetboeken, die geen 
van alle wetenschappelijk onderbouwd zijn, zoals bijvoorbeeld 
het boek Broodbuik.

Hij gaf zijn lezing over Zin en onzin over brood.
Te beginnen met een aantal FABELS over brood.
- brood is een dikmaker; de dagelijks aanbevolen hoeveelheid 

brood maakt niet dik. Broodbeleg is wel relevant;
- koolhydraten zijn ongezond;
- van brood krijg je een opgeblazen gevoel;
- speltbrood is gezonder dan tarwe, haver is beter dan tarwe;
- helemaal geen brood is gezonder;
- witbrood bevat veel suiker;
- brood bevat additieven. Die zijn slecht;
- enzymen zijn slecht.

En dan hebben we natuurlijk de FEITEN oVER BRooD:
- brood is rijk aan voedingsvezels;
- brood bevat veel voedingsstoffen en weinig calorieën;
- brood is een belangrijke koolhydraat- en eiwitbron;
- volkorenbrood is gezonder dan witbrood.

Neem nu voedingsvezels:
De Advies Gezondheidsraad adviseert 30-40 gram 
voedingsvezels per dag. Met zes sneden volkorenbrood krijg je 
al zo’n veertien gram binnen.
Wat zorgt voor een:
- GoEDE DARMWERkING, WERkT TEGEN oBSTIPATIE;
- GEZoND GEWICHT, MINDER SNEL HoNGERGEVoEL.
Dus gezond eten is heel eenvoudig.
Wat wij als bakkerij willen toevoegen is, dat het wel verschil 
maakt hóe je brood maakt. Waarom u van ons brood geen 
opgeblazen gevoel krijgt en alle goede voedingsstoffen 
binnenkrijgt. Wij bakken ons brood om te beginnen, met 
premiumkwaliteit meel, daarnaast krijgt het alle tijd om tot 
ontwikkeling te komen. Daardoor licht verteerbaar en vooral 
erg lekker!

Brood met smaak! Daar gaat het toch om?
Met gezonde bakkersgroeten,

Harm Lamers
de bakkers Lamers

BaKKeriJ
CoLUMN

‘Als opgroeien net wat anders gaat’ 

Maandag 22 februari 2016
20.00 uur - 22.00 uur
Locatie: De Eijnderic in Heesch

Als opgroeien net wat anders 
gaat. Lezing bij de Eijnderic in 
Heesch door Marja Meeuwsen, 
orthopedagoog-generalist en 
GZ-psycholoog.

Het kan zo frustrerend zijn, als u 
ziet dat uw (klein)kind telkens weer 
worstelt met ogenschijnlijk simpele 
taken, zoals huiswerk, opruimen of 
aankleden. Wat doet u als het om-
gaan met boosheid en teleurstellin-
gen extra moeilijk is voor uw kind? 
Of als uw kind moeite heeft met so-
ciale contacten?
Sommige kinderen kunnen goed 
omgaan met veranderingen, voor 
andere kinderen is dat erg lastig, 
waardoor er veel spanning, frustra-
tie en mogelijk angst en lichamelijke 
klachten ontstaan. 
Misschien vraagt u zich af of het 
nou onwil is of onmacht en mo-
gelijk stelt u zich de vraag: Heeft 
mijn kind misschien AD(H)D of een 
vorm van autisme? Maar vaak zult 
u zich afvragen: Hoe komt het nou 

dat het niet lukt en hoe kan ik mijn 
(klein)kind het best helpen? Ook 
leerkrachten stellen zichzelf regel-
matig deze vragen. Tijdens deze le-
zing wordt daarom met name hier-
op ingegaan.
Deze lezing wordt ondersteund 
door beeldmateriaal, waarbij vooral 
aandacht zal worden besteed aan de 
functies in je brein, die het mogelijk 
maken om informatie te verwerken, 
je gedrag te regelen en je te richten 
op wat belangrijk is, de zogenaamde 
executieve functies. 
Bij kinderen met AD(H)D, autisme 
en leerstoornissen, maar ook bij veel 
kinderen zonder diagnose, zijn deze 
functies vaak zwak ontwikkeld.
Er worden praktische tips gegeven 
en er is de mogelijkheid tot het stel-
len van vragen. 
Tijdens de avond wordt eveneens 
aangegeven wat de mogelijkhe-
den zijn als uw zorgen aan blijven 
houden en u behoefte heeft aan het 
meedenken door een gedragskundi-
ge (psycholoog of orthopedagoog). 

De kosten voor deze lezing op 
maandag 22 februari bedragen 
€ 7,50 per persoon, inclusief koffie 
en thee en een drankje tijdens de 
pauze. Aanmelden per mail via: 
info@eijnderic.nl of telefonisch: 
0412–454545. Tijdens de carna-
valsvakantie zijn wij gesloten. Kent 
u geïnteresseerden in uw omgeving, 
ook zij zijn van harte welkom!

Marja Meeuwsen is als GZ psycho-
loog en orthopedagoog-generalist 
werkzaam bij Opdidakt in Heesch. 
Opdidakt biedt onderzoek en bege-
leiding bij leer- en gedragsproble-
men. Tevens is Marja eigenaar van 
SCA Plus, een bureau voor supervi-
sie, coaching, advies en scholing.

Programma:
19.45-20.00 uur: inloop met koffie of thee
20.00-20.45 uur: deel 1 van de lezing
20.45-21.15 uur: pauze met een drankje
21.15-22.00 uur: deel 2 van de lezing

kooktip  Appelmoes
1 kg goudreinetten schillen en in stukken snijden, 

in een magnetronschaal met deksel. 3 x 3 Minuten op 

vol vermogen in de magnetron (900 watt). 

Tussendoor wat schudden. Zoetstof en kaneel naar 

smaak toevoegen, goed doorroeren en klaar… 

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

TOFFEE

Nu weet ik waarom die toffees van oma in november altijd zo 
knoeperdhard waren. Urenlang moest je sabbelen voordat je er ook 
maar enige smaak aan kon onttrekken. Nu snap ik waarom oma haar 
snoeptrommeltje in de maand maart altijd uitpuilde van de gewikkelde 
lekkernijen, maar je de bodem kon zien in december. Sinds deze 
carnaval weet ik hoe het zit. Oma was een toffee-verzamelaar.

Het viel me op, toen ik dit jaar tijdens de carnavalsoptocht een 
volwassen man van opa-leeftijd op een drafje naar een toffee zag 
rennen, die zojuist door een man met een muts en een veer op volle 
kracht naar het voetvolk was gegooid. Er was geen (klein)kind bij hem 
in de buurt om zijn gevonden schat mee te delen, dus hij deed het echt 
in eigen belang. Ook hij had waarschijnlijk thuis een snoeptrommel die 
nodig gevuld moest worden en waarvoor de carnavalsoptocht op het 
juiste moment kwam. Gelukkig viel carnaval dit jaar vroeg in het jaar, 
anders had hij echt in de maand februari droog toffeebrood moeten 
verkopen.

Het ging bij oma vroeger ook helemaal niet om die optocht op 
zondag. Daarom stond ze echt niet als eerste vooraan op de hoek van 
Heuvelstraat. Ze wilde gewoon haar strategisch beste plek kiezen, 
zodat ze de hoogste toffeekans had. Beetje in de buurt van de meest 
schattig verklede kinderen gaan staan en kassa! Of, nog beter: een 
praatje maken met de beste vrienden van de prins en zijn adjudant. 
Dan hoefde ze die wikkels niet eens van de grond te rapen, maar kreeg 
ze die zo in haar handen gedrukt. 

Ik leg de opa’s en oma’s die naast de weg staan tijdens de 
carnavalsoptocht volgend jaar, geen strobreed meer in de weg. 
Ik ga óf niet kijken óf ik weiger die toffees uit principe te vangen. 
Die snoeptrommels hebben het veel harder nodig dan ik. 

CoLUMN
D’n BlieKer

SAMEN MAKEN 
WE HET VERSCHIL, 

ELKE DAG OPNIEUW!
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Hoofdstraat 100 A
Heeswijk-Dinther 
Tel. 0413-291205 
of 0413-291980

Laat uw huidige verzekeringspakket 
door ons geheel vrijblijvend vergelijken 

op kwaliteit en prijs.

Loop eens 

binnen of neem 

contact op

DE OPLOSSING vOOr
uw vErzEkErINGSzaak IS 

ONzE Taak!!

‘oma waS een toffee-verzamelaar’ 

Het driemanschap van Jumbo 
staat altijd klaar 

De mannen krijgen al enkele 
jaren AoW, maar vinden thuis-
zitten niks. Als je werkt kom je 
onder de mensen. En bij jumbo 
Wiegmans is het goed werken. 
Natuurlijk moet je je ding doen, 
maar daar staat ook wat tegen-
over. Zo zijn ze met de hele club 
mee naar Utrecht geweest voor 
het afscheid van C1000. In de 
bus hebben ze driftig met el-
kaar gediscussieerd over voet-
bal, want daar weten ze wel wat 
over te vertellen. En zo beginnen 
ze prompt weer te discussiëren, 
deze keer over de maatschappij, 
de tweeverdieners en de klein-
kinderen. Want die kleinkinde-
ren zorgen - bij twee van de drie 
- voor een baantje erbij, als opa 
naar wedstrijden moet komen 
kijken. ook daar hebben ze geen 
hekel aan…

KLUSJESMAN AD
Alles wat nodig en mogelijk is, 
doet Ad. Desnoods staat hij op 
zondagmorgen vroeg nieuwe 
lampen in te draaien. Een keer 
heeft hij zelfs in alle vroegte alle 

lampen van de koeling vervan-
gen, gelukkig was het gebak er de 
avond ervoor uitgehaald. Maar 
ook een nieuwe plank in een win-
kelrek of een deur die klemt, zijn 
klusjes voor Ad. Een telefoontje 
van kantoor en hij is paraat.

BEZORGDIENST 
WILLY EN SJORS
De bus van de bezorgdienst jum-
bo Wiegmans rijdt vier dagen 
per week rond. De bestellingen 
van Zorgcentrum Heelwijk, Bui-
tenschoolse opvang, Werkkracht 
en andere instanties in Bernheze 
en oss worden in de bus gela-
den en rondgebracht. De heren 
worden overal met enthousias-
me ontvangen. 
Bij Werkkracht helpen de cliën-
ten bijvoorbeeld graag mee de 
bus leeg te halen, ondertussen 
hun verhaal vertellend. Hier en 
daar krijgen ze koffie met iets 
erbij. overal kennen ze onder-
tussen Willy en Sjors en als het 
nodig is, krijgen ze de sleutel om 
de boodschappen zelf binnen te 
brengen. 

VERTROUWEN
ook bij jumbo Wiegmans heb-
ben ze volledig vertrouwen in 
de mannen. Ze werken er ook al 
enige jaren. Sjors zelfs al vanaf 
1998, toen nog bij Adriaan van 
de Hove, destijds waren de klan-
ten veelal particulieren. Hij had 
soms wel 1000 gulden op zak, 
nu gaat dat allemaal digitaal. Er 
zijn alleen nog bonnen voor de 
lege flessen. 
De mannen willen voorlopig 
doorgaan met werken. Gelukkig 
maar!

HEESCH – De mannen Ad, Willy en Sjors staan klaar voor Jumbo. Hoewel Willy Hanegraaf en Sjors 
van de Laar op vaste dagen bezorgdiensten draaien en Ad Dappers de klusjesman is, vallen ze soms 
voor elkaar in. Anke Wiegmans is blij met het drietal en laat dat blijken door ze bij alle festiviteiten te 
betrekken.

V.l.n.r.: Sjors, Willy en Ad Tekst: Martha Daams Foto: Marcel van der Steen

De ma� en 
wi� en v� rlopig 
d� rgaan 
met werken; 
gelukkig maar

Bosch: het vreemde verhaal van Jeroen, zijn 
pet, zijn rugzak en de bal / Thé Tjong-Khing 

Het jaar 2016 staat in het teken van jheronimus Bosch. De illustrator Thé Tjong-kh-
ing, die al vele prijzen heeft gewonnen, heeft voor deze gelegenheid een groot pren-
tenboek gemaakt, dat kinderen een kijkje gunt in de vreemde wereld van jeroen 
Bosch. Het is een spannend verhaal: jeroen gaat buiten spelen en valt in een ravijn. 
Hij komt terecht in een wereld vol vreemde monsters. Tijdens zijn val verliest hij zijn 
pet, zijn rugzak en bal. Die gaat hij natuurlijk zoeken. 
Hij krijgt hulp van nieuwe vrienden, maar er dreigt ook gevaar. Er valt eindeloos veel 
te ontdekken in dit tekstloze prentenboek voor kinderen van 5 jaar en ouder. ook leuk 
voor volwassenen die het werk van jeroen Bosch kennen. In de illustraties zijn veel 
details van de schilder verwerkt.
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Informatieavond alcohol en drugsgebruik
Donderdag
14 april

Dorpsplein Heesch feestelijk geopend

Clemens Wubbels, projectleider, 
blikte op 2 februari terug naar 
het ontstaan van het Dorpsplein, 
belichtte de stand van zaken en 
de toekomstplannen. Het burger-
initiatief om de veranderingen in 
de zorg te volgen en – indien no-
dig – actie te ondernemen en de 
plannen van De Pas om een stuk 
van haar culturele activiteiten 
in te wisselen voor een sociaal 
maatschappelijke rol, kwamen 
samen. Er werd een nieuw initia-

tief geboren, waarbij ontmoeten 
en de weg wijzen een belangrijke 
plaats innemen. 

Opening
Wethouder jan Glastra van Loon 
verrichtte de openingshandeling 
en liet paarse ballonnen knallen 
met daarop de namen van de 
oude vertrouwde organisaties. 
Vanachter die ballonnen kwa-
men mooie, frisse oranje ballon-
nen tevoorschijn met de nieuwe 

samenwerkende organisaties, 
o.a. De Pas, Gemeente Bernheze, 
ons Welzijn, Dorpsplein, kBo, 
Heelwijk en optimisd. Glastra 
van Loon memoreerde dat het 

opzetten van een burenhulp-
organisatie in Heesch een groter 
avontuur was dan in de overige 
kernen van Bernheze, waar de 
natuurlijke verbindingen al lagen. 
Maar een mooi avontuur om-
dat, waar vroeger de zorg van de 

wieg tot het graf werd overgege-
ven aan instanties, we dat nu zelf 
moeten oppakken. Soms is het 
dan nodig even een helpende 
hand te bieden.

For Mineur
Tot slot was er een bijzonder op-
treden van For Mineur, dat in het 
teken stond van Burenhulp en 
zoeken naar de juiste weg, waar-
bij goede raad en daad te vinden 
is op het Dorpsplein bij De Pas. 

op dinsdagen kun je terecht van 
9.30 – 12.00 uur en op donder-
dagen van 18.30 – 21.00 uur in 
zaal D’n Herd in CC De Pas.

je kunt er terecht voor vragen 
over jeugdhulp, zorg, welzijn en 
werk & inkomen. je kunt er na-
tuurlijk ook gewoon een kop kof-
fie of thee drinken of je als vrij-
williger aanmelden. 
Het slotlied van For Mineur was 
dan ook zeer toepasselijk: Heesch 
oh Heesch het mooiste plekje…

Via www.dorpspleinheesch.nl 
kun je alles vinden over het nieu-
we Dorpsplein in Heesch.

HEESCH – Het Dorpsplein in Heesch is een feit. Voor wie het nog niet 
weet, het Dorpsplein is tweemaal per week geopend in CC De Pas. Het 
is dus geen plein met een boom en bankjes eronder. Het is wel een 
plein om te ontmoeten en informatie te krijgen of de weg te vragen.

gezOnHeid in Balans

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

from A to Beautiful

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

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	aangebrach-
te permanente eyeliner geeft u een stralende oogop-
slag 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.

Subtiel, natuurlijk en professioneel zijn onze uitgangs-
punten. 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! 

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

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

Laser facelift
Kies nu voor de nieuwe laser facelift!
Voor onmiddelijk e� ect 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.

U ben� va� hart� welko� voor 

ee� grati� huidanalys� e� advie�!

Aromatherapie Els Verdonk

Donkeren Dijk 32
5473 CS Heeswijk-Dinther
Tel: 0413-293501

Praktijk voor:

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

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

Aromatherapie
&

Massage bij kanker

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

Praktijk voor: 

 

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   

Aromatherapie
&

Massage bij kanker

‘De zorg van De wieg tot het graf 
weer zelf oPPaKKen’

Foto’s: Marcel van der Steen

VoRSTENBoSCH - De EHBO 
vereniging Vorstenbosch houdt 
op 17 februari een informatie-
avond over drugs. 

