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Bandintheroom: meer dan zomaar een festival

ren
Voor Bernhezena
ren
Door Bernhezena

Hoofdact Van Dik Hout behoeft
weinig nadere toelichting. De band
scoorde hits met ‘Stil in mij’ en ‘Alles of niets’ en speelt nog steeds
voor uitverkochte zalen. Liptease

‘Bezoekers kunnen
van de muziek
genieten, maar ook
op hun gemak een
hapje eten of lekker
bĳkletsen’

V.l.n.r.: Hans, Rico, Martin, Frank, Tobi en Manita

Foto: Lianne Gabriëls

HEESWIJK-DINTHER – een festival organiseren waar ze zelf als bezoeker ook heen zouden gaan. Dat is
wat de organisatoren voor ogen hebben met ‘BanDintheRoom’ dat op zaterdag 16 mei gehouden wordt in
heeswijk-Dinther. Van Dik hout is de hoofdact.
Schilderijen,
koekoeksklokken,
lampenkappen, Perzische tapijten
en bankstellen; ze vormen onder
meer het decor voor BanDintheRoom. Met het festival willen de
organisatoren het publiek het gevoel geven een sfeervolle huiskamer binnen te stappen. “We willen meer doen dan een grote tent
opzetten en daarin een paar bands
laten spelen”, zegt Hans van der
Kuijl. Hij is een van de organisatoren van BanDintheRoom. Dezelfde
club mensen was ook betrokken
bij Knalpijppop, een festival dat
enkele jaren geleden in Heeswijk-

Dinther werd gehouden. “Daar
zijn we toen mee gestopt omdat
de oldtimersclub die de organisatie
verzorgde werd opgeheven. Het
ging toch weer kriebelen. We komen zelf veel op festivals en vroegen ons vaak af ‘Zoiets moet toch
ook in Heeswijk-Dinther gehouden
kunnen worden?’”
Het bleef niet bij een idee. Op dezelfde locatie waar Knalpijppop
werd gehouden, zal op 16 mei een
grote tent verrijzen waar maximaal
1000 mensen in kunnen. “Daarnaast creëren we een tuinterras
dat naadloos overloopt in de tent”,

legt Manita Tax uit. “Bezoekers
kunnen van de muziek genieten,
maar ook op hun gemak een hapje
eten of lekker bijkletsen. We willen iets unieks brengen waardoor
BanDintheRoom zich onderscheidt
van andere festivals. En het is de
bedoeling dat het een jaarlijks terugkerend festival gaat worden.
De reacties zijn positief, iedereen
vindt het leuk dat er weer wat ondernomen wordt.”
De bands die te zien zijn op het
festival, zijn zeer divers. Maar de
organisatie mikt vooral op een wat
ouder publiek van 25-plussers.

(bekend van Holland’s got talent),
Free Beer, Best of Foo, Musest en
Newton’s Cradle zijn de overige
bands die op het festivalterrein aan
de Aakantstraat zullen optreden.
Afsluiter is 666 The Nightmare,
een kleurrijk gezelschap topmuzikanten dat de jaren zeventig doet
herleven.
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Aanvang 14.30 uur. Kaarten
kosten € 20,- in de voorverkoop. Voor meer informatie:
www.bandintheroom.nl.

het Brein wint eerste Vorstenbosch ‘kwist
nog enkele statistieken en wetenswaardigheden de zaal in. Zo
bleek de vraag over de oprichting
van korfbalclub VKC de moeilijkste
vraag uit de quiz te zijn. Ook werd
duidelijk dat niet iedereen wist in
welk jaar het Windlustmikkie bij de

Muzikaal Bernheze

heesche Boom

gedanst, gefeest en uiteraard gediscussieerd over de vragen en
antwoorden.
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krant niet op
woensdag ontvangen?
Laat het ons weten via
Tel. 0412-795170

De volledige uitslag en alle antwoorden zijn te vinden op
www.vorstenboschkwist.nl.

De volleDige uitslag en alle antwoorDen zijn
te vinden op www.vorstenBosChkwist.nl
bakker verkocht werd. Eén team
noteerde zelfs als antwoord: 500
voor Christus.

Team Het Brein, winnaar eerste editie Vorstenbosch ‘kwist

Foto: DMBK

VORSTENBOSCH - Op een drukbezochte en gezellige feestavond
is team het Brein als winnaar uitgeroepen van de eerste editie van
Vorstenbosch ‘kwist.

puzzels, vragen en opdrachten.
Vervolgens gunde de tienkoppige
organisatie zichzelf twee weken
om alles na te kijken en een spetterend feest te organiseren.

In navolging van veel dorpen in
de omgeving, werd op 28 februari
ook in Vorstenbosch een dorpsquiz georganiseerd. Maar liefst 53
teams werkten van 18.00 uur tot
middernacht aan de honderden

Zaterdag 14 maart stroomde de
feesttent aan de Kerkstraat vol met
Vorstenbosschenaren. Voordat de
winnaars bekend werden gemaakt,
slingerden de presentatoren Marcel
Dominicus en William Verkuijlen

Een volledig goed ingevuld kwisboek leverde uiteindelijk 1190
punten op. Het winnende team
‘Het Brein’ kwam aardig in de
buurt met 1045 punten. De top
drie scoorde sowieso heel goed.
De tweede plaats was voor het
team ‘De grote broer’ met 1040
punten en de derde plek ging naar
‘Brainstorm’ met 1037 punten.
De winnaars kregen naast de
€ 250,- aan prijzengeld, een wisselbeker uitgereikt. Onder de
swingende begeleiding van de
feestband ‘Blind date’ werd er
vervolgens tot diep in de nacht

De vele deelnemers en de organisatoren zijn het over een ding eens:
dit smaakt naar meer, dus ook volgend jaar zal er weer een Vorstenbosch ‘kwist gehouden worden.

Ad Ketelaars Taxaties
makelaar o.g. - beëdigd taxateur

Betaal niet teveel belasting
door te hoge WOZ-waarde.
Vooral in het buitengebied
Hoofdstraat 27-29 | 5473AN Heeswijk-Dinther | 0413-294142
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Anja

Saskia

BERNHEZE – Iedereen heeft unieke eigenschappen. Het gaat erom dat
je je hiervan bewust wordt en ze vervolgens ook bewust inzet om je
doelen te bereiken. Personal branding is voor iedereen van belang. Dat
klinkt nogal, maar wat houdt het in het dagelijkse leven in? Tijdens de
bijeenkomst van VOV Bernheze op vrijdag 27 maart vertellen vrouwen,
gelinkt aan personal branding, waar of hoe zij de link leggen.
Als ondernemer kun je niet zonder klanten. Laat aan je potentiële klanten zien wat jouw product
of dienstverlening zo bijzonder
maakt. Maar ook bij het vinden
van de juiste baan kan personal
branding je helpen. Beschouw jezelf als een merk: weet wat je uniek
maakt en wat je onderscheidt van
anderen. Kortom: tegenwoordig
is elk mens een merk, online maar
ook in het dagelijkse leven. Bewust
of onbewust. En een merk moet
zich laten zien. Maar hoe?
Deze meeting op vrijdagmiddag is
voor alle vrouwen. Iedereen is dan
ook uitgenodigd, alleen of met een
vriendin of collega. Ondernemend,
geïnteresseerd of belangstellend.
Kom je oriënteren en kennis delen!
Gun jezelf deze middag waarin je
je kennis en netwerk opbouwt.
Om 12.30 uur staan de dames
van de organisatie; Annelies Aarts,
Inge Bouwknegt, Lucré Cappetti,
Franka Mes en Elly van Tilburg
klaar, om je welkom te heten.

Om 13.00 uur staat de lunch klaar,
pak de heerlijke gezonde lunch
mee en schuif aan, zodat je steeds
meer mensen leert kennen.
Om 14.00 uur zullen de sprekers
het thema Personal branding: ‘Ben
ik zichtbaar’ vanuit verschillende
perspectieven benaderen.
Anja Bekkers - 2connect2
Monique van de Ven en
Carlijn van der Steijn Buro Tweevoud
Saskia Verbruggen - VisieOn
Rian van Schijndel Bernheze Media
zullen hun kennis en ervaring delen. Het publiek kan hen het hemd
van het lijf vragen!
Kosten bedragen € 12,50 inclusief
lunch. Pinnen is niet mogelijk, dus
graag contant betalen bij binnenkomst. Meer info en aanmelden:
www.vovbernheze.nl.

Vooral omdat ik het leuk vind dat nu ineens veel meer kinderen
met het zaaien, verzorgen en groeien van de plantjes bezig zijn en
ze zich ook bewust worden dat plantjes verzorgd moeten worden
en moeten groeien voordat ze gegeten kunnen worden. Natuurlijk
is het extra leuk om met een kind samen iets te koken en eten wat
uit het eigen moestuintje komt. Want zeg nou zelf, iets uit eigen
tuin smaakt bij voorbaat toch het allerlekkerst!
En als u dan bijvoorbeeld spinazie uit eigen tuin (of gewoon uit
de winkel) heeft en u zou iets leuks met en voor kinderen willen
maken, is het misschien een leuk idee om gekleurde hartige
pannenkoeken te maken.
Door wat spinazie door uw pannenkoekenbeslag te pureren
en deze te bakken, krijgt de pannenkoek niet alleen een mooie
groene kleur maar ook een lekkere smaak. Lekker met kaas en
ham erin. Of wat rode (voorgekookte) biet, dit maakt dat u een
licht rode pannenkoek krijgt, die heerlijk smaakt met een beetje
geitenkaas erover gesmolten en wat honing.
Misschien leuk om op een lentedag eens te
proberen... Geniet van de eerste lentedagen!
Met vriendelijke groet,
Marita, chefkok Eetcafé ‘t Pumpke
Nistelrode
www.eetcafetpumpke.nl

Vadebo
culinair
Het Geleer 3 - Dinther - info@vadeboculinair.nl - 06 134 316 87
Carlijn

Monique

Rian

• Koken op locatie
• Catering van buffetten warm/koud
• Workshop sushi bij u thuis
• Webshop met hapjes
Guido & Mariëlle van den Boom - www.vadeboculinair.nl

Advertorial

Met liefde gemaakt...

Kloosterkapel Vorstenbosch

Lezing, concert en naaktmodelculturele
tekenen
en educatieve ontmoetingsplaats
Stichting

Zondag 29 maart: concert door
Cohda met luisterliedjes, aanvang

Het is weer lente! Zoals velen ben ik ook
dol op de lente. Heerlijk om ‘s morgens,
in het ietsiepietsie minder donker, met het
fluiten van de vogeltjes wakker te worden.
Dan begint mijn dag meteen goed. Zeker
als de eerste zonnestralen dan weer door
de gordijnen komen. Het liefst ga ik dan
meteen naar buiten. De geur van de lente opsnuiven. Dat bij
elkaar, inspireert mij meteen om iets leuks met eten te gaan doen.
En dan vooral iets met seizoensgroenten.
Bloemkool, spinazie en diverse slasoorten komen nu, na de winter,
weer volop tevoorschijn.
Voor mij hoeft ook niet alles het hele jaar verkrijgbaar te zijn. Ik
ben van mening dat je iets het beste kunt eten als het de juiste tijd
daarvoor is. Bijvoorbeeld aardbeien zijn in het seizoen toch veel
lekkerder dan daarbuiten. Nu ben ik, als foodliefhebber, erg blij
met de moestuintjesactie van die grote supermarktketen.

Tot ziens op vrijdag 27 maart!

PEFC/30-31-421

Donderdag 19 maart: lezing door
Marianne van Lith, aanvang 20.00
uur, entree € 5,-, titel: Voorjaarsreiniging. Marianne van Lith is natuurgeneeskundig therapeut, met als specialisatie geneeskrachtige kruiden en
voeding. Ze vertelt wat u kunt doen
om het lichaam te reinigen. Met
aandacht voor het reinigen via voeding, lichaamsgerichte therapieën en
kruiden en wanneer het verstandiger
is om niet te reinigen.

Advertorial

Lentekriebels

Bernheze Media
Laar 28
5388 HG Nistelrode
Tel.: 0412- 795170
Mobiel: 06-22222955
info@demooibernhezekrant.nl

Redactie
Rian van Schijndel
Heidi Verwijst
Martha Daams

Column
Marita

15.00 uur, entree € 5,-. Cohda is
het samenwerkingsverband tussen
componist Sjef van Rooij en tekstschrijver Hans Lakwijk. Vele liedjes,
in het Nederlands of in (Brabants)
dialect maakten zij al samen. Voor
de uitvoering van die liedjes zochten
zij ad hoc (vandaar de naam Cohda)
zangers en zangeressen. Vanaf 2001
zetten ze hun liedjes op cd. Ook
andere samenwerkingsproducten –
Hans schrijft gedichten bij composities van Sjef - werden in cd-vorm
vastgelegd. In Vorstenbosch ligt de
nadruk op de luisterliedjes die Sjef en

Hans maakten. Bij de uitvoering ervan krijgen zij nu hulp van Ellen van
der Ven, George Blanken en Frie van
Eggelen. Sjef verzorgt de begeleiding
op zijn keyboard. De teksten kunnen
meegelezen worden.
Naaktmodel tekenen
Dinsdag 31 maart en vrijdag 3 april:
modelklas naaktfiguur tekenen.
Duur: een hele dag of halve dag,
van 9.00 uur tot 12.15 uur en van
13.30 tot 16.45 uur. Kosten: € 55,incl. lunch gehele dag en € 25,- voor
halve dag.