Deze avond wordt van 20.00 tot 
22.00 uur gehouden in de Stuik 
in Vorstenbosch. Iedereen is van 
harte welkom en de toegang is 
gratis. 
op deze avond wordt uitleg 
gegeven over de verschillende 

soorten drugs en de uitwerking 
ervan. Welke drug wordt voor-
namelijk door jeugd gebruikt en 
hoe is dit te herkennen door ou-
ders/verzorgenden.

Informatieavond drugs op 
17 februari in Vorstenbosch

Als ouder wil je het beste voor je kind
Klasse-RT helpt je daar graag bij

Het kind wordt betrokken in het 
eigen leerproces en is dus eige-
naar van het eigen leerproces. 
jeanine Maas voelt haar leerlin-
gen feilloos aan en weet door 
haar manier van begeleiden, 
haar leerlingen zo te motiveren 
dat ze weer plezier krijgen in 
leren, beter presteren én meer 
zelfvertrouwen krijgen. 
omdat ieder kind uniek is en 
daarmee ook unieke kwalitei-
ten of ontwikkelpunten heeft, 
is maatwerk vereist. Door regel-

matig cursussen en opleidingen 
te volgen, blijft jeanine Maas 
zich ontwikkelen om nog beter 
tegemoet te komen aan de (on-
derwijs)behoeften van iedere 
leerling. Binnenkort mag jeanine 
Maas zich gecertificeerd INPP 
Reflex Integratie therapeut noe-
men. jeanine vertelt enthousiast: 
“Met deze therapie ga ik op een 
andere manier aan de slag met 
leer- en concentratieproblemen. 
Wil je hier meer over weten? Ik 
vertel het je graag.”

Voor deze nieuwe therapie, de 
diverse workshops en de groeps-
cursussen die klasse-RT verzorgt, 
is meer ruimte in de praktijk no-
dig. Vandaar dat er de komende 
weken hard gewerkt wordt om 
de praktijk uit te breiden. De les-
sen van klasse-RT vinden daar-
om tijdelijk op een andere locatie 
in Nistelrode plaats. 
klasse-RT blijft gewoon bereik-
baar: jeaninemaas@klasse-rt.nl 
of via 06-17188290.
Cursus Snel leren=leuk leren 
(studievaardigheden voor leer-
lingen V-o). 
Woensdag 24 februari 19.00 uur 
(6 lessen).
Aanmelden kan tot 22 februari 
via jeaninemaas@klasse-rt.nl of 
06-17188290.

NISTELRoDE - Gaat het met je kind (op school) niet zo goed, dan maak je je zorgen. Je kind ongelukkig 
zien of je kind dag in dag uit zien ploeteren met de leerstof, dat doet je als ouder verdriet. Gelukkig zijn er 
steeds meer mogelijkheden om - samen met school en externe specialisten - in het belang van het kind te 
denken. Bij Klasse-RT Remedial Teaching - op maat en meer! - staat het belang van het kind altijd voorop. 

Zijn uw zorgen te groot om te wachten tot 14 april, misschien kan 
Burenhulp Nisseroi u de weg wijzen naar hulp of geruststelling; 
te bereiken via www.burenhulpnisseroi.nl of 0412-744111. 
Voor 14 april aanmelden: info@burenhulpnisseroi.nl.

Video Design
Lunenburg

Uw kostbare ‘oude’ 
8 mm film op dvd

Jhr. Speelmanstraat 22
Heeswijk, 06-22066338

Video Design
Lunenburg

Uw kostbare ‘oude’ 
8 mm film op dvd

Jhr. Speelmanstraat 22
Heeswijk, 06-22066338

Uw kostbare 
‘oude’ 

8 mm film 
op dvd
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de bakkers Lamers
Schaepmanlaan 101, Oss – T. 0412 625449
’t Dorp 109, Heesch – T. 0412 454646
www.debakkerslamers.nl

ALLE PIZZA OP ’N STOKJE

Pizzastok

2,25
normaal 2,95

Een heerlijke en makkelijke snack, dit  desemstokbroodje 
met  pittige tomatensalsa,  paprika, ananas, ui en kaas. 
Een niet-alledaagse maar toch makkelijke lunch 
of ’n gezellig hapje voor ’s avonds? Onze pizzastok!

tip van de bakkers

Bij aankoop van 2 broden naar keuze: 

4 gesorteerde 

zachte bruine 

broodjes 1,00
geldig t/m 3-2-2016

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

Sportmassage | Ontspanningsmassage | Bindweefselmassage | Chronische klachten

ACCOUNTANCY - BELASTINGEN - ADVIES

WWW.FINOVION.NL

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

Niels Nelson en Wim Waege-
makers verzorgen, met hulp van 
andere Halleyleden, deze begin-
nerscursus. Iedereen kan mee-
doen. De werking van sterren-
kaarten wordt gedemonstreerd 
en bij helder weer, wordt waar-
genomen met de telescoop in 
de grote koepel. ook wordt na-
tuurlijk gebruikgemaakt van het 
planetarium.
In de cursus wordt onder andere 
aandacht besteed aan het waar-
nemen van de sterrenhemel, de 

planeten, de maan, meteoren, 
meteorieten, planetoïden en 
kometen, de zon en de sterren, 
melkwegen en het heelal.

De kosten van de cursus Ster-
renkunde voor iedereen, inclu-
sief een cursusboek, bedragen 
€ 50,- (voor Halleyleden € 45,-). 

Voor meer informatie en aan-
melden: Wim Waegemakers, bij 
voorkeur via wwaeg@ziggo.nl of 
anders tel. 0412- 453737.

Cursus ‘Sterrenkunde 
voor Iedereen’

HEESCH - Bij Sterrenwacht Halley in Vinkel wordt de cursus Ster-
renkunde voor iedereen gegeven. De cursus bestaat uit zes lessen 
op de dinsdagavonden 16 en 23 februari en 1, 8, 15 en 22 maart, 
telkens van 20.00 – 22.30 uur.

Sjaak Bral begint zijn carrière in 
1992, na een turbulent optreden 
in het Veronica-programma RUR 
en een spraakmakend interview in 
het radioprogramma ‘De Avond-
spits’. Al snel blijken zijn talent en 
humor perfect in het theater te 
passen, waar Sjaak binnen twee 
jaar een succesvol stand-up co-
median wordt. Het podium is de 
plek waar hij zich voor het eerst 
in zijn leven op zijn plaats voelt. 
‘Ik sta liever in het theater dan 
dat ik thuis ben’. Het smaakt naar 

meer en een solovoorstelling als 
cabaretier blijkt een logische stap. 
Sjaak beweegt zich daarbij op ge-
heel eigen wijze door het theater-
landschap, niet gehinderd door 
enige voorkennis of de tirannie 
van aangeleerde wetmatigheden. 
Na zeven reguliere theaterpro-
gramma’s en elf oudejaarsconfe-
rences, is inmiddels overduidelijk 
dat het publiek hem omarmt. Re-
censenten zijn vaak in complete 
verwarring - maar loven zijn ei-
genzinnige talent.

Moord op Blonde Dolly: 
CABADRAMA EN 
THEATERTHRILLER IN ÉÉN

Een onopgeloste moord blijft al-
tijd leven. Zo ook de moord op de 
Haagse prostituee Blonde Dolly, 
ruim 50 jaar geleden. Sjaak Bral 
neemt het publiek mee terug in 
de tijd, naar de schone schijn van 

de jaren vijftig en de verstikkende 
macht van regenten.
Feit en fictie raken verstrikt in een 
razendknappe (historische/hu-
moristische) vertelling. Een thea-
terthriller van de bovenste plank 
- met een ontknoping die het pu-
bliek niet in de koude kleren gaat 
zitten. 

20 februari – Aanvang: 20.15 
uur. kaarten: € 12,50.
Deze voorstelling is een onder-
deel van het drie-in-één caba-
ret-pakket, te bestellen via 
www.nesterle.nl voor de speciale 
prijs van € 34,50 i.p.v. € 43,50.

NISTELRoDE – Cabaretier/columnist/schrijver Sjaak Bral, geboren en getogen Hagenees, is humoris-
tisch, scherpzinnig, eigenwijs, trefzeker: een improvisatietalent dat zich in veel disciplines uitbundig 
manifesteert. Of, zoals hij zelf zegt: ‘Niets menselijks is mij vreemd’.

Wil jij twee vrijkaartjes winnen?
Beantwoord dan onderstaande vraag en stuur het antwoord voor 
14 februari naar beheerder@nesterle.nl en wie weet ben jij de win-
naar. Bij welk dagblad is Sjaak Bral wekelijks een vaste columnist?

Kaartjes via www.nesterle.nl

‘Eigenzinnig talent’
Sjaak Bral

Foto: Marcel van der Steen
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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.

Dagelijkse eucharistieviering 
om 12.15 uur.

Op zondag om 10.30 uur
en vespers om 18.00 uur.

Dagelijkse eucharistieviering 

Abdij van Berne

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

audiovisueel

Lezing: De aanleg van een steenweg in de 18e eeuw
Bij Heemkundekring De Wojstap, Heeswijk-Dinther-Loosbroek

Zelfs in 1814 bezat ons land 
nog slechts 500 km verharde 
wegen. Nederland kende veel 
waterwegen en het reizen per 
trekschuit was populair en com-
fortabel, hetgeen echter niet op 
Noord-Brabant van toepassing 
was. 

‘s-Hertogenbosch had behoef-
te aan betere verbindingen o.a. 
met Luik. Voornamelijk welge-
stelde protestantse ingezetenen 
van de stad ‘s-Hertogenbosch 
kochten obligaties, om de aan-
leg van de weg - een particuliere 
onderneming - te financieren. 
In april 1742 werd daarmee in 
‘s-Hertogenbosch begonnen. 
In 1745 was de weg gevorderd 
tot Best. Uiteindelijk zou het 
duren tot 1818, voordat het ge-
hele traject, via Eindhoven naar 
Luik, gereed was. Hoe de aanleg 

van genoemde weg in zijn werk 
ging en de verdere geschiedenis, 
hoort en ziet u (veel afbeeldin-
gen!) tijdens deze lezing door 
Ruud van Nooijen op donder-
dag18 februari bij De Wojstap.
 
Ruud van Nooijen uit Boxtel is 
medeoprichter en bestuurslid 
van Stichting Hendrik Verhees. 
In 2013 verscheen het door 
hem geschreven boek: Leven, 
werk en tijdsbeeld van Hendrik 
Verhees (1744-1813), markant 
Boxtelaar. Tijdens de lezing zijn 
eventueel exemplaren te koop. 

Donderdag 18 februari in de 
heemkamer van Heemkunde-
kring De Wojstap, Raadhuisplein 
21a te Dinther. Aanvang: 20.00 
uur. Voor leden is de lezing gra-
tis, aan niet-leden vragen we  
€ 2,- p.p.

HEESWIjk-DINTHER/LooSBRoEk - In de 18e eeuw waren er nog 
weinig verharde wegen. De wegen waren van een zeer slechte kwa-
liteit en soms, in delen van het jaar, totaal onbruikbaar. Nieuwe 
wegen werden eigenlijk alleen aangelegd als er - voornamelijk mi-
litaire - noodzaak was.

Steenweg bij Ceulse Kaar kleinder Liempde richting Boxtel

Annie ontvangt boek van de week in Heesch

Deze week werd in de biblio-
theek in Heesch een boek uitge-
reikt aan Annie de Rooij. Zij komt 
uit Heesch en was een trouwe 
deelneemster aan de klik en Tik 

cursus (voor iedereen die moeite 
heeft om op internet zijn of haar 
weg te vinden). Deze wordt we-
kelijks gegeven in de Heesche 
bieb en Annie heeft deze met 

succes afgesloten. Momenteel is 
ze een enthousiaste cursiste van: 
Leren? Gewoon doen! 
Dit project is een samenwer-
kingsverband tussen de ge-
meente Bernheze, ons Welzijn 
en RoC De Leijgraaf. In dit 
project krijgen laaggeletterde 
mensen één keer per week les in 
schrijven, lezen of rekenen. ook 
deze lessen vinden plaats in de 
Heesche bibliotheek en worden 
gegeven door een docent van 
het RoC en met extra begelei-
ding van een vrijwilliger. 

Momenteel zijn er drie groepen. 
Annie heeft altijd goed kunnen 
lezen, maar foutloos schrijven 
lukt nog niet helemaal. Dit wil 
ze perse kunnen en daarom gaat 
ze naar deze cursus. Annie heeft 
veel verhalen in haar hoofd, ze 
heeft een veelbewogen leven 
achter de rug en ze wil niets lie-
ver dan dit op papier zetten voor 
haar kinderen. 
Een blij-verraste Annie kreeg 
donderdagmiddag, uit handen 

van Caroline Huibers en Désirée 
de Rooij, het boek: Hoe schrijf 
ik mijn levensverhaal van Reina 
Crispijn. De medewerkers van 
bibliotheek Heesch hebben voor 
Annie gekozen, omdat zij voor 
hen, voor al de cursisten staat 
van Leren? Gewoon doen! 

Zij hebben de moed gehad om 
de stap te zetten deze cursus te 
gaan volgen, om zo hun laagge-
letterdheid te overwinnen. 

HEESCH - 2016 is het ‘Jaar van het Boek’ en daarom verrassen de 
Noord Oost Brabantse Bibliotheken elke week een persoon of orga-
nisatie met een boek.

Uit handen van Caroline en Désirée krijgt Annie een boek uitgereikt.

Gastvrije vrijwilligers welkom!

Tijdens de vrije inloop, wordt 
informatie gegeven over de 
verschillende mogelijkheden en 
werkzaamheden als vrijwilliger 
en is er tijd voor een korte rond-

gang door het kasteel. 
Alles geheel vrijblijvend; een 
oriënterend bezoek verplicht tot 
niets. 

om een bredere openstelling 
van het kasteel te kunnen re-
aliseren, wordt versterking 
gezocht voor de functies gast-
vrouw/gastheer, kaartverkoop/
museumwinkel, terrein-/ge-
bouwonderhoud, collectiebe-
heer, promotie. 

Heb je interesse in één van deze 

functies? je bent van harte wel-
kom, nieuwe vrijwilliger! 

We ontmoeten je graag bij de 
entree van ons kasteel. Bel voor 
meer informatie naar 0413-
292024 of mail ons: secretaris@
stichtingkasteelheeswijk.nl.

HEESWIjk-DINTHER – De poort bij Kasteel Heeswijk staat op zon-
dag 14 februari tussen 12.00 en 14.00 uur open voor belangstellen-
den die willen kennismaken met vrijwilligerswerk op dit Brabantse 
Topmonument. 
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VOLOP  PARKEERGELEGENHEID

Aanbiedingen geldig van 18 t/m 24 juli 2014

Aan Laar / Tramstraat - Nistelrode

Aanbiedingen geldig van 11 t/m 17 februari
Aan Laar / Tramstraat - Nistelrode

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

RODE KOOL  500 gram € 0,98
GOUDREINETTEN 2 kilo € 1,75
FRIESLANDERS (aardappels) 5 kilo € 2,95

Ekoplaza afhaalpunt www.ekoplaza.nl
‘Samen een gezonde wereld’

Groent� e� frui� 
d�’� d� klo� 

ron� geniete�

Runderschenkels

100 gr. € 0,90
H.O.H. gehakt Zeeuws spek

100 gr. € 1,24

4 Kipcordon Bleu’s

met een gratis zak 
verse frieten

Van Mook
De Echte Bakker
Laar 66 - 5388 HK Nistelrode - 0412-611277
www.vanmook-echtebakker.nl

Quiche
 

Met verse groenten
uit de streek1,00

4,75

Valentijns cake

4 Zwitserse 
caiserbollen

    
            voor

Nu

voor de Allerliefste!
t/m 14 februari

4,95Nu

100 gr. € 0,69

Vraagtekens en duidelijkheid 
over glasvezel in Bernheze

Wie gaan erover 
De Stichting Glasvezel Bernheze 
wil breedband in héél Bernheze. 
Het liefst glasvezel. Daar wordt 
al jaren over gepraat. Binnen 
de stichting zelf: met de Bern-
hezer Buitenwacht, de ZLTo en 
de ondernemersverenigingen. 
Maar ook buiten de stichting. Er 
is overleg met zorginstellingen, 
scholen, dorpsraden en andere 
belanghebbenden. En natuurlijk 
met de gemeente en de diver-
se aanbieders van glasvezel. De 
uitkomst is op dit moment nog 
steeds niet helder. Maar, omdat 
het links en rechts in het nieuws 
is geweest, willen we duidelijk 
maken hoe het er nu écht voor 
staat. 