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

BIOLOGISCHE KAAS
VAN DE ZORGBOERDERIJ

‘t Dorp 69 in Heesch
T. 0412 - 453759 en
bij de bakkers Lamers
in de Heihoek in Oss

Wij ontmoeten u graag in onze
winkels of tijdens de
Food, Fun en Fashiondagen bij
Van Tilburg Mode & Sport op
vrijdag 20 en 27 maart of 3 april
vanaf 14.00 tot 18.00 uur.
Voor meer informatie

www.bonfromage.nl
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Koninklijke onderscheiding
Leo Steenbakkers

mooi vanhans manders
Op donderdagmiddag ben ik meestal vrij. De
middag strekt zich voor mij uit en ik kan mij
naar hartenlust overgeven aan mijn hobby’s
(lezen, schrijven, fietsen). Het enige wat ik moet,
is ervoor zorgen dat er rond zes uur, als mijn
vrouw van haar werk komt, een warme maaltijd
op tafel staat. Aangezien koken ook een soort
hobby is, ervaar ik dat niet als een verplichting.
Afgelopen donderdag ben ik voor het eerst
dit seizoen op de fiets gestapt. De lucht was strakblauw en het was
ongeveer dertien graden. Op weg naar mijn oude vader in Uden had
ik de wind behoorlijk tegen, maar later op de middag, met in mijn
handen o.a. het boekenweekgeschenk, werd ik bijna naar huis geblazen.
Onderweg dacht ik op een gegeven moment aan Martin Bril, de beste
columnist die Nederland ooit gehad heeft. Hij is alweer bijna zes jaar
dood, terwijl hij van hetzelfde geboortejaar was als ik. Denken aan
Martin Bril betekent ook altijd denken aan het prachtige woord dat hij
aan het Nederlands heeft toegevoegd: rokjesdag. Dat is het vandaag
nog niet, dacht ik. Maar dat rokjesdag in de lucht hangt, is duidelijk.
Vandaar deze keer mijn ode aan Martin Bril en aan het mooiste
kledingstuk dat de mens ooit bedacht heeft.

Rokjesdag
Ode aan Bril
Leo Steenbakkers en burgemeester Marieke Moorman

Het mooiste van zo’n eerste warme dag
Is toch hoe jongedames zich dan kleden
Wat ik bij deze weersomstandigheden
Tot mijn genoegen allemaal weer zag!

Foto: Ad Ploegmakers

HEESCH – Samen met zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen zou Leo Steenbakkers een gezellige middag
gaan hebben bij De Waard in Heesch. Toen hij binnenkwam was de zaal gevuld met vrienden, familie en
kennissen. Even later kwam burgemeester Marieke Moorman ook nog de zaal in. Leo zei: “Ik ben niet snel
sprakeloos, maar nu is het zover.”

Natuurlijk nam Leo hierna nog
even de microfoon over en vertelde dat zijn sprakeloos zijn weer wat
minder was geworden. Hij bedankte iedereen voor de aanwezigheid
deze middag, maar wilde met nadruk benoemen dat hij niets alleen
heeft gedaan, altijd met anderen.
“Als we met z’n allen de wereld
een klein beetje mooier maken,
dan komt het vast goed”, eindigde
Leo.
Van 1970 tot 1975 was hij mede-initiatiefnemer van de Kriti-

sche Werkgroep Coudewater in
Rosmalen. Van 1985 tot 1996 was
hij voorzitter van de Toneelgroep
Excelsior in Heesch.
Van 1986 tot 1995 was hij ge-

ling Heesch-Bernheze. Deze functie heeft hij ruim 20 jaar vervuld.
Hij was diverse jaren programmamaker en presentator bij de
Bernhezer TV, vervolgens radio-

De Bilt voorspelt voor morgen alweer regen.
Dan is het met de rokjes weer gedaan
En lang niet meer zo leuk op ‘s Heeren wegen.
Och Weergod, hoor mijn smeekbede toch aan
En geef dit fraaie kledingstuk Uw zegen,
U ziet toch ook hoe mooi die rokjes staan.

Daarnaast heeft hij veel tijd besteed aan
de vorming van de gemeente Bernheze
meenteraadslid (SP) voor de gemeente Heesch. Daarnaast heeft
hij veel tijd besteed aan de vorming
van de gemeente Bernheze en was
hij lid van talrijke vakcommissies.
Met het 10-jarig bestaan van Bernheze heeft Leo Steenbakkers een
rol gespeeld in het mede-organiseren en presenteren van tal van
activiteiten.
Deskundig, betrokken en altijd
respectvol naar de medemens
Vanaf 1986 was Leo Steenbakkers
tevens bestuurslid van de SP, afde-

Wilt u reageren op deze bijdrage of een van mijn vorige bijdragen, stuur
dan een mail naar jeagmanders@gmail.com.

station Frequent Heesch en de
Bernhezer Omroepstichting. Van
1998 tot 2003 was Leo juryvoorzitter van de Heesche Carnavalskrakers en van 2009 tot 2013
vrijwilliger bij de jaarlijkse Sinterklaasviering in Heesch.
Decorandus is één van de oprichters en inspirators van politiek café
Zout in Oss. Vorige week zondag heeft hij voor de laatste keer
Zout gepresenteerd. Ook was Leo
Steenbakkers van 2005 tot 2009
eindredacteur en presentator van
het politiek café Brug.
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Burgemeester Moorman heette iedereen welkom. Ze hoopte dat ze
deze middag nog wat leuker kon
maken en begon enkele punten uit
de lange lijst van maatschappelijke
verdiensten van Leo sinds 1970 op
te noemen. Hierna reikte ze de versierselen aan Leo uit, die horen bij
de Koninklijke onderscheiding ‘Lid
in de Orde van Oranja-Nassau’.

Het lijkt vandaag of wij bij toverslag
Een ander tijdperk binnen zijn getreden.
De winter lijkt meteen heel lang geleden.
Hoera, het is weer rokjestijd! Maar ach...

Hoofdstraat 100 A
Heeswijk-Dinther
Tel. 0413-291205
of 0413-291980
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Health, Beauty, Care
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ZORG EN HULP

Een moment voor jezelf met...
(h)eerlijke zeep en badzout

Geen spoed
Brandweer 0412-458888
Politie 0900-8844
Politie doven en slechthorenden
0900-1844
Huisartsenpost 0900-8860

BERNHEZE - Cadeaus geven doen we graag, maar het is nu even tijd
voor jezelf. Tijd voor een bezoekje aan een van de Wereldwinkels in
Bernheze. Tot moederdag staat daar het thema ‘Hamam’ centraal. Met
lekkere zeepjes, geurolie, kaarsen en houten accessoires tover je jouw
badkamer om tot een echte spa. Bovendien maak je met je aankoop in
de Wereldwinkel ook nog eens kans op een schoonheidsbehandeling,
voetreflex-, hot stone- of ontspannen rugmassage.

Spoed, als elke seconde telt
Alarmnummer Brandweer,
Ambulance en Politie 112
Doven en Slechthorenden
spoedeisende hulp 0900-8112

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. 8.15-18.00 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
Loosbroek
Huisartsen & Apotheek vindt
u onder meer in Heeswijk
& Nistelrode. De huisartsen uit
de regio draaien diensten in
Loosbroek.

Puur natuur voor je huid
Appel of lavendel. Alleen de fijnste plantaardige ingrediënten zijn
goed genoeg als basis voor de
zeep, de scrub en het badzout
van Soap-n-Scent uit Thailand. De
vrouwelijke medewerkers van dit

bedrijf maken deze prachtige, luxe
producten. Dit ambachtelijk werk
levert hen een vaste baan met een
eerlijk inkomen op. Niet onbelangrijk in een land, waar vrouwen in
de prostitutie terechtkomen als ze
geen betaald werk kunnen vinden.

Win een schoonheidsbehandeling,
voetreflex-, hot stone- of
ontspannende rugmassage.
Met je aankoop* tijdens de Hamam weken, maak je ook nog eens
kans op een gratis ontspannende behandeling. Goed voor lichaam en
geest! Deze win-winactie is mogelijk gemaakt door Schoonheidssalon Thea en Eline van Dijk en Mia’s praktijk uit Heesch, Salon Intense
uit Nistelrode en Beautysalon Younique uit Heeswijk-Dinther.
*Vraag in de winkel naar de actievoorwaarden.

Bernheze heeft drie Wereldwinkels: in Heesch, Nistelrode en HeeswijkDinther. Per winkel is er een ontspannende behandeling te winnen. Dat
maakt het zo leuk om eens binnen te lopen in een Wereldwinkel in een
andere kern.

Marloes van Mierlo van Beautysalon Younique

Yard Sale in Heesch voor Alpe D’Huzes
HEESCH - Eén op de drie mensen krijgt te maken met de ziekte kanker. Lia en Marcel Thomassen zetten op zaterdag 21 maart de poort van hun
tuin aan de Beukenlaan 29 in Heesch open om zoveel mogelijk spulletjes te verkopen tijdens een tuinverkoop. De gehele opbrengst gaat naar het
KWF, voor onderzoek naar kanker dus.
Alweer bijna een jaar geleden verloor een voetbalgroep, hoofdzakelijk bestaande uit leraren van Het
Hooghuis in Oss, hun trouwe medespeler René aan deze ziekte. Al
ruim 25 jaar voetbalde René mee
met dit team. Grote schrik, groot
gemis, groot verdriet.
Nu willen tien van deze voetballers
hun verdriet omzetten in daden.
Ze zijn aan het trainen gegaan om
op 4 juni 2015 de Alpe D’Huez zo
vaak mogelijk op te fietsen.
Het streven daarbij is om per wiel-

•
•
•
•
•
•

Nu willen tien van deze
voetballers hun verdriet
omzetten in daden
renner € 4000,- te ‘verdienen’ om
te schenken aan het KWF, zodat in
de toekomst steeds meer mensen
deze ziekte kunnen verslaan.
Op de Beukenlaan 29 worden zaterdag 21 maart van 10.00 - 16.00
uur spullen verkocht, die opgehaald zijn na verhuizingen. Servies-

en glaswerk, pannen, boeken,
kleine meubels, vakantiespullen;
noem maar op; het staat er wel bij.
De gehele opbrengst is voor Team
René, dus voor het KWF. Er wordt
gehoopt op een grote opkomst en
dus op een grote opbrengst!

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

Professionele behandeling van de voet
Aanmeting en levering van maatwerk,
zolen, nagelbeugel en orthese (teenstukje)
Instrumentele behandeling, wondverzorging
Verbanden en tapings
Advies en voorlichting
Sportpodotherapie

Voor een afspraak of informatie
( 0412-63 21 73
Hoogstraat 1a - Heesch
Kruisstraat 52a - Oss
Wilgenpas 2a - Kerkdriel

info@podotherapiepeeters.nl
www.podotherapiepeeters.nl

OSS DONDERDAGAVOND OPEN

Uw huid verjongt van binnenuit!
Lekker makkelijk. Dat is één. Maar permanente
make-up biedt zoveel méér:
• Professionele modellering van uw wenkbrauwen.
Goed gevormde wenkbrauwen geven het effect van
een optische lift en zorgen voor een stralende, open
blik.
• Mooi geaccentueerde ogen. Een perfect aangebrachte permanente eyeliner geeft u een stralende oogopslag en versterkt de natuurlijke vorm van uw ogen.
En wat u ook doet: zwemmen, sporten, douchen… u
ziet er altijd verzorgd uit. Uitgelopen oogmake-up is
voorgoed verleden tijd!
• Perfect gevormde mond. Een subtiel liplijntje in de
kleur van uw lippen accentueert of perfectioneert uw
natuurlijke lipcontour. En met volledig ingekleurde
lippen heeft u altijd een mooi gevormde mond.
Subtiel, natuurlijk en professioneel zijn onze uitgangspunten. Omdat wij voortdurend scholing en training
volgen in het aanbrengen van permanente make-up
kunnen wij u een perfect resultaat garanderen. Een
veilige en prettige gedachte!

De jeugdigheidsinnovator voor het
gezicht.
De slankheidsactivator
voor het lichaam.

Meer informatie

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

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

www.annelies-aarts.nlfrom A to Beautiful

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

5

Woensdag 18 maart 2015

Lintje op vrijdag de dertiende
voor thea Megens

Veilig met eclipsbril

HEESCH – in een sfeervolle brasserie ’t Oude Raadhuis in heesch werd Thea Megens, afgereisd vanuit TreisKarden naar Bernheze, verrast tijdens haar afscheid van de Bernhezer Omroep stichting. Deze vrijdag de 13e
maart werd een speciale dag voor Thea. Zij ontving uit handen van burgemeester Moorman een Koninklijke
onderscheiding; onder andere voor haar inzet voor speelgroep hoessenbosch, Bernhezer Omroep stichting
en de Osse industriële Kring.

HEESCH – in week 10 kwam de zonsverduistering op de voorpagina
aan bod. Op vrijdagochtend 20 maart wordt de zon in Nederland
maximaal voor 84,2 procent bedekt.

Eind 2014 fuseerde de Bernhezer
Omroep Stichting met de Stichting
Omroep Maasland en legde zij
haar bestuursfunctie neer.

verrast
ontroerd
vereerd

Thea met haar moeder en burgemeester Marieke Moorman

Burgemeester Marieke Moorman
opende haar rede officieel: “Mevrouw T.H.M.P. Megens uit TreisKarden (Duitsland) benoemd tot
Lid in de Orde van Oranje-Nassau.” Hierna werden de versierselen behorende bij deze Koninklijke onderscheiding uitgereikt.
Hierdoor kreeg haar afscheid van
de Bernhezer Omroep Stichting
c.q. fusie met Stichting Omroep
Maasland een heel speciaal tintje.