Vraagtekens drie grote kernen
oorspronkelijk zou Reggefiber 
overal in heel Bernheze glasve-
zel gaan aanleggen. Daar is lang 
over gepraat en intensief aan ge-
rekend. Dit plan bleek, zelfs met 
een stevige eigen bijdrage van 
de bewoners, uiteindelijk onbe-
taalbaar. Daarbij speelt mee, dat 
de gemeente van de EU niet mag 
subsidiëren in gebieden waar al 
kabel ligt. op dit moment heeft 

Reggefiber het plan om in de 
kernen en industrieterreinen 
van Heesch, Heeswijk-Dinther 
en Nistelrode glasvezel te gaan 
aanleggen. Daar hoeft dan geen 
eigen bijdrage voor betaald te 
worden. En ook bekijkt Regge-
fiber de mogelijkheid of in het 

buitengebied rond deze dorpen, 
daar waar al kabel ligt, ook glas-
vezel aangeboden kan worden. 
Maar dan moeten er daar wél 
voldoende deelnemers zijn én er 
moet een eigen bijdrage betaald 
worden. De plannen van Regge-
fiber voor de drie dorpen en hun 
bekabeld buitengebied moeten 
echter eerst nog goedgekeurd 
worden door kPN, de nieuwe 
eigenaar van Reggefiber. 

Duidelijkheid twee kleine kernen
Diezelfde kPN gaat in de kleine 
kernen Vorstenbosch en Loos-
broek voorlopig zeker geen glas-
vezel aanleggen. Wel gaan ze 
daar de snelheid van de koperen 

telefoonkabels opvoeren, waar-
door ook een snellere breed-
bandverbinding ontstaat. Dat 
heet VSL. Als glasvezel van Reg-
gefiber niet doorgaat in Heesch, 
Heeswijk-Dinther en Nistelrode, 
dan komt daar in ieder geval ook 
VSL. Hiervoor hoeft geen eigen 
bijdrage betaald te worden. 

Duidelijkheid buitengebied 
In het buitengebied, waar geen 
kabel ligt, gaat Mabib, met steun 

van de Provincie, glasvezel aan-
leggen. Dat doen ze niet alleen 
in Bernheze, maar in bijna heel 
Brabant (www.mabib.nl). Mabib 
mag van de EU ook alleen glas-
vezel aanleggen waar nog geen 
kabel is. 
Hiervoor wordt wel een eigen 
bijdrage van bewoners en be-
drijven gevraagd. De stichting 
is in gesprek met Mabib om een 
zo goed mogelijk aanbod voor 
elkaar te krijgen. Zoals het er nu 
uitziet, wordt er gestart met de 
aanleg in september van dit jaar.

Namens de Stichting Glasvezel 
Bernheze. Theo van overbeek
vanoverbeektc@gmail.com.

BERNHEZE - Er is nog volop onduidelijkheid over de aanleg van 
glasvezel in Bernheze. En over die onduidelijkheid is ook weer ver-
warring in de media. Tijd om de vraagtekens en de feiten voor u op 
een rijtje te zetten. 

De Stichting glaSvezel Bernheze wil BreeD-
BanD in héél Bernheze. het liefSt glaSvezel

Nu tijdelijk

20% korting 
op de basiccollectie

vouwgordijnen*

 Uw woonsfeermaker 
Twan Jacobs

*vraag in de winkel naar de voorwaarden

Laar 1  Nistelrode  T. 0412 61 11 85 
Tegenover Van Tilburg Mode & Sport  

 P  Gratis 

www.jacobsenjacobs.nL

Laar 1 - Nistelrode  - 0412 61 11 85 -  gratis parkeren - www.jacobseNjacobs.NL

ieder zijn eigen sfeer slapen in stijl
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Optocht

KBO Bernheze
KBO LOOSBrOeK
Kluscafé wordt bemand door vrijwilligers

NISTELRoDE - Tijdens de jaar-
vergadering van KBO Nistelro-
de is Frans van der Lee, na de 
maximale zittingsduur van bijna 
10 jaar, afgetreden als bestuurs-
lid. Uit handen van Ad Donkers, 
voorzitter KBO kring Bernheze, 
ontving hij - als blijk van waar-
dering - de zilveren KBO-speld 
met oorkonde. 

In zijn toespraak wees Ad Don-
kers op de grote verdienste van 
Frans voor de afdeling. Vanaf het 
begin was hij - als coördinator en 
instructeur - nauw betrokken bij 
de computerhoek. Vele ouderen 
hebben door Frans leren omgaan 
met de computer. Hij maakte dan 
van de gelegenheid gebruik om 
hen meteen ook maar kBo-lid te 
maken. Frans manifesteerde zich 

ook als onze ‘hoffotograaf’. Bij 
vrijwel elke gelegenheid was hij 
aanwezig om plaatjes te schie-
ten en op de door hem beheerde 
website te plaatsen. Hij viel ook 
op door zijn hulpvaardigheid, 
niet alleen op het organisatori-
sche vlak, maar ook in de contac-
ten met de leden. Hij was lid van 
de werkgroep noodhulp en van 
de commissie ziekenbezoek. Ver-
der had hij - vanuit het bestuur - 
zitting in de Raad Gecoördineerd 
ouderenwerk.

In het bestuur draagt Frans het 
stokje nu over aan jo Lamers. 
Maar een aantal uitvoerende ta-
ken zal door Frans worden voort-
gezet. Met name zal hij actief 
blijven in de computerhoek en als 
lid van de bezoekgroep.

Jaarvergadering 
fietsclub 
van de KBO
HEESCH - Op woensdagmor-
gen 17 februari vindt in zaal D’n 
Herd in CC De Pas de jaarlijkse 
bijeenkomst plaats van de fiets-
club van de KBO. 

ook in het kBo-blad wordt hier-

van melding gemaakt. Het afge-
lopen fietsseizoen wordt daarbij 
geëvalueerd en tevens wordt het 
nieuwe programma voor 2016 
gepresenteerd. Aanvang 10.00 
uur. Zowel trouwe fietsleden, het 
bestuur van de kBo en belang-
stellenden zijn van harte welkom.

KBO start kluscafé
in Loosbroek

LooSBRoEk - Het is zover. 
Loosbroek gaat van start met 
een kluscafé. 

In de Achterdonksestraat 7, bij 
Harrie en Rien van Zoggel, heb-
ben we een riante plaats aange-
boden gekregen. Daar gaan we 
spullen zoals koffiezetapparaat 
tot ventilator proberen te repare-
ren. Dit kluscafé wordt bemand 
door vrijwilligers.

Het kluscafé start met een keer in 
de maand - op de 3e dinsdag van 
18.30 uur tot 20.30 uur. De eer-
ste keer is op dinsdag 16 februari. 
Voor onderdelen moet u zelf zor-
gen. We vragen alleen voor het 
energieverbruik en de kosten van 
koffie een vrijwillige bijdrage in 
de fooienpot. 

We roepen mensen op om mee 
te doen en mee te denken over 
dit project. Als je een beetje han-
dig bent, laat dan wat van je ho-
ren of loop gezellig even binnen 
tijdens de openingstijden.

Voor meer informatie kun je 
terecht bij jan van Eerd 0412-
480658 of bij Betsie van 
Zutphen, 0413-229692.
Geef je apparaten een tweede 
kans, weggooien kan altijd nog.

KBO: meerdaagse 
reis Vorstenbosch 
en Nistelrode
NISTELRoDE/VoRSTENBoSCH 
- KBO Vorstenbosch en KBO 
Nistelrode organiseren - sa-
men met reisbureau EMA - een 
5-daagse reis naar Duitsland, 
Berg-Oberpfalzer, van maandag 
11 t/m vrijdag 15 juli. 

op maandagmiddag 15 februari 
zal er een presentatie worden ge-
geven over bovengenoemde reis 
in de grote zaal van CC Nesterlé, 
Parkstraat 2, 5388 HS te Nistel-
rode. Deze informatiemiddag is 
geheel vrijblijvend en begint om 
14.00 uur.

Frans van der Lee en Ad Donkers, voorzitter KBO Kring Bernheze

zilveren KBO-speld voor Frans
Veelzijdige actieve en hulpvaardige vrijwilliger

nistelrodenistelrode Foto’s: DMBK en Yvonne Rosenhart

Bobz

Boerenbruiloft

Optocht

Straatnaamonthulling Jeugdptocht
Optocht

Optocht

Uitdaging ‘76 trombones’ Jeugdptocht
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Verkoop nieuwe en gebruikte 
wielladers, graafmachines, 

minigravers, overslagmachines etc.
Tevens slangenservice, onderhoud, 

keuring en onderdelen voor alle 
merken

HANSAN BOUWMACHINES B.V.

Middelste Groes 5 Heesch  -  tel. 0412-454727  -  WWW.HANSAN.NL
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omdat de reacties eerder bij 
Heemkundekring De Wojstap zo 
geweldig waren, heeft de kBo 
Rini uitgenodigd om dit verhaal 
aan een breder publiek te ver-
tellen. Alle belangstellenden uit 
Dinther en Heeswijk worden 
daarom van harte uitgenodigd 
om deze lezing bij te wonen. 
De toegang is gratis en de kof-
fie wordt aangeboden door de 
gemeente Bernheze. De zaal is 
open vanaf 13.30 uur.

De lezing gaat over de natuur. 
Zolang er mensen bestaan, heb-
ben ze interesse gehad voor de 
natuur. In het verre verleden 
moesten mensen het doen met 
wat ze zagen en meemaakten. 
Zij leefden toen nog midden in 
de natuur en waren er heel af-
hankelijk van. Toen zijn er veel 
verhalen ontstaan. Verhalen over 
planten, paddestoelen, dieren. 
Vooral de soorten met een wat 
vreemd, merkwaardig of bijzon-
derlijk uiterlijk, waren onderwerp 
van die verhalen. ook speelden 

geloof en bijgeloof een heel gro-
te rol. Het ging over duivels en 
heksen, kabouters en elfjes. 

Luguber en Sprookjesachtig
Sommige verhalen hebben te 
maken met de angst die mensen 
hadden voor natuurverschijn-
selen, andere daarentegen zijn 
heel sprookjesachtig. Allemaal 
vertelsels, die ons nu een glim-
lach ontlokken.
De verschillende verhalen ver-
tellen ons iets over hoe mensen 
vroeger stonden tegenover de 
natuur en natuurverschijnselen. 
komt u ook?

Themamiddag met verhalen
HEESWIjk-DINTHER - KBO Dinther houdt op woensdag 17 februari 
weer een themamiddag. Rini Kerstens uit Erp geeft dan van 14.00 
tot 16.00 uur in CC Servaes een interessante lezing met prachtige 
beelden over het thema: verhalen, sagen, legenden.

Hisse Helden
HEESCH - De muzikale avond 
‘Hisse Helden’ wordt voor het 
eerst gehouden op zaterdag 1 ok-
tober 2016 in CC De Pas. 

De avond begint om 20.30 uur. 
kaarten zijn online verkrijgbaar 
vanaf mei en kosten in de voor-
verkoop € 12,50. ook is er een 
mogelijkheid om vrienden van 
Hisse Helden te worden, door 
een vriendenpakket te kopen. Het 

vriendenpakket houdt in dat je 
een gereserveerde tafel krijgt en 
consumptiebonnen. Hierover later 
meer.

Met Hisse Helden willen we een 
muzikale avond neerzetten met 
bekende en minder bekende Hee-
schenaren die muzikaal actief zijn. 
Hierin brengen de Heesche arties-
ten liedjes ten gehore van bands 
en muzikanten waar ze zelf fan 
van zijn. In de komende weken 
zullen we de eerste artiesten be-
kendmaken.

Kraam huren op Dintherse rommelmarkt

Evenals vorig jaar, duurt de 
markt van 10.00 tot 16.00 uur. 
De kramen zullen verdeeld staan 
in de diverse straten, waarbij zo-
wel buurtbewoners als mensen 

van buitenaf, gelegenheid heb-
ben om hun waren te verkopen. 
Verkoop van nieuwe spullen en 
etenswaren is NIET toegestaan. 
Uiteraard wordt voor een hapje 

en een drankje gezorgd.
We verwachten weer veel be-
langstelling. De entree is € 2,- 
per persoon, kinderen tot 12 jaar 
gratis. Zorg dat je gepast betaalt. 
Tot ziens op 1 mei in Dinther. In-
formatie over kraamhuur kun je 
contact opnemen met Riek van 
der Aa, tel. 0413-291004.

HEESWIjk-DINTHER - Buurtvereniging ‘De Drie Dreven’ houdt op 
zondag 1 mei een grote rommelmarkt in de wijk Rodenburg II, aan 
de Kastanjedreef, Lijsterbesdreef en Lindedreef in Dinther. 

geloof en 
BĲ GELOOF SPEELDEN 

een grote rol

www.mooibernheze.nl

inFOrmeert, BOeit 
en interesseert

Bezoek

Optocht

Straatnaamonthulling
Straatnaamonthulling

vorstenboschvorstenbosch

Jeugdoptocht

Jeugdoptocht

Meer foto’s opwww.mooibernheze.nl

Foto’s: DMBK 

Optocht

Optocht

Optocht

Pierehol, sleuteloverhandiging
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Gratis parkeren!

LADIES NIGHT:

€5,50*van 10 februari t/m 14 februari  

P

Voor het complete filmprogramma, online reserveringen en tijden: 

Volg ons op Facebook en  

blijf op de hoogte van al onze acties,  

premières en specials!
INDUSTRYBIOSCOOP.NL OF BEL 0413 - 82 09 90

INDUSTRY Service Bioscoop Veghel, NCB-Laan 52a

*(ex. 3D toeslag of extra lengte toeslag)

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

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

taalcafé start in 
talentcentrum
De activiteiten in het talentcentrum van ‘oNS wel-
zijn’ in de gemeente Bernheze worden uitgevoerd 
en georganiseerd door en voor inwoners van de 
gemeente. (Sterke) burgers die een talent, vak-
manschap of deskundigheid hebben, zetten deze 
in ten behoeve van de deelname en groei van meer 
kwetsbare of tijdelijk kwetsbare burgers.

Taalcafé
Het talentcentrum in Bernheze
start dinsdag 16 februari met 
het taalcafé. Het taalcafé is 
een laagdrempelige, open in-

loop voor iedereen die de Nederlandse taal beter 
wil leren beheersen. In het taalcafé wordt vooral 
aandacht besteed aan luisteren naar en spreken 
van de Nederlandse taal. Het taalcafe is voor ieder-
een die het Nederlands niet als moedertaal heeft. 

Het oefenen met taal wordt vooral gedaan door 
middel van gesprekken met elkaar en taalspelletjes. 
De sfeer is ontspannen en gezellig, met koffie en 
thee erbij. Het taalcafé wordt begeleid door en-
thousiaste taalvrijwilligers.

Info
Het taalcafé is iedere dinsdag van 9.15 uur 
tot 10.45 uur in het talentcentrum aan De La 
Sallestraat 3, in Heesch. 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 
Ank Meertens van oNS welzijn, tel.: 0412-474851 
of via de email: ank.meertens@ons-welzijn.nl.

heeschheesch

Optocht

Optocht

Optocht

Foto’s: Ad Ploegmakers, Marcel van der Steen en Yvonne Rosenhart

Remix

Remix

Jeugdoptocht

Optocht

Carnavalsmis

Boerenbruiloft

voor ieDereen Die het 
neDerlanDS niet alS 

moeDertaal heeft
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Valentijn in Bernheze
Op Valentijnsdag,
alleen voor jou
Het is steeds weer triest te vertellen
hoe diep maar geheim mijn liefde voor jou is
en als ik naar je antwoord gis,
vergaat me de lust om te bellen.

Soms verlang ik naar vroegere tijden,
want voor wie een gunstig lot had getrokken
kwam een eind aan het blozende jokken:
hij/zij mocht de ander in liefde verblijden.

Ook gaven minnaars en minnaressen
op deze dag gratis liefdeslessen:
wie was betoverd schonk een amaryllis,
en de gele chrysant als de liefde nog stil is.

De witte roos is er een van vertrouwen
en de kus op de wang droomt men er bij;
een dieprode gloed wijst naar ’t eeuwige ‘houden’
van ik ben voor jou, en jij ook voor mij.

Hoe dan ook, ik zal me bedwingen,
een bloem en een versje, daar moet je ’t mee doen.
Van Valentijns vreugde kan ik slechts zingen,
en wil je me danken… geef dan maar een zoen.

Ad van Schijndel

TOOS VERSTRATEN & VIOLET VAN DOOREN
Raadhuisplein 7 | 5473 GC Heeswijk-Dinther | 0413 - 320016

www.hetsentiment.nl

Van 11 t/m 14 februari
serveren wij een prachtig 4-gangen 

VALENTIJNSMENU
voor € 37,50 p.p.