Foto: DMBK

Thea Megens ontving de onderscheiding voor haar verdiensten
sinds 1986. Van 1986 tot 1997
was zij vrijwilliger bij de Speelgroep
Hoessenbosch in Berghem als bestuurslid, souffleur, regieassistent
en productieassistent.
Van 1997 tot eind 2014 was mevrouw Megens voorzitter van
de Bernhezer Omroep Stichting
(voorheen Stichting LOCOM).

Van 2007 tot 2011 was mevrouw
Megens bestuurslid van de Osse
Industriële Kring (OIK). Daarnaast
nam zij namens de OIK zitting in
onder meer het Platform Arbeidsmarkt en Onderwijs, een regionaal
bestuurlijk platform waarin strategische afspraken worden gemaakt om de kloof tussen vraag
en aanbod op de arbeidsmarkt op
middellange termijn in een aantal
speerpuntsectoren te bespreken.
Thea heeft tot december 2014 in
Nistelrode gewoond en samen met
Cees van Zijl, haar partner, is ze
de trotse eigenaar en zijn ze ‘Wirt
und Wirtin’ van de Alte Weinstube
Burg Eltz in Treis-Karden.

Sterrenwacht Halley in Heesch is
die ochtend geopend voor publiek. Iedereen is op vrijdagmorgen welkom bij de sterrenwacht
in Heesch; de toegang is gratis.
De verduistering duurt 139 minuten, waarvan het hoogtepunt
ligt om 10.37 uur.
Vanaf half negen in de ochtend
zijn vrijwilligers aanwezig in het
gebouw aan de Halleyweg. Er
worden een aantal (kleinere) telescopen op de zon gericht. Hans
Bomers, lid van de sterrenwacht
vertelt dat je vooral moet kijken
en niet teveel tijd verdoen met de
telescoop of met foto’s maken.
Genieten is het belangrijkst. Met

de eclipsbril kan je op een veilige manier naar de zon kijken.
Ook via reflectie in een wateroppervlak is de zon te zien en kan
de verduistering waargenomen

genieten is het
belangrijkst
worden. De volgende mogelijkheid om een gedeeltelijke zonsverduistering mee te maken is in
2021 (circa dertig procent). Pas
in 2026 is er weer zo veel te zien
van de eclips (circa 86 procent).
Een totale zonsverduistering is in
2017 en 2024 het beste te zien in
Noord-Amerika.

ACCOUNTANCY - BELASTINGEN - ADVIES

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

WWW.FINOVION.NL

dithetbrood
haalt
de
paas
niet…
is op voor je het weet

Veel klanten kijken alweer uit naar het paasbrood als de kerst voorbij is. Niet gek vinden wij, want Harm is een kei in
het maken van deze broden. Lekker met veel vulling zoals zuiver amandelspijs, rozijnen en stukjes amandel.
Je kunt er wel ’n week van eten, zo lang blijft het paasbrood lekker. Maar ja, onze ervaring is dat het op is
voor je het weet. Wij bakken ze dan ook elke dag vers. Weken vantevoren bakken? Daar doen wij niet aan mee.

om alvast voor te proeven…

de bakkers Lamers

Schaepmanlaan 101, Oss – T. 0412 625449
’t Dorp 109, Heesch – T. 0412 454646
www.debakkerslamers.nl

U kunt ook bestellen in onze webshop!
akkersrs
titipps svavannddeebbakke

oden
Bij aankoop van 2 br

harde broodjes,

4 stuks

klein
Paasbrood

350 gram

3,95

normaal 4,35

1,00

Lenteslof em met frangipane,

harde wener bod
vers fruit
onze bekende banketbakkersroom en
5 personen

geldig t/m 25-3-2015

7,95

Harm krijgt het extra druk deze weken… want vanaf nu bakt hij weer elke dag Paasbroden… wij kunnen niet wachten!
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Bernhezefamilieberichten

Gezamenlijke
Vastenaktie in
de Regio

Ons medeleven is groot
Onze woorden beperkt
Met droefheid, maar dankbaar voor wat hij voor
DV Dancing Kids heeft betekend, hebben wij afscheid
genomen van deze grondlegger van
Dansvereniging Dancing Kids

Hans van Heumen

HEESCH/NISTELRODE/VORSTENBOSCH - Parochie De Goede
Herder, sinds 1 februari de fusie
parochie van Heesch, Nistelrode,
Vorstenbosch, Geffen, Nuland en
Vinkel, steunt dit jaar met de Vastenaktie Stichting Hulp Wadduwa.
Kartrekkers van de stichting zijn
Ad van Lokven en Geert Hanegraaf.

Hans was lange tijd ziek en heeft de strijd tegen zijn ziekte
niet kunnen winnen.
Wij hebben Hans leren kennen als een betrokken partner
en vader, die de vereniging tot het laatste van zijn kunnen
een warm hart toegedragen heeft. Hij laat een prachtige
dansvereniging achter, die hij, samen met zijn vrouw en
dochters een goede fundering meegaf.
Hans bedankt!

Rose-Marie, Wendy en Moniek
wij wensen jullie veel sterkte toe.

Bestuur en leden
DV Dancing Kids
Nistelrode

Kerkstraat 2A - 5384 KB Heesch - 0412 454 938
info@notarisgroeneweg.nl - www.notarisgroeneweg.nl

www.mooinisseroi.nl

Informeert, boeit en interesseert
Zet al ruim acht jaar Nistelrode op de kaart

KBO Bernheze

Feestelijke KBO-dag Heesch
HEESCH - De KBO-dag in Heesch vindt in dit jubileumjaar plaats op vrijdag 20 maart. Van 11.00 tot
12.00 uur is de Eucharistieviering in de Petrus-Emmaus kerk. De misintentie is voor de overleden leden
van het afgelopen jaar.
Van 12.30 tot 14.00 uur een 3-gangen stamppottenbuffet in de Misse zaal en traverse B van De Pas.
Ontvangst voor het buffet vanaf 12.15 uur. Vergeet
uw toegangskaart niet!

de Jong-van-Harte-Revue
Om 14.20 uur begint het Grote Genieten, in de
grote zaal van De Pas, van de Jong-van-Harte-Revue, gepresenteerd door het eigen toneelgezelschap
van de KBO. Degenen die als KBO-lid enkel de revue willen bezoeken, zijn om 14.00 uur van harte
welkom. Consumptiebonnen zijn ter plekke voor
€ 1,75 per stuk verkrijgbaar.
Jong van Harte treedt zondagmiddag 3 mei nogmaals
op. Kaarten voor die voorstelling zijn in de voorverkoop verkrijgbaar bij de receptie van De Pas voor
€ 5,- inclusief koffie of thee.
Op de dag zelf is de toegangsprijs € 7,50.