Ga jij met jouw prins of prinses 
op de foto?
Samen met jouw prins of prinses op het witte paard! Wat 
is er nu mooier dan op Valentijnsdag een romantisch 
plaatje te laten schieten of een selfie te maken en deze 
te delen?

Speciaal voor deze dag hebben ze op kasteel Heeswijk een plaats 
ingericht waar je met jouw prins of prinses op óf met een gezadelde 
schimmel op de foto kunt. Uiteraard met het kasteel op de achter-
grond. Wat weerhoudt je? Beklim het trapje en bestijg het paard voor 
de foto van je dromen!

entree
Een ‘all-in’ toegangsbewijs (kasteel, tuin, fotomoment) kost € 10,-.
Voor kinderen (4-12 jaar) en rolstoelrijders bedraagt de entree 
€ 6,- per persoon. Beschermers van Brabants Landschap (max. 2 vol-
wassenen en 2 kinderen tot 18 jaar), museumjaarkaarthouders en 
Vrienden & Beschermers van kasteel Heeswijk hebben gratis toegang.

TIP. Bezoekers die vroeg komen: van 12.00 - 13.00 uur is er een 
Valentijnsdag koffieconcert in de Wapenzaal.

ZONDAG 14 FEBRUARI 2016
Valentijnsdag
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HORiZONTaaL

1. Wat is de naam van een bekend houten blaasinstrument?

3. Naam van het benefietconcert dat plaatsvindt in cc De Pas in Heesch?

5. Wat is de naam van de muziekvereniging uit Vorstenbosch?

6. Wat is de naam van het fanfareorkest uit Heesch?

7. Welk instrument bespeelt André Rieu?

10. Hoe heet een persoon die de klank van een piano optimaliseert?

12. Maak deze zin af: Twee violen en een trommel en een…

13. Hoeveel lijnen heeft een notenbalk?

15. Hoe wordt het kunststof schijfje genoemd dat vaak gebruikt wordt bij 
het gitaar spelen?

vERTikaaL

1. Welke gitaar heeft 4 snaren?

2. Hoeveel zwarte toetsen heeft een standaardpiano?

4. Naam van een koor uit Nistelrode dat Afrikaanse liederen zingt

5. Welke nationaliteit had de componist Händel?

8. Wat is de naam van het jeugdorkest van St. Lambertus uit Nistelrode?

9. Maak af do re mi fa…

11. Maak deze zin af: ‘Jo met de banjo en Lien met de…’

14. Het grootste en laagst klinkende koperen blaasinstrument?

WIN
eeN UUr 

PIANOLeS

Deze puzzel is onderdeel van een serie 
puzzels die elke maand terugkomt. 
ONDer De INzeNDerS MeT De 
JUISTe OPLOSSING WOrDT 
ÉeN UUr PIANOLeS Ter 
WAArDe VAN € 60,50 VerLOOT
(voor kinderen en jongeren tot 
21 jaar  50,-) bij The Piano Touch 
in Heeswijk-Dinther. Twee lessen 
van een half uur zijn natuurlijk ook 
mogelijk.

Deze prijs wordt aangeboden door:
The Piano Touch
Marie-Astrid Zeinstra
Heeswijk-Dinther
0413-292074
06-45612800
www.concert-service.nl

Stuur het goede antwoord voor 
21 februari naar: 
info@demooibernhezekrant.nl.

Muziekpuzzel
Een uitdaging voor onze lezers

2

Oplossing:
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Jumbo Wiegmans Heesch, Schoonstraat 8
Jumbo Nistelrode, Parkstraat 10

-

-

 

 

De mooiste
bloemen

mét vaas-
garantie

                 



  
Woensdag 10 februari 201614 gemeenteBeriCHten

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

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

aanmelden voor bijwonen raads-
vergadering in De Pas
Raadsvergaderingen zijn open-
baar en normaal gesproken kunt 
u hier gewoon naartoe. Maar 
vanwege de verwachte drukte en 
om iedereen in de gelegenheid 
te stellen de raadsvergadering op 
een goede manier te kunnen vol-
gen, werken we nu met aanmel-
dingen. Inwoners van Bernheze 
die de raadsvergadering willen 
volgen vanuit De Pas, kunnen 
zich aanmelden via 
www.bernheze.org/vluchtelingen.
Hier vult u uw gegevens in. Aan-
melden kan tot en met woens-
dag 17 februari 2016, 17.00 uur. 
Na aanmelding ontvangt u per 
e-mail een e-ticket. Neem dit 
ticket (geprint of op uw smart-

phone) samen met uw identiteits-
bewijs mee naar De Pas. Komt u 
met meer personen? Zorg dan 
dat al deze personen een eigen 
e-ticket en identiteitsbewijs bij 
zich hebben. 

400 plaatsen beschikbaar in 
De Pas
Er zijn in totaal 400 plaatsen be-
schikbaar in De Pas, dus we advi-
seren u om zo snel mogelijk aan 
te melden. Zijn er geen plaatsen 
meer beschikbaar, dan plaatsen 
we u op een reservelijst. Moch-
ten mensen zich afmelden, dan 
krijgt u alsnog een uitnodiging. 

andere manieren om raadsver-
gadering te volgen
Kunt of wilt u niet naar De Pas 

komen voor de raadsvergadering, 
maar deze wel graag volgen? 
Dat kan via een livestream-ver-
binding op www.bernheze.
org of www.d-tv.nl. DTV zendt 
de vergadering ook live uit. 
Op deze manier kan iedereen 
de raadsvergadering volgen. 

De meest nabije omwonenden 
kunnen de raadsvergadering in 
het gemeentehuis volgen. We 
realiseren ons dat de vergade-
ring ook voor andere inwoners 
van Bernheze heel belangrijk is 
en hadden iedereen ook graag 
in het gemeentehuis uitgeno-
digd. Maar vanwege de beperkte 
mogelijkheden daar, hebben we 
deze keuzes moeten maken.

Hoe gaat de raadsvergadering in 
zijn werk?
Tijdens de raadsvergadering de-
batteren de raadsleden met el-
kaar over de opvang van vluchte-
lingen. U kunt bij de vergadering 
dus zelf niet meepraten, alleen 
luisteren. In de afgelopen dagen 
hebben meerdere politieke partij-
en al hun standpunt laten horen 
over het voorstel voor de opvang 
van vluchtelingen. Maar bij de 
gemeenteraadsvergadering spre-
ken zij zich officieel uit en bespre-
ken ze ook of en hoe de gemeen-
teraad vorm denkt te geven aan 
de opvang van vluchtelingen.

Meer informatie 
Op www.bernheze.org/vluchte-
lingen vindt u meer informatie. 
Heeft u praktische vragen, dan 
kunt u mailen naar 
vluchtelingen@bernheze.org of 
tijdens kantooruren bellen naar 
14 0412. 

raadsvergadering 18 februari 2016 te volgen in 
De Pas
Op 18 februari 2016 vergadert de gemeenteraad over het voorstel voor de opvang van vluchtelingen. 
we verwachten dat zoveel mensen deze vergadering willen bijwonen dat niet iedereen in het gemeen-
tehuis terecht kan. Daarom bieden we inwoners van bernheze de mogelijkheid om de vergadering te 
volgen via een beeldscherm in cultureel centrum De Pas. 

De gemeente bernheze start 15 
februari 2016 met de aanleg van 
riolering in De Hoef in Nistelro-
de. De werkzaamheden vinden 
plaats tussen Laar en De Hoef, 
huisnummer 2. Dit wegvak is 
afgesloten voor doorgaand ver-
keer. De werkzaamheden duren 
ongeveer twee weken.

Op 16 februari 2016 start de ge-
meente met de aanleg van een 
nieuw riool in de Kromstraat in 
Nistelrode. Hiervoor wordt de 
Kromstraat vanaf de kruising 
Kromstraat-Wilhelminastraat tot 
met Kromstraat 38 afgesloten 
voor verkeer. De werkzaamhe-
den aan de Kromstraat duren 
ongeveer drie weken. Beide pro-
jecten zorgen voor een optima-
lisering van het rioolstelsel van 
Nistelrode. Wij vragen uw begrip 
voor deze situatie en uiteraard 
proberen we de overlast tot een 
minimum te beperken.

De wildbeheereenheden (wbE’s) 
in bernheze organiseren een 
grote opschoondag. wie helpt 
mee?

Elk jaar staat de derde zaterdag 
in maart in het teken van de (na-
tionale) opschoondag. Dit jaar is 
dat op 19 maart. Particulieren en 
verenigingen worden uitgeno-
digd mee te helpen het buitenge-
bied schoon te maken. Het doel 
van de schoonmaakdag is alle 
zwerfvuil in het buitengebied op 

te ruimen. Het veroorzaakt daar 
vervuiling en een ongezonde si-
tuatie voor planten en dieren. 

De organisatie van de schoon-
maakdag is in handen van Stich-
ting Samenwerkingsverband 
Wildbeheereenheden Bernheze 
(WBE Aa en Leijgraaf, (Hees-
wijk-Dinther, Loosbroek en Vors-
tenbosch), WBE Heesch en WBE 
Nistelrode. De gemeente stelt 
handschoenen, vuilniszakken en 
containers beschikbaar. Iedereen 
mag in principe meedoen. Voor 
de organisatie is het het gemak-
kelijkst wanneer dit in groepsver-
band gebeurt (verenigingen). 

Verenigingen die meedoen aan 
de schoonmaakdag ontvangen 

voor de kas van de vereniging 
€ 10,- per deelnemend vereni-
gingslid. 

aanmelden
Deelnemers kunnen zich, met 
namenlijst van de deelnemers, 
vóór 5 maart 2015 via de secre-
taris van hun vereniging opgeven 
bij de volgende contactpersonen: 
Heeswijk-Dinther, Vorstenbosch
en Loosbroek: WBE Aa en 
Leijgraaf: Johan v.d. Bergh, Kerk-
straat 37, 5476 KB Vorstenbosch, 
telefoon 0413-34 26 56, e-mail: 
leabergh@hotmail.com.
Nistelrode: WBE Nistelrode: 
jan.broeksteeg@gmail.com, 
telefoon 06-53932805 
Heesch: WBE Heesch: T. v.d. 
Berg, Pastoor Boelensstraat 2, 

5384 GR Heesch, telefoon 
0412-45 39 84, e-mail: 
tonvanbakel@xs4all.nl.

De contactpersonen geven meer 
informatie en een programma 
bij aanmelding. Als er veel be-
langstelling van verenigingen/
organisatie is, kan het voorko-
men dat het aantal deelnemers 
per vereniging wordt beperkt. 
Uiteraard streven we ernaar alle 
aangemelde verenigingen mee 
te laten doen. Deelname wordt 
vastgesteld in volgorde van 
opgave.

Minimum leeftijd voor deelname 
is 16 jaar in verband met veilig-
heid. Helaas kunnen we geen 
uitzonderingen maken.

riool-
werkzaam-
heden 
Nistelrode

Schoonmaakdag buitengebied Bernheze
21 maart 2015

OFFICIËLe BeKeNDMAKINGeN

voornemen tot 
uitschrijving
Het college van burgemeester en 
wethouders is voornemens de 
persoonsgegevens van de vol-
gende personen niet meer bij te 
houden, omdat uit onderzoek 
geen uitsluitsel is verkregen over 
de verblijfplaats.

-  J. Godzinski, 
geboren  03-09-1963

-  B. Lahnstein, 
geboren 15-02-1968

-  N. de Rond, 
geboren  25-05-1958

-  D.M. de Rond, 
geboren 19-03-1949 

Dit voorgenomen besluit kan 
grote persoonlijke en/of fi nancië-
le gevolgen hebben voor betrok-
kenen. Bent u op de hoogte van 
het huidige adres van genoemde 
personen, neem dan contact op 
met de gemeente Bernheze, tele-
foon 14 0412.

wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht 

Reguliere procedure 
Ontvangen aanvragen voor een 
omgevingsvergunning 
Heesch
-    ’t Vijfeiken t.h.v. nummer 53 

Kappen 3 dennen (overlast 

omwonenden)
Datum ontvangst: 01-02-2016

-  Elzenseloop 77
Plaatsen erfafscheiding
Datum ontvangst: 31-01-2016

-  Hadewychstraat 40
Uitbreiden woonhuis
Datum ontvangst: 02-02-2016

-  Geffensestraat 2a
Bouwen erker
Datum ontvangst: 03-02-2016

Nistelrode
-  Hoogstraat t.h.v. nummer 42

Kappen beuk (ziekte)
Datum ontvangst: 01-02-2016

Heeswijk-Dinther
-  Veldstraat 31a

Bouwen woning

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.

naar de gemeente? 
Maak altijd een afspraak!

U maakt een afspraak:
- via www.bernheze.org
- telefonisch 14 0412
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gemeenteBeriCHten

PrOCeDUreS
Openingstijden zie colofon

inzage
Procedure 1a
U kunt de stukken gedurende zes wek-
en tijdens openingstijden op afspraak 
inzien in het gemeentehuis in Heesch.

Procedure 1b
U kunt de stukken gedurende zes wek-
en 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 Bern-
heze reageren op de stukken. Neem 

voor het indienen van een mondelinge 
inspraakreactie contact op met de betr-
effende 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 pub-
licatiedatum 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 betref-
fende afdeling.

bezwaar
Procedure 4a
Belanghebbenden kunnen binnen zes 
weken na verzenddatum van dit beslu-
it bezwaar indienen bij het college van 
burgemeester en wethouders van Bern-
heze. Het bezwaar heeft geen schors-
ende werking.

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

beroep
Procedure 5a
Belanghebbenden kunnen binnen zes 
weken na publicatiedatum van dit beslu-
it beroep indienen bij de sector bestuurs-

recht 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 Afde-
ling bestuursrechtspraak van de Raad 
van State, Postbus 20019, 2500 EA 
’s-Gravenhage. Het beroep heeft geen 
schorsende werking. Er zijn griffierech-
ten verschuldigd.

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

voorlopige voorziening
Procedure 7a

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

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

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

Datum ontvangst: 30-01-2016
-  Lariestraat 11

Nieuwbouw garage en 
uitbreiden woonhuis
Datum ontvangst: 31-01-2016

vorstenbosch
-  Kampweg 16

Stalgedeelte verbouwen voor 
inwoning
Datum ontvangst: 02-02-2016

Procedure 6 is van toepassing.

besluiten
De volgende omgevingsvergun-
ningen zijn verleend. Deze be-
sluiten treden daags na verzen-
ding van het besluit in werking.
Heeswijk-Dinther
-   Rukven 3

Aanleggen watergang en 
aanbrengen beplanting/bomen
Verzenddatum: 01-02-2016

-  Galgenberg 1
Bouw garage/jachthut

Verzenddatum: 04-02-2016
-  Mgr. van Oorschotstraat 13

Handelen in strijd regels ruim-
telijke ordening/verkrijgen van 
bestemmingsplan technische 
ontheffi ng die combinatie van 
bedrijf en wonen mogelijk 
maakt.
Verzenddatum: 04-02-2016

Nistelrode
-  ’t Broek 8

Aanpassen melkveestal

Verzenddatum: 02-02-2016
Heesch
-  Kasteellaan 1

Bouwen afdak bestaande 
kapschuur
Verzenddatum: 03-02-2016

-  Maasstraat ong.
Oprichten woning met 
bijgebouw
Verzenddatum: 02-02-2016

De volgende omgevingsvergun-
ningen zijn ingetrokken. Deze 

besluiten treden daags na ver-
zending van het besluit in wer-
king.
Heeswijk-Dinther
-  Hoog-Beugt 5

Verwijderen asbestplaten
Verzenddatum: 01-02-2016

-  Antoon coolenstraat 12
Aanbouwen erker
Verzenddatum: 01-02-2016.

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

 

     

Running Team Bernheze nodigt u uit voor een 
 
    

4 gangen verrassingsdiner   
 
   

bereid door de top koks van  
Restaurant ‘t Bomenpark in Heesch.   

 
Op 30 maart 2016 en 6 april 2016, aanvang 19.00 uur.  

Restaurant ’t Bomenpark, Vorsselweg 3, 5384 RW Heesch   
 

Kosten € 59,- per persoon (diner inclusief drankjes)   
 

De opbrengst komt ten goede aan  
Stichting Roparun Palliatieve Zorg. 

 
Inschrijven? Stuur een mail naar roparunbernheze@gmail.com 

U ontvangt een bevestigingsmail met alle informatie. 
 
 
 

 

Bomenpark sponsordiner 
 

 

Stichting Roparun Bernheze team 181  
KvK 64756025 | Bank NL63 SNSB 0927 731 274 

roparunbernheze@gmail.com  
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Inwoners van de gemeente 
Bernheze die afgedankte elektri-
sche apparaten of spaarlampen 
(e-waste) inleveren bij de mili-
eustraat, kunnen daarmee de 
Bernhezer Energiecoöperatie on-
dersteunen. Hoe meer er ingeza-
meld wordt, hoe groter de kans 
dat de coöperatie een sponsor-
cheque van € 1.000,- van We-
cycle ontvangt. ook de mensen 
die inleveren zelf, maken kans 
op mooie prijzen. Wecycle or-
ganiseert de inzameling en recy-
cling van e-waste in Nederland.

Wecycle is een nieuwe ronde 
van de inzamelactie gestart. Wie 
op de milieustraat e-waste in-
levert, kan ter plekke op zijn of 
haar smartphone inloggen op de 
Wecycle-actiesite. Via GPS (Glo-
bal Positioning System) wordt 
vastgesteld of de inwoner echt 
op de milieustraat is. Vervolgens 
kan de inwoner punten voor een 
lokaal goed doel scoren. De 25 
gemeenten met de meeste pun-
ten per inwoner, ontvangen van 
Wecycle een sponsorcheque van 
€ 1.000,- voor het gekozen lo-
kale goede doel. De actie loopt 
tot en met 30 april. Informatie: 
www.wecycle.nl/inleveren.

Meer kleine apparaten en lampen
Doel van de actie in 330 ge-
meenten is, om het inleveren te 
stimuleren van vooral afgedank-
te kleine elektrische apparaten 

en spaarlampen op de gemeen-
telijke milieustraat. Deze produc-
ten worden nog vaak vergeten 
bij het bezoek aan de milieu- 
straat of weggegooid. 

Samenwerking
De gemeente Bernheze werkt al 
jaren samen met Wecycle. We-
cycle laat de ingeleverde elek-
trische apparaten voor bijna 80 
procent recyclen, spaarlampen 
zelfs voor meer dan 90 procent. 
Door recycling blijven grond-
stoffen behouden, komen scha-
delijke stoffen niet in het milieu 
terecht en wordt de uitstoot van 
Co2 vermeden.

Over Wecycle
Wecycle is een stichting die sinds 
1999 de inzameling en recycling 
van afgedankte elektrische appa-
raten en energiezuinige lampen 
(e-waste) organiseert. Wecycle 
garandeert optimale recycling 
van alle e-waste. De stichting 
onderhoudt een landelijk dek-
kend inzamelnetwerk door sa-
men te werken met gemeenten, 
winkels, kringloopbedrijven, in-
stallateurs en kinderboerderijen. 
Wecycle werkt in opdracht van 
producenten en importeurs.

Inzamelstichting 
Wecycle stimuleert 
lokale inzameling

BERNHEZE - De inwoners van de gemeente Bernheze ondersteunen 
Energiecoöperatie met oude föhn of spaarlamp. Inzamelstichting 
Wecycle stimuleert lokale inzameling.

‘Doel iS inzameling 
en recycling van 

e-waSte’

Plan B is regionaal
Niets doen is geen optie voor de 
SP Bernheze. Maar een plan B (al-
ternatief) wordt eerst breed met 
de samenleving besproken en 
daarna uitgewerkt. De SP Bernhe-
ze zou onderstaande punten wil-
len meenemen in de opzet voor 
een regionaal plan voor vluchte-
lingenhulp. op de eerste plaats 
stakeholders - bedrijfsleven, ver-
enigingen, maatschappelijke or-

ganisaties - inschakelen. Zij zijn 
nadrukkelijk mede aan zet. Want 
zij waren immers ook belangrij-
ke partners in de ‘krachtig Bern-
heze’ discussie. op de tweede 
plaats diverse regionale samen-
werkingsverbanden (o.a. AS-50, 
IBN groep, Agrifood Capital), de 
dorpsraden, de kerncommissie en 
het burgerinitiatief betrekken. 

De SP gelooft in meedenken van 

de inwoners. Dat kan leiden tot 
een verantwoorde, breed gedra-
gen hulp aan vluchtelingen. Lan-
delijk is nu hopelijk duidelijk, dat 
steeds maar willen oprichten van 
grootschalige AZC’s een doodlo-
pende weg is. Dan doe je niets 
aan integratie en blijven grote 
groepen mensen doelloos op een 
hoop zitten. Dat is geen oplossing 
voor de langere termijn. De SP 
kiest voor de lange termijn.

SP: Ons plan B

BERNHEZE - In Bernheze, met name in de kern Heesch, is veel onrust 
ontstaan. Onrust over een plan voor een AZC. Een AZC voor 500 vluchte-
lingen voor maximaal 10 jaar. Als we de relschoppers verwijderen uit de 
reacties, blijft er een duidelijk geluid over. Het is teveel en te lang. Dit was 
te horen op de twee informatieavonden, de hoorzitting en op de website 
van de SP Bernheze. Voor de SP werd helder dat dit plan een brug te ver 
is. De SP wil naar plan B.

Cor van Erp, Fractievoorzitter SP

D66: Jesse Kusters
Jesse Kusters uit Heeswijk-Dinther is winnaar van het projectplan 
Jongerenwedstrijd Betaalbaar Bouwen met ‘D’n Hadeejer Hoek’. 

wat is je plan?
Mijn project bestaat uit 22 rijwoningen en 12 studio’s, met een gemiddelde 
casco verkoopprijs van € 99.170,-. Rondom de woningen hebben we nog 
ruimte gelaten voor acht vrije kavels. De woningen zijn allemaal voorzien van 
zonnepanelen, hebben een A++ energie label en zijn all-electric. 

Thuis in bouwen?
Ik heb Bouwkunde gestudeerd (bachelor of applied science 
BASc) met specialisatie architectuur en ben nu werkzaam bij 
Bouwbedrijf Steenbergen, als werkvoorbereider. Daar ben 
ik dagelijks bezig met de voorbereiding van de particuliere 
woningbouwprojecten en het zoeken naar de slimste 
oplossingen. 

Het kan beter?
Er zijn volop kansen voor innovatieve bedrijven, schone 
steden en mensen die hun eigen energie willen opwekken. 
De wereld verandert en Nederland heeft alles in huis om op die 
veranderingen in te spelen. D66 zet zich in voor een sterker, slimmer en 
schoner Nederland. Daarom ben ik D66.

Ik ben

Dorpsplein Heesch
Vorige week was ik bij de ope-
ning van Dorpsplein Heesch in 
cultureel centrum De Pas. Vrij-
willigers hebben de afgelopen 
jaren keihard gewerkt aan dit 
burgerinitiatief op het gebied van 
zorg voor Heeschenaren. De vrij-
willigers hebben met Dorpsplein 
Heesch een soort zorgcoöpera-
tie ontwikkeld, waar burgers uit  

Heesch twee dagen per week te-
recht kunnen, als ze vragen heb-
ben over zorg en welzijn, jeugd-
hulp en werk en inkomen. 

Met Dorpsplein Heesch zijn nu 
in alle dorpen van Bernheze door 
vrijwilligers initiatieven ontwik-
keld op het gebied van zorg. In 
Heeswijk-Dinther en Loosbroek 
ziet zo´n initiatief er weer anders 

uit dan in Nistelrode of Vorsten-
bosch. En dat mag ook. Iedere 
kern is anders en de vrijwilligers 
uit die kern leggen eigen accen-
ten, zoals zij denken dat het ‘t 
beste werkt in hun dorp. 

CDA Bernheze is blij met de komst 
van Dorpsplein Heesch en wenst 
de initiatiefnemers en vrijwilligers 
veel succes bij hun werk! 

CDA: Actief bezig in de buurt

BERNHEZE - In Bernheze zijn heel veel vrijwilligers actief. In Bernheze hebben 
we graag iets over voor mensen uit de buurt. We vinden het leuk om elkaar op 
te zoeken en er voor elkaar te zijn. Dit maakt ons sterk. Samen werken aan een 
pronkzitting, samen werken aan een feest, een optocht, het geeft veel plezier en 
voldoening. In deze tijd zijn weer veel mensen actief in het carnavalsgebeuren. 
Met veel bewonderaars. Veel energie uit de gemeenschap die ons goed doet, 
het dorp een spiegel voorhoudt en met een grap problemen op de kaart zet.

Esther van den Bogaart, Raadslid CDA Bernheze
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Bouwplannen?
Bestemmingsplan

nodig?
Planschade? 

Graafsebaan 31 Heesch  06-2909 9005
onno@roconnect.nl www.roconnect.nl

Altijd geholpen door
iemand die u kent

Ook voor hulp bij overstappen

Nu € 50cadeau bij onze betaal-rekening*

Van Heck Assurantiën
't Dorp 124
5384 MD Heesch
T 0412 - 45 20 03
E info@vanheckassurantien.nl
I www.vanheckassurantien.nl
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Van Heck Assurantiën
‘t Dorp 124
5384 MD  Heesch
0412 - 45 20 03
info@vanheckassurantien.nl
www.vanheckassurantien.nl 

rivez Assurantiën 
& risicobeheer
Weijen 19a, 5388 HL Nistelrode 
088 - 8000 900
info@rivez.nl
www.rivez.nl

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

ZZP’er zonder H? Dat hoeft niet meer, ook als 
ZZP’er of fl exwerker is het mogelijk om ’n hypotheek 
te krijgen. Wel is het veel lastiger om de hypotheek-
rente-aftrek te verrekenen met je inkomstenbelasting. 
Speciaal hiervoor is de perspectief verklaring
in ’t leven geroepen. En laten wij daar nou alles 
van weten...

ZZP’er Hmet ’n

De VVD Bernheze vindt deze 
halsstarrigheid onbegrijpelijk.
ook het college van B&W heeft 
immers de gelegenheid gehad om 
naar de inwoners van Heesch te 
luisteren, op zowel de informatie-
avonden als tijdens de hoorzitting. 
Daarnaast is een petitie overhan-
digd, met meer dan 6300 handte-
keningen, tegen het AZC. Voor de 
overgrote meerderheid van de in-
woners van Heesch is 500 te veel 
en 10 jaar te lang. Wel willen de 
meeste mensen meewerken aan 

een kleinschalige en korter duren-
de opvang van vluchtelingen in 
alle kernen.
Zo denkt de VVD Bernheze er ook 
over.

op 18 februari is er een raads-
vergadering, waarin gestemd zal 
worden over het voorstel van 
B&W. Wij zullen vanzelfsprekend 
tegen stemmen! Na de stemming 
kunnen politieke partijen met al-
ternatieve voorstellen komen voor 
de opvang van vluchtelingen.

De VVD Bernheze vindt dit niet 
zoals het hoort. De gemeente-
raad is er niet om de chaos die 
B&W veroorzaakt hebben, op te 
ruimen.
Bovendien moet er nu eerst maar 
eens met de inwoners, onderne-
mers en verenigingen overlegd 
worden, om een zo breed moge-
lijk draagvlak te creëren. 
op 18 februari 2016 zal daar nog 
geen duidelijkheid over zijn.

http://bernheze.vvd.nl/contact

VVD: Geen grootschalig AzC

BERNHEZE - Vorige week is uiteindelijk duidelijkheid gekomen voor de inwo-
ners van Heesch over de plannen voor een AZC. De VVD Bernheze had al op 12 
januari duidelijk stelling genomen tegen een grootschalig AZC, maar afgelopen 
week sloten SP, Lokaal en CDA zich daarbij aan. Er is nu een meerderheid in de 
gemeenteraad tegen het grootschalige AZC. Maar ondanks deze meerderheid, 
wijzigen de burgemeester en wethouders hun standpunt niet. Zij houden vast aan 
het voorgenomen besluit, om 500 vluchtelingen 10 jaar lang op te vangen in een 
AZC in Heesch. 

Jack van der Dussen, Fractievoorzitter VVD Bernheze

Toch moeten we blijven opletten. 
Zeventig jaar geleden werkten de 
meeste mensen in de landbouw 
en de industrie, nu werken veel 
mensen in de dienstverlening. 
Maar we zien wel, dat alles onder 
druk staat. Door technologische 
ontwikkelingen en lagelonenlan-
den, verdwijnen veel goede ba-
nen. En dan is er ook nog zoiets 
als schijnzelfstandigheid van som-
mige ZZP-ers.

ook de Sociale Werkvoorziening 
staat op zijn kop. De vanzelfspre-
kendheid is weg. Zoveel mogelijk 
mensen moeten een plek vinden 
in de ‘gewone’ arbeidsmarkt. Het 
lijkt me duidelijk dat dat mooier 
klinkt dan het is. 

ook Progressief Bernheze kan 
dit niet snel oplossen. Maar we 
blijven het wel proberen! Dat 
kunnen we niet zonder jullie. 

We hebben voorbeelden nodig, 
van gevallen waar het goed gaat 
en - helaas ook - waar het fout 
gaat. We moeten zorgen dat de 
sociaal zwakkeren niet buitenspel 
komen te staan. We willen niet 
terug naar de tijden van boeren, 
burgers en buitenlui.

Voorbeelden van situaties?
Mail ze!
reactie@progressiefbernheze.nl.

Progressief Bernheze: Boeren, burgers en 
buitenlui

BERNHEZE - Zo bij carnaval, denk ik weleens terug aan dertig jaar geleden. Iede-
re kroeg had een matinee, en ouders en kinderen vierden vier dagen lang samen 
carnaval. Tijden zijn veranderd. Het is maar goed ook, dat tijden veranderen. 
Zeker als je kijkt naar de werkgelegenheid. Tot de Tweede Wereldoorlog had je 
volop kinderarbeid, lange werkdagen en –weken, met gevaarlijk en ziekmakend 
werk. Dat is gelukkig niet meer zo.

Bellinda van den Helm, raadslid Progressief Bernheze

Betrokken, dichtbij en duurzaam;
dat is Bernheze

Paul gaat verder: ‘We hebben 
direct contact gezocht met de 
bonenbranderij, waar De Nistel 
eerder al haar eigen koffieme-
langes samenstelde en een pri-
vate label (eigen merk) koffie-
bonen ontwikkelde. De branderij 
reageerde heel enthousiast en 
stelde meteen een aantal jute 
zakken beschikbaar. Een dag la-
ter zijn we met Mieke Langen-
huizen van Mind your Bag om 
tafel gaan zitten. Een half woord 
was voor haar voldoende om 
aan de slag te gaan.”

Van de originele jute zakken, 
waar de koffiebonen in ver-
scheept worden, zijn er 10 luxe 
‘Limited edition’ tassen gemaakt. 
De medewerkers, met een ver-
standelijke beperking, hebben 
weer een bijdrage geleverd aan 

de productie van de tassen.  Het 
resultaat hiervan is kwaliteit en 
duurzaamheid met zorg ver-
werkt in een stijlvolle tas! 
op zondag 21 februari organi-
seert De Nistel een open dag. 
Alle ruimtes en verschillende 
onderdelen van De Nistel zullen 
deze dag open zijn voor publiek 
en er zal van alles te zien en te 
beleven zijn.
De 10 tassen zullen vanaf deze 
open zondag exclusief verkrijg-
baar zijn! Graag tot dan!

Unieke ‘Limited edition’ tassen! 
Open zondag 21 februari bij De Nistel

NISTELRoDE – “Plastic tassen worden niet meer gratis in de win-
kels verstrekt. Mensen zullen daarom meer en meer op zoek gaan 
naar een duurzamer alternatief”, aldus Paul Rademaker. In het Kof-
fiehuis van De Nistel, waar een aantal fraaie jute koffiezakken ter 
decoratie aan de wand hangen, is het idee ontstaan om de jute zak-
ken te hergebruiken en hier tassen van te maken.

Kim Rademaker van Ontmoetingscentrum De Nistel Foto’s: Wim Roefs
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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

nieuwe dessO-
tapijttegels 
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, Heeswijk-
Dinther. 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 kOOp/
te Huur

te Huur Opslag/
BedrijFsruimte, 180 M2, 
Heeswijk-Dinther
06-23721887.

gezOCHt

BOek: de Bevrijding van 
HeesCH
Hartewens van de 85-jarige 
dame Marietje van Roosmale - 
van Tuijl.
adrianavanroosmale@gmail.com
06-12837134.

Cursussen

reanimeren kun je 
leren!
In groepjes van 3 tot 6 
personen.
ook voor cursussen EHBo en 
EHBo bij kinderen
www.aed-thuis.nl.
Gersteveld 6, Heeswijk-Dinther.
Info: 0413-291070.