Al 25 jaar verlenen zij hulp in Sri
Lanka. Zij hebben voorgesteld om
de opbrengst van de Vastenaktie te
besteden aan een grondige renovatie van het bejaardenhuis Sint Anna
in Wadduwa. Ad verblijft momenteel in Sri Lanka. Geert is in Nederland en hier volgt zijn verhaal.
Allemaal meedoen!
Geert geeft aan het ‘super’ te vinden dat de parochies van Heesch,
Geffen, Nuland, Vinkel, Nistelrode
en Vorstenbosch, die onlangs gefuseerd zijn en nu samenwerken onder de naam De Goede Herder, allemaal zo enthousiast zijn over het
project in de stad Wadduwa in Sri

‘We kunnen de hulp
goed gebruiken voor
het opknappen
van het
bejaardenhuis’
Lanka. “Het is voor ons toch een
bevestiging dat we goed bezig zijn.
We kunnen de hulp goed gebruiken voor het opknappen van het
bejaardenhuis. Het plafond staat
op instorten, het sanitair is versleten en de eetzaal en slaapzalen
hebben verouderd meubilair.
In samenwerking met lokale aannemers hopen we dit project aan
te pakken. Zo snijdt het mes aan
twee kanten: we steunen lokale
ondernemers en bieden hulp aan
de mensen daar, in dit geval 30 alleenstaande bejaarden.”
Activiteiten van Vastenaktie in
Bernheze
Heesch: vastenzakjes zijn verspreid
met het parochieblad; de hele vastentijd staat er achter in de kerk
een infopaneel en een bus voor de
vastenzakjes; de eerste communicantjes krijgen vastendoosjes.
Nistelrode: 23 maart gaan de vastenzakjes in het parochieblad; tot
1 april worden de zakjes huis aan
huis opgehaald.
Vorstenbosch: vastenzakjes zitten
in het parochieblad en worden opgehaald door de KBO; ook gaan
vastendoosjes naar de eerste communicantjes.
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Kringloop Heesch is volop in beweging

Aanbiedingengeldig
geldigvan
van2018t/m
t/m2624maart
juli 2014
Aanbiedingen
2015
Aan Laar / Tramstraat - Nistelrode

Groent
‘da’s de e en fruit
klok
genieten rond
’

Sla +komkommer
Salade van de week 200 gram
Goudreinetten 2 kilo
Nancy in de kinderhoek van de winkel

Nancy en Frans van Lith hebben
veel plezier in hun Kringloop in
Heesch en genieten van de men-

je nu moet inslaan voor de vakantie straks. Na deze week kun je dan
je slag slaan bij de kledingafdeling.

houdt niet op bij het controleren
op kwaliteit van de goederen en
het sorteren in de winkel. Zij komen gratis uw grotere spullen thuis
ophalen, het huis leegruimen bij
het overlijden van een familielid
en – tegen een vergoeding – het
huis bezemschoon opleveren. Ook
in Oss, Vinkel, Geffen, Schaijk en

Met Pasen doet een tafeltje gepimpt in zachte krijttinten
wonderen onder een vrolijke mand gevuld met gele Narcissen
sen die komen en gaan. Zelf hebben ze hun handen vol aan het
controleren, schoonmaken, eventueel repareren en etaleren van de
spullen.

Daar is dan alles weer tegen 50%
korting te vinden. Lang hoef je niet
te zoeken tussen de spullen. Alles
is keurig gesorteerd in de schappen
of op de presentatietafels.

Gelukkig zijn daar het personeel en
de vrijwilligers die een handje toesteken. Nancy controleert zelf alle
spellen en puzzels en Frans test alle
elektronica. Verder zijn er vaste
vrijwilligers voor de kledinghoek,
de decoratie-artikelen, de keukenartikelen en de boeken. Wat niet
goed is, wordt gesorteerd en als
gescheiden afval afgevoerd.

Pasen
Voor de paastijd zijn voorzichtig
al wat spullen uitgestald. Leuke
kippen, eierdoppen en andere
versieringen. Ook een kijkje bij
het serviesgoed kan leuke dingen
opleveren voor Pasen. Een mooie
etagère van verlijmde kopjes en
bordjes, daarna geschilderd in vrolijke kleuren en de presentatie van
de paaseieren is helemaal fantastisch. Of een tafeltje, opgepimpt in
zachte krijttinten, doet wonderen
onder een vrolijke mand gevuld
met gele narcissen of versierd met
opgeplakte papieren bloemen en
kantjes.

Aanbiedingen
Elke week heeft de Kringloop
Heesch nieuwe aanbiedingen met
50% korting. Als je slim bent kun
je daar je slag slaan. Deze week zijn
bijvoorbeeld spelletjes en boeken
in de aanbieding. Als je dan weet
dat boeken altijd een prijs hebben
tussen € 0,25 - € 1,50, weet je dat

Nog meer
De service van Kringloop Heesch

Berghem hebben ze goede contacten voor leuke en goed bruikbare
spullen.

Heesch - Wie in een kerk rondkijkt ziet zo af en toe ook de heilige
Jozef als timmerman afgebeeld, met een zaag in de hand en een werkbank. Wanneer de Kerk ons vandaag Jozef tot voorbeeld stelt, beperkt
zij zich er niet toe een bepaalde vorm van arbeid te waarderen, maar de
waardigheid en waarde van elke eerlijke mensenarbeid.
waarin sociale rechtvaardigheid
ontbreekt; in ontwikkelingslanden
kan het vaak ook een andere oorzaak hebben.
Het verhaal van de vis en de hengel is bekend. Geef iemand een vis
en hij eet één dag, geef hem een
hengel en hij eet elke dag. In ontwikkelingslanden hangt het hebben van arbeid ook af van het heb-

Groente en Fruit Speciaalzaak Ceelen
Laar 80a • 5388 HK Nistelrode • Tel. 0412-612426
info@ceelengroentefruit.nl

Bij aankoop van 2 broden
naar keuze:

2 spiegeleieren
voor

1,00

Krentenbol gevuld
met room en abrikoos

Monchoutaart
kersen
nu

7,95

6-8 pers. bodem van biscuitdeeg gevuld met Monchou,
slagroom en zoete kersen

Suikerbrood
1,95

Nu

Zachte
witte
bollen
8 + 4 GRATIS

Van Mook
De Echte Bakker

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

Openingstijden zijn:
do/vr 12.00 – 17.00 uur
Za 10.00 – 15.00 uur
Kromstraat 5, 5384 LT Heesch
0412-474500
06 47964331
www.kringloop-heesch.nl

Inzamelingsactie oud gereedschap

In Genesis wordt de mens getoond
als deelgenoot aan de schepping.
Arbeid is de manier waarop hij
meewerkt met de goddelijke voorzienigheid, ten behoeve van de
wereld. Dit gaat niet zonder moeilijkheden gepaard, bijvoorbeeld
wanneer iemand werkloos wordt.
In het rijke westen is dat dikwijls
door economische opvattingen

De lekkerste asperges zijn er weer
(geschild en ongeschild)

Tekst: Martha Daams Foto: Marcel van der Steen

HEESCH – Mensen komen spulletjes brengen en gaan weer de deur uit
met andere leuke dingen voor zichzelf. Wat is er nu leuker dan het recyclen van spullen waar je zelf op uitgekeken bent en weer naar huis te
gaan met spulletjes van een ander die je – tegen een zacht prijsje – hebt
weten te bemachtigen voor jezelf!