MooiBernhezertjes

wilt u een zOekertje plaatsen? 
Dan is dit mogelijk vanaf € 5,-. office@demooibernhezekrant.nl of 0412-795170.

Tekst?

vluCHtelingen in FeBruari Zie oplossing pagina 26

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

  
Zoek de volgende woorden:
ScHOEN, HOED, TRUI, JAS, BROEK, STROPDAS, ScHORT, PET, BLOES, 
BIKINI, cOLBERT, ONDERBROEK, HANDScHOEN, MUTS, LAARS, 
SOKKEN, KNOOP, JURK, ROK, HEMD, VEST.

WOOrDzOeKer

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

Werknemers van Bernheze 
Media worden uitgesloten van 
deelname.

oogcontact

‘t Dorp 65, 5384 Mb Heesch
0412-451782eelen

Oplossing
vorige week:
Stan jaspers
uit Heesch

winnaar:
Annie v.d. Braak

kan de staatsloten 
ophalen bij kantoor-
boekhandel Ceelen

BEN JIJ DIE SLECHTE 
WIFI OOK ZO BEU?

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.

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

20155066_90x90mm_v2_HR.indd   1 05-01-16   13:19

LoosbroekLoosbroek

Prognose binnen 5 minuten?  
Benieuwd naar de mogelijkheden? 

Twijfel niet, neem vrijblijvend contact op!

www.soestacc.com of (0412) 45 90 00
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Verlichte optocht

0.69
  WEEKEND

1.99
  WEEKEND

2.99
  WEEKEND

0.79
  WEEKEND

2.39
  WEEKEND

500 G

350 G 600 G

1.99
  WEEKEND

1.99
  WEEKEND

1.99
  WEEKEND

150 G125 G

4 STUKS

340 G

PER STUK

Per stuk

3.99
Per set

19.99
Per set

1.99

2 STUKS 3 STUKS

www.aldi.nl
HOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS

12 T/M 14 FEBRUARI12 T/M 14 FEBRUARI12 T/M 14 FEBRUARI
VOORDEEL!VOORDEELVOORDEEL!!!!WEEKEND

Zet- en drukfouten zijn voorbehouden.  *Uit de koeling

KIJK VOOR MEER AANBIEDINGEN OP WWW.ALDI.NL

Vanaf woensdag 10 februari

Muziek 
wenskaarten

Valentijns-DVD’s Star Wars Trilogy

Biologische 
rode bieten

Spitskool

Schouderkarbonade*

Roze koffi ebroodjes

Runderhacheevlees*

Frambozen* Blauwe bessen* Aardbeien*

LoosbroekLoosbroek

Verlichte optocht

Verlichte optocht

Verlichte optocht

Foto’s: DMBK en Michel Roefs

Beleef gratis Zen-training
“Laat lichaam en geest ontspan-
nen met onze Tacoyo sportles 
(combinatieles fitness/pilates/
yoga/body pump) met een uit-
gebreide Zen-training, verzorgd 
door Zenmeester Eric Veen. op 
donderdag 18 februari kun je van 
19.00 - 20.00 uur een Tacoyo 
proefles ervaren met aanslui-
tend om 20.00 uur de exclusieve 
Zen-training (maximaal 1.5 uur). 
Zen staat voor: rust, ruimte, res-
pect en biedt meditatie met effect. 
Zoals meer concentratie en het in 
balans brengen van lichaam en 
geest.  Met ‘Zen’ leer je mediteren 
en het vergroten van aandacht en 
bewustzijn. Afsluitend drinken jul-
lie een ontspannende Zen-thee” 

aldus teamleider Marleen van 
FeelGoodClub Thermae Son.  

Enthousiast?
Het gehele programma van de 
Anti-stress week is te lezen op 
www.thermaeson.nl. Mail voor 
vragen en inschrijving 
info@thermaeson.nl. 
Thermae Son is gelegen aan de 
Thermaelaan 2 te Son en Breugel.

Thermae Son organi-
seert Anti-stress week 
SoN - Ervaar complete ontspanning tijdens de Anti-stress week 
van maandag 15 t/m 19 februari 2016 bij wellness resort Thermae 
Son. De diverse afdelingen geven gasten de mogelijkheid kennis 
te maken met diensten omtrent stressontlading. Beleef een proef-
les Hatha Raja Yoga of ClubYoga in de sportclub. Geniet van een 
stress-relieve massage met korting en kom tot rust met een  an-
ti-stress opgieting in de saunacabine. 

Optocht

Verlichte optocht

Meer foto’s opwww.mooibernheze.nl

Verlichte optocht
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Meer foto’s opwww.mooibernheze.nl

& ZEKER ZO GOEDCOOP

Prijs- en assortimentswijzigingen, zetfouten en uitverkochte artikelen voorbehouden. Alle aanbiedingen zijn bestemd voor thuisgebruik, dus niet voor handelsdoeleinden. Geldig van maandag 8 februari t/m zondag 14 februari 2016. Week 6. *de korting wordt aan de kassa verrekend als 50% over 4 verpakkingen.

Heeswijk-Dinther
Plein 1969 11
ma-za 8-21 
ZONDAG OPEN 12-18 UUR

Heineken pils  
krat 24 flesjes à 300 ml  

9.89
14.99

max. 4 kratten per klant

< 25 jaar? laat je legitimatie zien!
< 18 jaar verkopen wij geen alcohol

< 25 jaar? laat je legitimatie zien!
< 18 jaar verkopen wij geen alcohol

< 25 jaar? laat je legitimatie zien!
< 18 jaar verkopen wij geen alcohol

Heineken pils
krat 24 flesjes à 300 ml

  1+1
GRATIS*

Beenham
amerikaans, honing-mosterd 
of naturel  
per kilo 6.90

PER 100 GRAM

0.69
0.93

PER PAK

1.00
1.65
1.15Coop roomboter custardcakejes, 

bokkenpootjes of vruchtengebakjes  
pak 200-300 gram  

DE H
UI

SM
ER

K
EN

   
     

              VAN
 C

O
OP

Authentieke katenspek   100 gram, 1.82
Authentieke leverkaas   100 gram, 1.31
Authentieke ovengebakken gehakt   100 gram, 1.71
Authentieke boeren schouderham   100 gram, 1.82
Coop fi let Américain naturel   bakje 150 gram, 2.25
Noord-Hollandsche gesneden kaas
romig jong of jong belegen, 200 gram, 2.64/ 2.74
Coop ambachtelijke leverworst   stuk 350 gram, 1.59

KIES ER 2 & 
BETAAL 
ER 1!

Heeswijk-dintherheeswijk-Dinther

Ere snevelgeit Anny van Menzel
Jeugdprins, prinses, adjudant en adjudante

Optocht

Foto’s: DMBK en Michel Roefs

Staatsiefoto

Optocht
Jeugdoptocht

Jeugdoptocht Ontbijtshow

Optocht

Ontbijtshow
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BERNHEZE BOUWT

www.hansvandervelden 
aannemersbedrijf.nl

Vorstenbosch

 Tel.: 0413 - 229598 / 06 - 46595101

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

www.bouwservice
pvdzanden.nl

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

Vorstenbosch
Tel.: (0413) 342768
Mobiel: (06) 51246525
avanderzanden@home.nl 06-11955220

johndortmans@home.nl

VAN DUYNHOVEN
Schilder
Glas- en Afwerkingsbedrijf
Glas in lood

www.vanduynhoven.nl

Samen 
� erker 
bouwen

Peter van Roosmalen Schilderwerken
Koksteeg 50 - Vinkel

06-10189411

Schildersbedrijf Theo Wijnen
Catharinahoeve 23 - Heesch - 06-53740305

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

10%
KORTING

t/m 31 januari 2016

showroom open 
op zaterdag 

10.00 - 15.00 uur

n Kozijnen
n Ramen
n Deuren
n Schuifpuien
n Vouwwanden

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

VOOR PARTICULIEREN EN BEDRIJVENVoor particulieren en bedrijVen

n Kozijnen
n Ramen
n Deuren
n Schuifpuien
n Vouwwanden

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

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

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

keukens
badkamers

schuifkasten
interieurs

www.jmeulendijk.nl Meulendijk

Gastenhuis 20 - 5473 CT Heeswijk-Dinther - 0413-296316
06-13535619 - info@mpbestratingen.nl

Marcel van den Akker

Terwijl de winkel van binnen een ware metamorfose ondergaat, is buiten ook het nieuwe gedeelte nu voorzien 
van de bedrijfsnaam.

Bouw van Van Tilburg werkt 
naar open zondag 20 maart

Zoekt u gebruikte bouwmaterialen?
www.gebruiktebouwmaterialen.com

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

DOWNLOAD ONZE WEBAPP!
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HET Bouwblok ging in november 
aan de slag en kon - zoals afge-
sproken - voor de kerstdagen 
het ruwwerk opleveren. josse 

Timmerwerken, de aannemer die 
alles regelde namens en samen 
met HET Bouwblok, kon het 
stokje overgeven en hierna kon 

geschuurd, geplamuurd en ge-
schilderd worden. 
In januari gingen ze door met het 
plafond en de vloer en er werd 

gesproken over de datum 13 fe-
bruari. Intussen, weer een maand 
verder, gaat het voorspoedig en 
karin staat klaar om met haar 
team, in de nieuwe salon aan het 
werk te gaan. 
Zij vertellen tijdens de open dag 
alles over de nieuwe mogelijkhe-

den die deze nieuwe situatie te 
bieden heeft. 

kom kennismaken met het team 
en/of met de nieuwe salon tij-
dens de open dag op 13 februari 
van 12.00 tot 16.00 uur is. krom-
straat 3, 5388 ES Nistelrode.

BERNHEZE BOUWT

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

van den berg en zn.
tegelwerken & tegelhandel

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

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

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

www.tegelzetbedrijfvdberg.nl

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

van tegels en natuursteen!

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

Zoggelsestraat 94 - 5384 VE  Heesch - 0412-452072
info@grinsveninstallatie.nl - www.grinsveninstallatie.nl

Uitnodiging voor 13 februari, Kromstraat 3
NISTELRODE – Kromstraat 3 kennen we niet meer terug ten opzichte van enkele maanden geleden. Er 
is een prachtige salon verrezen, er is heel veel werk verzet in heel korte tijd. De eigenaresse van deze 
nieuwe salon, Karin, is - samen met Rinus - trots op het resultaat en straalt, terwijl de laatste puntjes 
op de i gezet worden. Zaterdag 13 februari moet alles klaar zijn en dat vraagt om nog even de focus te 
houden.

f e e l  g o o d  —  l o o k  a m a z i n g

HET BOUWBLOK wenst Intense 
feel good - look amazing veel 
succes met de nieuwe locatie. 

13 Februari zal ook de voorgevel in stijl zijn

www.hetbouwblok.nl

Openingstijden:
Maandag t/m woensdag:
8.30-21.00 uur
Donderdag: 8.30-17.00 uur
Vrijdag: 8.30-18.00 uur, 
ook zonder afspraak
Zaterdag: 9.00-15.00 uur,
ook zonder afspraak
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www.hansvandervelden 
aannemersbedrijf.nl

Vorstenbosch

 Tel.: 0413 - 229598 / 06 - 46595101

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

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

Van Schijndel Tegelhandel
gewoon de beste in de regio!

Wij laten u weer genieten...

Oostwijk 11, 5406 XT Uden
Industrieterrein Vluchtoord

Tel.: 0413 - 270 110

v. Schijndel
Tegelhandel

Natuursteen
Tegels, natuursteen, maatwerk, tegelwerk en advies

Kijk voor meer info op www.vanschijndeltegels.nl

Italiaanse en Spaanse topkwaliteit

voor Chinese prijzen! 

Extra voordelige prijzen

door onze rechtstreekse

import af fabriek.

www.vanschijndeltegels.nl

De koffie staataltijd klaar ener is voldoendeGRATIS parkeerplek!

Vanaf 15 m2

GRATIS
thuisbezorgd!

Altijd
de scherpste

aanbiedinge
n.

Naast exclusief tegelwerk en ontwerp
van badkamers verzorgen wij tegelwerk in  
(natuursteen) vloeren, badkamers, 
toiletten en keukens.

Voor complete verbouwingen en 
aanbouwen kunt u ook bij ons terecht.

van badkamers verzorgen wij tegelwerk in  

Voor complete verbouwingen, aanbouwen 
en badkamers kunt u bij ons terecht

Naast exclusief tegelwerk en ontwerp
van badkamers verzorgen wij tegelwerk in  
(natuursteen) vloeren, badkamers, 
toiletten en keukens.

Voor complete verbouwingen en 
aanbouwen kunt u ook bij ons terecht.

van badkamers verzorgen wij tegelwerk in  

Voor complete verbouwingen, aanbouwen 
en badkamers kunt u bij ons terecht

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

* 15 jaar garantie
* Prefab dakkapellen
* Werkplaats/showroom 
 open op zaterdag van 
 10.00 - 14.00 uur
* Gratis een vrijblijvende 

prijsopgave aan huis

Nu tot wel 10% winterkorting! 

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

M. van Pinxteren
Uw specialist in kunststofkozijnen

Nieuwbouw - Verbouw - Renovatie
Voor de vakhandel en de particulier

www.vanpinxteren.nl

sinds 1985

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

■ BETONBOOR- EN
 ZAAGTECHNIEK
■ SLOOPTECHNIEK
■ GEVELRENOVATIE

Ontzorgen:

Uw waardering,

onze motivatie

GROEP BV

Specialisten in overvloed in Mooi Bernheze. We leren de bedrijven 
kennen door de vele redactionele stukken in deze themapagina’s. 
Mond tot mond reclame heet dit. De redactie vroeg zich ook af: 
‘Wat is het favoriete gereedschap/werktuig of onderdeel van hun 
werkmateriaal en wie zijn de mensen achter de advertentie’.
Wij gingen op bezoek bij de bouwvakkers en vroegen het de 
professionals zelf. Deze week:

HANS VAN DER VELDEN:
‘Samen met de klant tot een mooi resultaat komen’

WIE: NAAM ONDERNEMER: Hans van der Velden

BEDRIJFSNAAM: Hans van der Velden Aannemersbedrijf

SINDS WANNEER HEB JE HET BEDRIJF: 2005

WAT DOET HET BEDRIJF: Aannemersbedrijf (nieuwbouw/
verbouw)

DORPSGENOTEN KUNNEN ME KENNEN VAN: Rasechte 
Vorstenbosschenaar, vroeger van het voetballen bij de 
Vorstenbossche Boys en van carnaval: ik was prins in 2014.

MEDEWERKERS: 1 personeelslid in vaste dienst.

ZELF OPGESTART OF OVERGENOMEN: Zelf opgestart.

WAT IS JE FAVORIETE OPDRACHT: Adviseren en dan - samen 
met de klant - tot een mooi eindresultaat komen ten aanzien 
van praktische zaken. Samen de beste keuzes maken en daarin 
ook prijstechnisch meedenken.

WAT VIND JE DAT JE HET BESTE KAN: Het bouwproces van 
A tot Z begeleiden. Wat ik ook erg prettig vind is, dat ik veel 
samenwerk met meerdere ondernemers uit Vorstenbosch en 
Nistelrode. Bijvoorbeeld: bij drukte een collega-bedrijf om hulp 
vragen en visa versa.

KLANTEN VINDEN HIER: FLEXIBILITEIT

ADRES: Bosweg 5, Vorstenbosch 
0413-229598 / 06-46595101

WEBSITE:
www.hansvanderveldenaannemersrsbedrijf.nl

Bouwmensen
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aan het werk
wiLT U OOk EEN vacaTURE PLaaTSEN iN DEMOOibERNHEZEkRaNT? Stuurt u ons de 
informatie en het logo en wij maken de advertentie voor u op in het daarvoor passende 
formaat.

Bij P+ Industry BV zijn circa 25 enthousiaste mensen werkzaam met kennis op het gebied van RVS- staal aluminium en kunststoffen ten be-
hoeve van leiding en apparatenbouw in de werkplaats en op locatie. Onze klantenkring is erg divers. Wij werken voor industriële food- en 
non – food bedrijven, (semi) overheid, installatiebedrijven en de automotive branche. Ter versterking van ons team zijn wij op zoek naar:

Stage of vakantiewerk? 
We zijn gedurende het hele jaar op zoek naar stagiaires en vakantiekrachten voor verschillende afdelingen. 

Ben je geïnteresseerd in een stageplaats of vakantiewerk bij P+ Industry B.V. ? Stuur je gegevens naar ons door.

Stuur uw sollicitatiebrief voorzien van CV naar:
P+ Industry B.V., Afd. Personeelszaken, Brouwerstraat 2, 5405 BK Uden.

of mail naar rvloet@pplusindustry.com

Monteur buitendienst (olie) installaties, 
reparaties en werkplaatsinrichtingen

In de rol van monteur werk je zelfstandig aan 
projecten zodat deze volgens de gestelde specifi-
caties en planningen worden uitgevoerd binnen de 
gestelde taakstelling. Al dan niet in groepsverband 
voer je alle voorkomende technische industriële 
installaties uit Je werkt zelfstandig vanaf tekenin-
gen en schema’s en stemt eventuele afwijkingen 
zorgvuldig af. Betrokkenheid bij het werk, klant-
gerichtheid en een positieve en collegiale instelling 
zijn kernwaarden binnen ons bedrijf.

Wij vragen voor deze functie:
- MBO Niveau (Installatietechniek, werktuigbouw)
- Eventueel aangevuld met gerichte cursussen zoals
 Basisopleiding Bovengrondse Tankinstallaties ( BBT). 
- Ruime ervaring in de installatietechniek,  
 hautomotive en / of industrie
- VCA Basis veiligheid.
- Rijbewijs B/E
- Flexibele en klantgerichte instelling
- Stress bestendig
- Geen 9-5 mentaliteit.

Hulp- en leerling monteurs 

Als hulp of leerling monteur wordt je opgeleid tot 
volwaardig monteur in het installeren van staal, 
RVS, kunststof- en aluminium leidingsystemen. 
Kunststof leidingsystemen worden geheel gelast 
volgens voorschrift van de leverancier. Werk wordt 
onder supervisie zowel in de werkplaats als op 
locatie uitgevoerd. U bent genegen een interne 
opleiding te volgen.

Wij vragen voor deze functie:
- MBO-2 Niveau (Installatietechniek, 
 werktuigbouw) of gelijkwaardig
- VCA Basis veiligheid
- Flexibele en klantgerichte instelling
- Geen 9-5 mentaliteit.
- Goede beheersing van de Nederlandse taal

1e monteur industriële installaties

In de rol van 1e monteur werk je zelfstandig aan 
projecten zodat deze volgens de gestelde specifi-
caties en planningen worden uitgevoerd binnen de 
gestelde taakstelling. Al dan niet in groepsverband 
voer je alle voorkomende montagewerkzaamheden 
aan technische industriële installaties uit onder lei-
ding van een chef-monteur of projectleider.   
Je werkt zelfstandig vanaf tekeningen en schema’s 
van installaties en stemt eventuele afwijkingen zorg-
vuldig af. Je bent voor jouw collega’s een vraagbaak 
en bewaak je de geldende veiligheidsvoorschriften 
op de bouwplaats. Betrokkenheid bij het werk, 
klantgerichtheid en een positieve en collegiale in-
stelling zijn kernwaarden binnen ons bedrijf.

Wij vragen voor deze functie:
- MBO Niveau (Installatietechniek, werktuigbouw) 
 eventueel aangevuld met gerichte cursussen.   
- Ruime ervaring in de installatietechniek en / of  
 industrie
- VCA-1
- Rijbewijs B/E
- Flexibele en klantgerichte instelling
- Stress bestendig
- Geen 9-5 mentaliteit.

Kasteel Heeswijk is een waterburcht uit de 11e eeuw 
en is een van de 4 topmonumenten van Brabant. Het weerspiegelt 
bijna duizend jaar macht, trots en cultuur van de Brabantse elite. 

Al anderhalve eeuw ontvangt Kasteel Heeswijk gasten binnen zijn 
muren. Hier bloeit een lange traditie van Brabantse gastvrijheid. 

Het kasteel is nu museum en verwelkomt bezoekers.

Op dit moment werken we aan een bredere openstelling van het 
kasteel. Ter versterking van het team van vrijwilligers zoeken wij

Gastvrije vrijwilligers
Voor de functies:

- Gastvrouw / gastheer
- Kaartverkoop / Museumwinkel

- Terrein / gebouwonderhoud
- Collectiebeheer

- Promotie

Heeft u interesse in een van deze vrijwillige functies?
Wij nodigen u van harte uit voor een vrijblijvende
kennismaking op 14 februari tussen 12.00 en 14.00 uur.

Voor informatie 0413-292024 - www.kasteelheeswijk.nl
E-mail: secretaris@stichtingkasteelheeswijk.nl

Mag een werkgever onderscheid 
maken tussen sollicitanten?

Voorkeursbeleid of 
positieve discriminatie
Een werkgever mag bij gelijke 
geschiktheid de voorkeur geven 
aan bepaalde sollicitanten, zo-
als vrouwen of allochtonen. Dit 
heet voorkeursbeleid of positie-
ve discriminatie. Een werkgever 
mag alleen de voorkeur geven 
aan vrouwen als in een bepaal-
de functie in een bedrijf bedui-
dend minder vrouwen werken 
dan mannen. Een voorkeur voor 
allochtonen mag alleen als er in 
een functie beduidend minder 
allochtonen werken dan in de 
rest van de regio.

Werkgevers mogen sollicitan-
ten uit groepen, waarvoor geen 
voorkeursbeleid geldt, niet bij 
voorbaat uitsluiten.
Soms kan alleen een man of 
vrouw een bepaalde functie uit-

oefenen. of iemand van een be-
paald ras. Bijvoorbeeld een ac-
teur met een donkere huidskleur 
voor de rol van Martin Luther 
king. Dan mag een werkgever 
sollicitanten hierop selecteren. 
Dit geldt ook voor leeftijd, de re-
den moet dan ook duidelijk in de 
vacature staan.

Voor jonge werknemers - onder 
de 18 jaar - gelden soms andere 
regels. Bijvoorbeeld als het niet 
veilig of slecht voor hun veilig-
heid of gezondheid is. Werkge-
vers mogen kandidaten met een 
handicap of chronische ziekte 
weigeren als dat noodzakelijk is 
om hun gezondheid en veilig-
heid te garanderen of die van 
collega’s of klanten. 

De werkgever mag hen niet wei-
geren als het risico voor de ge-

zondheid en veiligheid is weg te 
nemen door aanpassingen op de 
werkplek.

Onderscheid bij sollicitaties op 
grond van godsdienst en le-
vensovertuiging
Een werkgever mag van sollici-
tanten eisen dat ze een bepaalde 
godsdienst of levensovertuiging 
hebben, als dat van belang is 
voor de vervulling van de func-
tie. Zo mag een gereformeerd 
ziekenhuis verpleegkundigen 
vragen met een gereformeerde 
levensovertuiging. Verpleegkun-
digen komen veel in contact met 
patiënten en dragen zo bij aan 
de identiteit van de instelling. 
om die reden mag deze eis niet 
worden gesteld aan een kok die 
uitsluitend in de keuken bezig is.

Bron: Rijksvoorlichtingsdienst 

BERNHEZE – Soms mag een werkgever bij een sollicitatieprocedure onderscheid maken tussen kandida-
ten. Bijvoorbeeld als een bepaalde groep mensen onvoldoende vertegenwoordigd is (positieve discrimi-
natie). Of als een kandidaat aan specifieke eisen moet voldoen om de functie goed uit te kunnen voeren. 
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Leonie is creatief in schilderen en verzorgt verschil-
lende schildercursussen en workshops aan groepjes 
van acht personen. Dit doet ze in haar eigen atelier 
47. Van schilderen wordt je blij en rustig, zegt ze. 
Leonie komt uit een creatief gezin. Haar zussen 
schilderen en beeldhouwen. Een van de zussen 
heeft een eigen beeldhouwcentrum. op de basis-
school was ze al bezig met tekenen en schilderen. 
En wist ze dus ook dat ze er later echt iets mee wilde 
gaan doen. Vroeger heeft ze een Tehatex opleiding 
gedaan. Dat was een opleiding met handvaardig-
heid en textiele werkvormen. ook heeft ze nog een 
specialisatie schilderen gedaan en heeft ze op de 
kunstacademie het vak tekenen gevolgd. Het ma-
ken van schilderijen maakt haar blij. ook vindt ze 
de handeling leuk; het creëren van een emotie of 
een illusie op een doek. Ze vindt het vooral belangrijk dat je er zelf door geraakt wordt. 
Ieder jaar gaat ze samen met een van haar zussen op teken- en schildervakantie, naar 
de Drôme in Frankrijk. In deze vakantie schilderen/tekenen ze Franse landschappen en 
bloemen. Haar mooiste werk vindt ze haar eerste aquarel met gele rozen en een zwarte 
achtergrond; een werk van alweer 45 jaar geleden. Voor die tijd was dat heel expressief. 
Maar zelf vond ze het prachtig. Hierboven een illustratie van een soortgelijk schilderij. 
Bij deze stijl (grote bloemen op een donkere achtergrond) is ze gebleven. Ze schildert 
graag met dikke lagen acrylverf. Ze heeft net een expositie bij verzorgingshuis Laverhof 
in Heeswijk achter de rug. En op dit moment staat er in Nuenen bij Ruimte en Beeld tot 
april een expositie van haar. ook heeft ze meegedaan aan de van Gogh wedstrijd in het 
museum van Breda, deze was te zien t/m 24 januari. 
Vanaf 16 maart tot 30 april exposeert ze in De Ruimte in Geldrop. Later in de toekomst 
zou Leonie nog graag een heel groot schilderij van een landschap willen maken; van 
twee bij vier meter.

Wouter van Empel
NISTELRODE - Hallo, ik ben Wouter van Empel. Ik ben 15 
jaar en ik kom uit Heeswijk. Voor school heb ik afgelopen 
week stage gelopen bij DeMooiBernhezeKrant. Zelf mocht 
ik een pagina in de krant maken. Het leek me daarom leuk 
om een pagina over schilderen en tekenen te maken. Ik wil 
namelijk later deze richting ook in. Voor deze pagina heb 
ik twee schilders/tekenaars geïnterviewd. 
CARLA VAN LIESHOUT (een schilderes uit Nistelrode) en 
LEONIE DEKKER (mijn vroegere teken-/schilderlerares). 

Wouter: Tekenen en schilderen wordt al sinds de prehistorie 
gebruikt. Zo maakten Neanderthalers al grottekeningen met 
houtskool of kalksteen. Ze beeldden dan situaties uit om een 
verhaal te vertellen. Tot op de dag van vandaag (duizenden 
jaren later), wordt het nog gebruikt. Bijvoorbeeld om huizen 
of keukens te ontwerpen. Ook wordt het natuurlijk als kunst 
gebruikt. Of om iets duidelijk te maken in de media. In de stage 
die ik afgelopen week heb gedaan, ben ik ook te weten gekomen 
hoe zo’n krant in elkaar zit en wat er allemaal vooraf gebeurt. 
En ik wilde ontdekken of dit soort werk bij me past, want 
er komt ook grafisch werk bij kijken. Ik vond de stage die ik 
afgelopen week gedaan heb, heel leuk en leerzaam.

NISTELRODE – De 53-jarige Carla van Lieshout heeft van haar hobby haar 
beroep gemaakt. Schilderen is haar passie. Ze vindt het leuk om in Nistel-
rode te wonen, want dat inspireert haar. Ook vindt ze het gezellig om met 
mensen een praatje te maken.

Wouter: Tekenen en schilderen wordt al sinds de prehistorie 
gebruikt. Zo maakten Neanderthalers al grottekeningen met 
houtskool of kalksteen. Ze beeldden dan situaties uit om een 

Leonie Dekker
Schilderen, tekenen en les geven

Carla van Lieshout
Schilderen, workshops en beeldhouwen 

HEESWIJK – De 63-jarige Leonie Dekker schildert al van jongs af aan. Ze 
vindt het leuk om schilderles te geven aan mensen. Ze vindt het leuk om 
een emotie of illusie op een doek te creëren. En dat mensen er door geraakt 
kunnen worden.

Carla houdt van schilderen. Van deze hobby heeft Carla haar beroep gemaakt. Ze geeft 
workshops en lessen aan mensen die geïnteresseerd zijn in schilderen. Want het schil-
deren geeft mensen een ontspannen gevoel. Ze vindt het leuk om mensen iets te leren. 
Het geeft haar energie. 

Naast haar werk, vindt ze het leuk om te wande-
len. Carla is moeder van twee dochters en zelf komt 
ze uit een ondernemersgezin. Veel mensen kennen 
haar van de vroegere winkel van haar ouders, die 
ze later met haar man Theo overgenomen heeft. Er 
werden allerlei producten verkocht. Al sinds ze drie 
jaar was, wist ze al dat ze talent had voor schilderen. 
Ze was gefascineerd door vormen en mensen en was 
dus ook bezig met het tekenen en schetsen daarvan. 
Vroeger wilde ze verder leren maar dat mocht niet, 
dus heeft ze later nog een Academische opleiding 
gedaan. Haar schilderijen roepen een bepaalde rust 
op. Met de schilderijen die ze maakt heeft ze een 
speciale band. 

Sinds 2000 is ze begonnen met het geven van workshops. Ze had het daardoor wel 
druk met de winkel en haar kinderen. Vijf jaar geleden is ze met de winkel gestopt. En 
nu wil Carla zichzelf vooral bezighouden met schilderen en lesgeven. Haar mooiste 
werk. Ze schildert vooral grote schilderijen met acrylverf of olieverf. op dit moment 
hangen er zelfs schilderijen in een conferentiezaal van het Guldenberg Hotel in Helvoirt. 
En om de twee jaar doet ze mee aan de Atelierroute van Bernheze, die dit jaar op 3 en 
10 april weer zal plaatsvindten. Een van haar schilderijen van de toenmalige koningin 
Beatrix is ooit op tv geweest, bij Ivo Niehe, terwijl ze daar niets van wist. Beeldhouwen 
vindt Carla zelf ook heel leuk. Daarmee wil ze zich dan ook vaker mee bezighouden in 
de toekomst.

jaar was, wist ze al dat ze talent had voor schilderen. 

Carla maakt grote schilderijen 
met acrylverf en olieverf van 
mensen en vormen.

Grote klaprozen met een 
donkere achtergrond. Leonie 
gebruikt met name acrylverf. 
Ze schildert dan dikke lage met 
een paletmes over elkaar heen. 

‘Creativiteit
 komt van binnenuit’
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de OplOssing

De achtjarige jack, enig kind van twee moeders, wil het liefst een broertje
erbij. Er hangt zelfs al een waterpistool voor hem klaar aan de muur. 
Maar op zijn verjaardag kijkt de knul beteuterd op, wanneer hij een groot 
konijn in plaats van een baby krijgt. Mama en mama leggen hem uit dat 
een kind krijgen niet zo makkelijk is, omdat daar ‘willies’ voor nodig zijn 
en die hebben alleen mannen. Blijkbaar hebben zijn moeders moeite om 
een geschikte willie-donor te vinden, dus dan doet jack het zelf maar.

Maandag 15 en dinsdag 16 februari wordt de film Everest ge-
draaid.

Deze film brengt de ontzagwekkende 
tocht van twee verschillende expedities in 
beeld, die te maken krijgen met één van 
de meest hevige sneeuwstormen die de 
mensheid ooit heeft gekend. De bergbek-
limmers krijgen te maken met de meest 
barre omstandigheden op aarde, wanneer 
hun levenslange obsessie om de top van 
de Everest te bereiken, verandert in een 
adembenemende strijd om te overleven. 
Groots, indrukwekkend en spectaculair!

Jack bestelt een broertje

Filmhuis de Pas presenteert op vrijdag 12 februari de kinder-
film: Jack bestelt een broertje.

Everest

En ook dat ene stuk, waarin al 
het geniale van de componist 
verenigd is, zal klinken om 20.00 
uur in de Wapenzaal: Mozarts 
klarinetkwintet. 

De musici
Het Amati Ensemble, dat in sa-
menstelling varieert van duo 
tot kamerorkest, staat al sinds 
1992 garant voor speelvreugde 
en vakmanschap. onder leiding 
van meesterviolist Gil Sharon, 
ontwikkelde het Amati Ensemble 
zich tot een gezelschap dat veel-
vuldig optreedt in binnen- en 
buitenland en vaak op radio en 

tv te beluisteren en te bekijken is.  
In het klarinetkwintet speelt het 
ensemble samen met klarinet-
tist olivier Patey, die vanwege 
zijn zangerige toon en zijn grote 
palet aan klankkleuren, geldt als 
één van de vooraanstaande kla-
rinettisten van dit moment. 

Aanmelden
Entree concert is € 25,- p.p., incl. 
consumptiebon en programma-
boekje. 
Abonnementhouders betalen 
€ 135,- voor zes concerten en 
introducés € 22,50 per concert.