€ 1,25
€ 1,50
€ 1,50

ben van het juiste gereedschap.
Van 19 maart tot 28 april worden
gebruikte gereedschappen achter
in de Heesche kerk ingezameld.
Deze worden opgeknapt door de
Solidariteitswerkplaats Uden voor
hergebruik in de Derde Wereld.
Heeft u niets liggen wat u niet
meer gebruikt? Voor het reviseren
is ook geld nodig:
www.solidariteitswerkplaatsuden.nl.
Voor een pastoraal gesprek over
werk en werkloosheid kunt u
contact opnemen met de pastoraal werkster Annemie Bergsma:
0412-451215.

Vanzelfsprekend 1e kwaliteit vlees

€ 7,25
500 gram varkensreepjes € 4,95
100 gram boterhamworst € 0,79
500 gram runderreepjes

s

ti
Lenteburgers 4 + 1 gra
Uw kwaliteitsslager

Tramstraat 15 - 17 • 5388 GE Nistelrode • Tel.: 0412-611282

VOLOP PARKEERGELEGENHEID
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MUzikaaLBERNHEZE

‘zingen is me met de paplepel ingegoten’
Muzikale Heeschenaar Jerome Schoolderman (13) in The Voice Kids
HEESCH - hoe is het om mee te doen met The Blind Auditions van The Voice Kids? We vroegen het aan
jerome schoolderman die meedoet met de talentenjacht van RTL 4 en nog in de race zit. hij vertelt over
zijn aanmelding, zijn blind audition en we proberen er achter te komen of hij The Voice Kids Battles heeft
gewonnen.

opnamedagen en op een gegeven moment heb je het echt wel
gehad, maar dat hebben we er natuurlijk allemaal voor over gehad.”

Al vroeg begon Jerome met zingen, vaak zong hij met zijn ouders
mee. Na veel oefenen heeft hij zich

Team Angela
“Live zingen in de studio in Hilversum was best spannend, want de
coaches; Nick en Simon, Angela
Groothuizen en Marco Borsato, zitten echt zo dicht bij het podium”,
legt Jerome uit. “Er was veel publiek dat ik nauwelijks zag zitten,
omdat ik zo bezig was met m’n

aangemeld voor The Voice Kids.
Jerome: “Je moet het echt wel willen en leuk vinden, want mijn ou-

ders moesten in juni vorig jaar wel
drie keer per week met mij mee
naar Hilversum. Het waren lange

live in de studio
was Best spannend
nummer. Little Things van One
Direction, dat ik tijdens the Blind
Auditions zong, is niet door mij gekozen”, zegt Jerome, “Je krijgt een
aantal nummers waar je uit kan
kiezen. Ik had liever een nummer
gezongen van mijn favoriete band,
Evanescence. Misschien dat ik nog
wel een nummer van hen kan zingen als ik – hopelijk - verder kom.
Al heeft het team waar ik in zit,
team Angela, zulke goede zangers
en zangeressen, dat dat nog heel
spannend gaat worden!”

Jerome oefent nog veel

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

Rockacademie
Jerome zit op het TBL in Oss, waar
hij Havo doet. Het is wel voorgeko-

men dat de tv-opnames midden in
de toetsweek vielen, maar gelukkig houdt de school daar goed rekening mee, legt Jerome uit. Naast
het zingen en school beoefent hij
de vechtsport Krav Maga en speelt
hij piano en basgitaar.
Jerome wil graag naar de Rockacademie in Tilburg waar je naast
optreden, repeteren, creëren en
produceren, ook les krijgt in de juridische en financiële kanten van
de hele muziekbusiness.
En voor wie wil weten of Jerome
the Battle heeft overleefd, moet
de aankomende zaterdagavonden
gewoon kijken naar the Voice Kids
op RTL 4, want hij mag het nu echt
nog niet verklappen!

kaartverkoop voorstelling
d’accord van start
gregoriaans zingen
HEESWIJK-DINTHER - Vrouwen en mannen, die gregoriaans willen leren zingen, kunnen zaterdag 28 maart van 11.00 tot 13.00 uur terecht
bij Abdij van Berne in heeswijk-Dinther. Daar wordt dan een eerste
bijeenkomst van het project gregoriaans zingen gehouden.
Het repertoire bestaat uit eenvoudige gezangen voor de Goede
Week en Pasen en is dus een kennismaking met het aloude liturgisch gregoriaans van weleer.
Het is de bedoeling - met nog meer
bijeenkomsten in de toekomst projectmatig zingende bezig te
zijn, als er voldoende belangstelling bestaat.

Aanmelden voor deze bijeenkomst
vóór donderdag 26 maart. Het
project gaat door als er minstens
tien aanmeldingen zijn. Kosten
€ 10,- of minder, naar gelang het
aantal deelnemers.
Meer informatie: Wim Boerekamp,
0493-313796.
w.boerenkamp2@upcmail.nl
of www.gregoriaans.com.

HEESCH/OSS - Popkoor d’Accord uit heesch is druk bezig met de voorbereidingen voor haar gloednieuwe
voorstelling ‘universe of elements’. Deze voorstelling is te zien in de Muzelinck in Oss op 29, 30 en 31 mei
en staat in het teken van de elementen lucht, water, aarde, vuur en ruimte.
Het wordt een unieke gebeurtenis, want voor deze voorstelling
heeft d’Accord de handen ineengeslagen met kunstenaars uit Oss
en wijde omgeving. Het resultaat van dit samenwerkingsver-

band is te zien vanaf 15 mei in de
Maasvallei aan de Raadhuislaan
te Oss, waar de kunstenaars hun
werk zullen exposeren. Aansluitend op deze expositie zal popkoor
d’Accord op 29, 30 en 31 mei haar

nieuwe voorstelling opvoeren. De
kaartverkoop is van start gegaan.
Kaarten à € 15,00 zijn te bestellen
bij Nannie Spieksma-Tonies, 0412647057 of 06-53282255 of via
www.popkoordaccord.nl/nieuws.

www.dsp-heesch.nl

Muzikaal Bernheze
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Leerlingenconcert
Muzelinck

het moet vooral gezellig zijn

HEESWIJK-DINTHER - in de aula
van Bernrode in heeswijk-Dinther wordt donderdag 19 maart
een concert gegeven door leerlingen van Muzelinck, de aanbieder van muzieklessen in Bernheze.