Mozart tijdens eerste kasteelconcert
Door het Amati Ensemble en Olivier Patey

HEESWIjk-DINTHER - Hoe veelzijdig kan een programma met muziek van maar één componist zijn? Dat 
hoort u op dinsdag 16 februari, als het Amati Strijkkwartet en klarinettist Olivier Patey u op een prachtig 
concert trakteren, dat helemaal in het teken staat van Mozart. Het bijna macabere Adagio en Fuga staan 
in schril contrast met het levendige Hoffmeister-kwartet. 

En zelfs dat hoeft geen bezwaar 
te zijn. Iedereen kan meedoen. 
Er kan uit volle borst meegezon-
gen worden met het liederen-
tafelorkestje van Paul, Henk en 
Hemt en mogelijk met gastzan-

geres Willemien. Nieuwe gezich-
ten zijn altijd welkom, maar ook 
oudgedienden, die in het verle-
den met veel plezier de avonden 
bezochten, kunnen zo weer aan-
haken. De formule is nog steeds 

hetzelfde. Iedere derde woens-
dag van de maand, met uit-
zondering van de gebruikelijke 
zomerstop, in zaal de Misse van 
CC De Pas. Van 20.00 tot 23.00 
uur. Entree € 1, -.

Liederentafel
HEESCH - Omdat carnaval achter ons ligt, kan de liederentafel van volgende week, in tegenstelling tot 
vorig jaar, zonder problemen doorgang vinden op woensdag 17 februari. De schorre kelen zullen dan 
ook geen probleem meer zijn. 

Van Schayk maakt u wegwijs
in de wereld van administratie en belastingen

Meer weten over onze dienstverlening? 
Neem vrijblijvend contact met ons op om te kijken wat

Van Schayk voor uw bedrijf kan betekenen.

dienstverlening op maat

Pater van den Elsenlaan 21  |  5462 GG Veghel  |  Tel.: 0413 - 292894
mail@vanschaykvof.nl  |  www.vanschaykvof.nl

ACTIE 
Benzinemotorzaag

MS 170
30 cm   van 244,- 

               nu 199,-
Weijen 77a - 5388 HM Nistelrode
tel. 0412 - 611004
www.vanliempdtuinenpark.nl

Voor snoeiwerk of voor  
het zagen van haardhout.

eten, drinken uitgaan

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

www.deleijgraaf.nl
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- Familiedagen
- Kinderfeestjes
- Outdoor activiteiten
- Zeskampspelen
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BerNHeze SPOrTIeF

ZOTTE
ZATERDAG

*EXTRA
KORTING
OP DIESEL/BENZINE/LPG

ZOTTE
ZATERDAG

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

HESCHEWEG 223 OSS

Nu ook op

DONDERDAG

v

Cortjens Bernheze Verzekeringen
Korenstraat 4
5388 CS NISTELRODE
T (0412) 61 17 95
E info@cortjensbernheze.nl
I www.cortjensbernheze.nl

Het kan weer!
Zilvervloot
Sparen

10%
premie voor 10 jaar sparen

v

Cortjens Bernheze Verzekeringen
Korenstraat 4
5388 CS NISTELRODE
T (0412) 61 17 95
E info@cortjensbernheze.nl
I www.cortjensbernheze.nl

Het kan weer!
Zilvervloot
Sparen

10%
premie voor 10 jaar sparen

Cortjens Bernheze Verzekeringen
Korenstraat 4
5388 CS NISTELRODE
T (0412) 61 17 95
E info@cortjensbernheze.nl
I www.cortjensbernheze.nl

Uw kind
leren omgaan
met geld?

Kinder- spaarweken:kom sparen en krijg een cadeautje*

Wij geven graag advies
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Inschrijven kan tot 6 maart via 
www.toernooi.nl, in de volgende 
categorieën: gemengd, heren en 
dames dubbel. Het Verbruggen 
open Tennistoernooi 2016 is 
van 19 t/m 27 maart. Doe je niet 
mee, dan ben je van harte wel-
kom om te komen kijken naar dit 
boeiende voorjaarstoernooi!
Lid worden van deze gezellige 
vereniging? kijk snel op 
www.tvdebroekhoek.nl.

Verbruggen Open
tennistoernooi
HEESCH - Ook dit jaar organiseert de gezelligste vereniging uit 
Heesch, tennisvereniging De Broekhoek, het Verbruggen Open ten-
nistoernooi. In dit feestelijke jaar vieren we tevens ons 25-jarig ju-
bileum.

Maak kennis met tennis

De ‘Maak kennis met tennis’ 
trainingen kosten voor junio-
ren € 25,- voor 10 lessen van 
50 minuten. Voor senioren 
bedragen de kosten € 204,- 
(€ 34,- per maand) voor 16 les-
sen van 50 minuten. De trainin-
gen worden verzorgd door TSTk. 
Als hoofdtrainer is hiervoor Twan 
van Bakel aangewezen. Tennis-
school Tom kreemers verzorgt 

de volledige cyclus, inclusief het 
verwerken van aanmeldingen, 
indelingen en administratieve 
afhandeling. De trainingen wor-
den op verschillende dagen ge-
organiseerd . 

Voor meer informatie en inschrij-
ven ga naar www.tstk.nl. je kunt 
ook contact opnemen met Twan 
van Bakel via 06-51311301. 

HEESCH - Weet jij eigenlijk nog niet zeker of tennis wel echt bij je 
past? Maak dan gebruik van een speciale actie van TV de Hoef uit 
Heesch. Voor een zeer gereduceerd tarief is het mogelijk om met 
tennissport en de tennisvereniging kennis te maken. TV de Hoef 
organiseert daarvoor speciale ‘Maak kennis met tennis’ trainingen. 

Dancing Kids internationaal 

Garde Solo: Gwen opstal eerste 
met 287 punten. Miracle danste 
vandaag voor het eerst dit jaar 
op een IT. Ze werden 1e met 
282 punten. jeugd Mars Eme-
ralds - eerste IT - een 1e plaats 
met 278 punten. Untouched 
werd 2e met 289 punten. 
onze solo’s garde jeugd Vera 

oomen en Guusje van Thiel zijn 
respectievelijk 5e en 3e gewor-
den. Vera behaalde 276 punten 
en Guusje 284. 
Garde Solo hoofdklasse: Demi 
Gabriël behaalde de 1e plaats 
met 289 punten. Diamonds 
danste vandaag ook hun 1e 
internationaal toernooi en zet-

te een knappe prestatie neer; 
3e plaats met 278 punten. Als 
laatste deze dag, in de catego-
rie Garde hoofdklasse, behaalde 
Touch de 1e plaats met 291 pun-
ten.
De laatste uitslag van deze show, 
modern jeugd: Euphoria werd 
tweede met 280 punten.

oVERPELT(B)/NISTELRoDE – Met het toernooi in Overpelt - België, werd zaterdag 6 februari een goede 
start gemaakt voor de carnavalsdagen. Mooie eerste plaatsen en ook enkele groepen die voor het eerst 
het internationaal podium beklommen, gingen met de eerste plaats naar huis.

dansen

Emeralds

Wat is Color Fun!?
Color Fun! is een evenement met 
heel veel kleur, sportiviteit, feest 
en gezelligheid. ’s Middags een 
run, waarbij je bestrooid wordt 
met kleurenpoeders; ‘s avonds 
een spetterend kleurenfeest! 

Het evenement is voor iedereen 
toegankelijk. Nieuw dit jaar is de 
‘kids Area’. Een heus speelter-
rein voor kinderen, waar ze veel 
plezier kunnen beleven.

Programma
’s Middags staat het evenement 
in het teken van de runs. op het 
evenemententerrein is dan on-
dertussen van alles te beleven. 
Gedurende de avond is er weer 
het grote Color Fun! feest met 
een band en dj. kun je niet mee-
doen met de run? Dan kan je 
dus ook alleen ’s avonds komen. 
ondertussen wordt er buiten de 
tent - op vooraf aangekondigde 
momenten - diverse keren met 
kleuren gestrooid, wat leidt tot 
een gezellig, kleurrijk feest voor 
iedereen die er graag bij wil zijn.

Goede doelen
Voor de 2e editie van Color 
Fun! zijn door de organisatie 
twee goede doelen gekozen. 
Met jouw deelname steun je 
Team Frans, een groep Laar-
beekse deelnemers die aan de 

Alpe d’Huzes meedoet. Daar-
naast steun je ook Tienerwerk 
Laarbeek. Binnenkort lees je 
meer over deze goede doelen in 
DeMooiLaarbeekkrant. 

Inschrijven
De inschrijvingen worden geo-
pend op 11 februari. Wil jij zeker 
zijn van je deelname, boek dan 
snel je tickets. Deze krijg je na 
betaling per mail toegestuurd. 
Tickets zijn verkrijgbaar via 
www.colorfunlaarbeek.nl. Deel-
name kost € 15,- per persoon. 
kinderen tot en met 12 jaar be-
talen slechts € 7,50.

Color Fun! geeft jou niet alleen 
een leuke dag, met jouw deel-
name steun je ook nog eens 
eerdergenoemde goede doelen! 
Schrijf je snel in.

Inschrijvingen Color Fun! 
geopend vanaf 11 februari
Color Fun! gaat Laarbeek opnieuw kleur geven

LAARBEEk – Kleur, sportiviteit en fun stonden centraal tijdens de 
eerste editie van Color Fun! bijna een jaar geleden. 760 enthou-
siaste deelnemers stonden destijds aan de start en beleefden een 
geweldige dag. De organisatie mikt met de tweede editie van Color 
Fun! op circa 1.000 deelnemers. Het Laarbeekse evenement wordt 
dit jaar op eerste pinksterdag - zondag 15 mei - gehouden.

Foto: Joost Duppen (archieffoto 2015)

color fUn! iS een evenement met heel veel 
KleUr, SPortiviteit, feeSt en gezelligheiD
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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

dOnderdag 
11 FeBruari

dierencommunicatie 
voor gevorderden
bij Centrum maia
Palmenweg 5 Nistelrode

vrijdag 12 FeBruari

Film: jack bestelt een 
broertje
Filmhuis De Pas Heesch
PAGINA 26

Film: the maze runner
Filmhuis De Pas Heesch

the Young Ones
CC De Pas Heesch

zaterdag 13 FeBruari

Brabantse avond
CC Nesterlé Nistelrode
 
Open dag intense
kromstraat 3 Nistelrode
PAGINA 22

expositie danielle van 
Broekhoven
kloosterkapel Vorstenbosch
PAGINA 2

zOndag 14 FeBruari

valentijnsdag
PAGINA 11

koffieconcert: sax en Blok
kasteel Heeswijk 
Heeswijk-Dinther

welkom nieuwe 
vrijwilligers
kasteel Heeswijk 
Heeswijk-Dinther
PAGINA 6

expositie danielle van 
Broekhoven
kloosterkapel Vorstenbosch
PAGINA 2

vv vogelvreugd: kaarten
CC De Pas Heesch

maandag 15 FeBruari

Centrum maia: proeflessen 
tai Chi - Qi gong
Palmenweg 5 Nistelrode

presentatie meerdaagse 
kBO reis
CC Nesterlé Nistelrode
PAGINA 8

alzheimer Café
St. Barbaraplein 6 oss

Film: everest
Filmhuis De Pas Heesch
PAGINA 26

dinsdag 16 FeBruari

5a Helma van de rakt: 
Bijzondere aandacht 
avond
Gagelstraat 5 Schaijk

inloopspreekuur 
Fysiotherapie Hoogstraat
Hoogstraat 11 Heesch

kBO kluscafé
Achterdonksestraat Loosbroek
PAGINA 8

informatieavond 
Bs Het mozaïek
Pastoor Maasstraat 15 
Heeswijk-Dinther

alzheimer Café
Blauwe kei Veghel

vv vogelvreugd: kienen
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Film: everest
Filmhuis De Pas Heesch
PAGINA 26

kasteelconcert
kasteel Heeswijk 
Heeswijk-Dinther
PAGINA 26

wOensdag 17 FeBruari

5a Helma van de rakt: 
Frisse neus wandeling
Parkeerplaats Bomenpark 
Heesch

jeugdatelier
kloosterkapel Vorstenbosch
PAGINA 2

i-meet: knutselen
Raadhuisplein 21 
Heeswijk-Dinther

inloopochtend & 
rondleiding Bs Het 
mozaïek
Pastoor Maasstraat 15 
Heeswijk-Dinther

jaarvergadering 
fietsclub kBO Heesch
CC De Pas Heesch
PAGINA 8

verhalen, sagen en 
legenden
CC Servaes Heeswijk-Dinther
PAGINA 9

informatieavond drugs
De Stuik Vorstenbosch
PAGINA 4

liederentafel
CC De Pas Heesch
PAGINA 26

dOnderdag 
18 FeBruari

Oud papier
Buitengebied Nistelrode

inloopochtend 
& rondleiding 
Bs Het mozaïek
Pastoor Maasstraat 15 
Heeswijk-Dinther

workshop Honingmassage 
bij Centrum maia
Palmenweg 5 Nistelrode

raad & daad 
inloopspreekuur
CC De Pas Heesch

kunstlezing: visioenen van 
een genie
Bibliotheek Heesch

lezing: de weg van tarot
kloosterkapel Vorstenbosch
PAGINA 2

jheronimus Bosch, 
kunstlezing
Bibliotheek Heesch

lezing bij Hkk de wojstap
Raadhuisplein 21a 
Heeswijk-Dinther
PAGINA 6

vrijdag 19 FeBruari

workshop persoonlijkheids-
kenmerken in de mandala
Palmenweg 5 Nistelrode

ger Coppens: 
de troubadeuse en haar 
apostelen
CC De Pas Heesch

zaterdag 20 FeBruari

vorstenbosch kwist
Vorstenbosch

sjaak Bral: de moord 
op Blonde dolly
CC Nesterlé Nistelrode
PAGINA 9

Blijspel: niets is pluis in 
het warenhuis
CC De Wis Loosbroek
PAGINA 1

zOndag 21 FeBruari

rommelmarkt gilde 
vorstenbosch
Nistelrodesedijk 2 Vorstenbosch

Film: im labyrinth des 
schweigens
Filmhuis De Pas Heesch

Blijspel: niets is pluis in 
het warenhuis
CC De Wis Loosbroek
PAGINA 1

vv vogelvreugd: kaarten
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Open dag de nistel
Piet Geersdijk 2 Nistelrode
PAGINA 17

maandag 22 FeBruari

inloopochtend & 
rondleiding Bs de Bolderik
Het Geleer 33 
Heeswijk-Dinther

informatie avond & 
rondleiding Bs de Bolderik
Het Geleer 33 
Heeswijk-Dinther

lezing: als opgroeien net 
wat anders gaat
De Eijnderic Heesch
PAGINA 2

dinsdag 23 FeBruari

inloopochtend Bs ‘t palet
steen- en stokstraat 2 
Heeswijk-Dinther

peutermiddag Bs delta
Herderstraat 2 Heesch

inloopspreekuur 
Fysiotherapie Hoogstraat
Hoogstraat 11 Heesch

Open avond Bs ‘t palet
Steen- en Stokstraat 2 
Heeswijk-Dinther

Herinner je wie jij bent...
Module 1 bij Centrum Maia
Palmenweg 5 Nistelrode

dokter op dinsdag over 
prostaatkanker
Ziekenhuis Bernhoven Uden

vv vogelvreugd: kienen
CC Servaes Heeswijk-Dinther

wOensdag 24 FeBruari

5a Helma van de rakt: 
Frisse neus wandeling
Vanaf de Pastorie Zeeland

inloopochtend Bs ‘t palet
Steen- en Stokstraat 2 
Heeswijk-Dinther

inloopochtend & 
rondleiding Bs de Bolderik
Het Geleer 33 
Heeswijk-Dinther

klasse-rt: Cursus 
snel leren=leuk leren
CC Nesterlé Nistelrode

dOnderdag 
25 FeBruari

Filmavond
CC Nesterlé Nistelrode

raad & daad 
inloopspreekuur
CC De Pas Heesch

workshop werken met 
energie bij Centrum maia
Palmenweg 5 Nistelrode

vrijdag 26 FeBruari

reiki 1 bij Centrum maia
Palmenweg 5 Nistelrode

peutermiddag Bs delta
Herderstraat 2 Heesch

Blijspel: niets is pluis 
in het warenhuis
De Stuik Vorstenbosch
PAGINA 1

Boogie wonderland 21+
Lunenburg Loosbroek

zaterdag 27 FeBruari

dv dancing kids: 
internationaal 
danstoernooi
CC De Pas Heesch

zOndag 28 FeBruari

Heemschuur opengesteld
Schoonstraat 35 Heesch

Concert: stanza
kloosterkapel Vorstenbosch

vv vogelvreugd: kaarten
CC Servaes Heeswijk-Dinther