De leden van het Saberdiosiejakoor met de oprichters Willemien, Jo en Corrie op de voorgrond

NISTELRODE – jo, Willemien en Corrie gingen in 2010 op zoek naar
enthousiaste mensen die ook van het levenslied hielden en mee wilden
zingen. er werd afgesproken dat de aanmelding van minimaal 15 personen genoeg animo zou betekenen om een koor te formeren, intussen 5
jaar later weten ze dat er veel liefhebbers zijn voor dit genre.

Er zal gemusiceerd worden door
leerlingen van Elly Brouwers, Nedim Suta en Niels Tiebosch. Op viool, accordeon en gitaar worden
allerlei muziekstukken ten gehore
gebracht. Er zijn beginnende spelers, maar ook gevorderde leerlingen. Behalve solisten, zijn er ook
combinaties van viool/piano en
een zestal gitaristen die samen
gaan spelen.
De avond begint om 19.00 uur
en de toegang is gratis.

Op de oproepjes in het parochieblaadje en op MooiNisseroi.nl
kwamen veel reacties. Al snel werd
café D’n Haon besproken om daar
maandelijks samen te komen om
te oefenen, met maar een regel:
het moet gezellig zijn.
Met ruim 65 leden werd gestart
en uiteindelijk bleef de grote groep
van ongeveer 35 personen over,
die nog steeds maandelijks het
weekend goed begint. Eénmaal
per maand op vrijdag, komen ze

Smartlappenkoor Saberdiosieja zingt al vijf jaar het levenslied uit volle borst

bij elkaar. Intussen is de groep verhuisd naar het Tramstation in de
zaal, waar uitbater Tonnie van Es,
vanachter de bar, ook een aardige
toon meezingt.
Zingen
Met groepjes gaan ze ook zingen
bij verzorgingscentra, waar de bewoners enorm genieten van de
vele bekende liedjes als ‘Land van
Maas en Waal’, ‘Bloody Mary’,
‘Het kleine café’, ‘Ik lig op mijn

kussen stil te dromen’, ‘Aan het
strand stil en verlaten’, ‘Een stekkie van de Fuchsia? ’, ‘Een beetje
verliefd’, ‘Je bent niet hip, je bent
niet vlot’, ‘Droomland’, ‘De glimlach van een kind’, ‘Bloed, zweet
en tranen’.
In de eerste jaren hebben ze ook
bij open zondagen of andere activiteiten hun enthousiasme voor
het levenslied laten zien, maar daar
heeft iedereen het te druk voor tegenwoordig.
Dirigent
De liedjes werden - en worden
nog steeds - aangedragen door
de leden en door de ervaring van
dirigente Marij Wingens zijn er

‘Op Sterk Water’
Ria van Esch &
Adri Heij

BERLICUM/HEESWIJK-DINTHER - in
een uitverkocht sociaal cultureel centrum Den Durpsherd in Berlicum speelde de Dintherse harmonie sint servaes
afgelopen vrijdagavond samen met
Karin Bloemen.

n

Ruimte voor ZZP-ers

De Morgenstond 35 n 5473 HE Heeswijk-Dinther
T. 06 21 66 61 28 n info@pakhuys35.nl

www.pakhuys35.nl

Foto: DMBK

geen grenzen. In Nistelrode is ze
dirigente van verschillende koren,
zoals het Con Fuoco koor. Daarnaast doet ze mee aan het Liedjesbal, waarvoor het lied altijd zelf
geschreven wordt en met Jong Belegen stond ze vaak op de planken.
Aan ervaring geen gebrek en Marij ging de uitdaging toch aan: “En
met veel plezier, anders blijf je er
geen vijf jaar voor gaan, toch?! De
smartlappen waren niet mijn keus,
maar samen muziek maken is gewoon heel erg leuk en dan worden
de smartlappen ook gezellig.”
Iedereen die interesse heeft, is van
harte welkom zich aan te sluiten bij
smartlappenkoor Saberdiosieja.
Meer info: www.saberdiosieja.nl

sint servaes en karin Bloemen:
een mooi saMenspel

WINNAARS
BLAUWE KEI

TE HUUR: nn Kantoorruimte
Opslagruimte
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PLANKEN-SCHROOTJES-TUINHOUT-BALKEN
enz. enz. in vele maten

www.nederlandslariks.nl

De overbekende Grande Dame van
cabaret en zang bracht, samen met de
Dintherse harmonie, een aantal van haar
klassiekers ten gehore, waarbij Bloemen
en de harmonie het mooie en afwisselde programma vervolmaakten met eigen onderdelen. Dirigent Eric Swiggers
verzorgde de leiding, daar waar La
Bloemen de ruimte liet.
Harmonie Sint Servaes kijkt terug op
een fantastisch concert. Kijk voor een
foto-impressie van dit optreden op
www.st-servaes.nl.
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Grenzeloos Bernheze

Leerlingen rOc de Leijgraaf
aan de slag in Bosnië
HEESWIJK-DINTHER/VEGHEL Leerlingen van ROC de Leijgraaf
gaan een project in Bosnië steunen en sponsoren.
Bosnië is een land dat nog veel last
heeft van de gevolgen van de burgeroorlog die in 1993 geëindigd is.
In grote delen van het land is de
oorlogsschade nog zichtbaar, omdat er geen geld is om dit te herstellen. Er is ook geen geld om te
investeren in onderwijs en dit is te
zien in de schoolgebouwen. Er is
daar al jaren geen onderhoud gepleegd en de lokalen zijn echt uitgewoond. De kinderen krijgen onderwijs zonder dat er leermiddelen
zijn, om maar niet te spreken van
speelmiddelen.
Om hier een kleine verbetering
in te brengen gaat Bram van
Santvoort uit Heeswijk-Dinther dit
jaar met enkele medestudenten
van ROC de Leijgraaf naar Bosnië
toe. “Samen gaan we naar een ba-

Wij, hans en Marie-josé
egelmeer, geboren in resp.
Vorstenbosch en Tilburg,
12 jaar geleden begonnen met
La Colline, vakantieboerderij
in de Drôme, Zuid-Frankrijk.

Place de Sévigné

sisschool in Dubrave in de buurt
van Tuzla. Daar gaan we lokalen
opknappen en activiteiten met de
kinderen doen. Dit is natuurlijk erg
leuk, maar het kost ook geld. Toen
Service Bioscoop Industry uit Veghel hoorde van het project, was
deze meteen bereid om het project

te sponsoren. We willen daarom
Service Bioscoop Industry hartelijk
bedanken voor de steun aan dit
mooie project.”
Meer informatie over het project
is te zien op: www.outofarea.nl of
www.leijgraaf.nl

de weg naar santiago de compostela
Presentatie en film over bijzondere pelgrimsroute
HEESCH/NISTELRODE - elk jaar trekken honderdduizenden mensen
over de beroemde jacobsroute naar santiago de Compostela. Nog
steeds stellen pelgrims hun ervaringen op schrift en worden hun belevenissen verfilmd. in de Petrus-emmaus-Kerk van de Parochie De goede
herder zal op woensdag 25 maart een lezing gegeven worden over het
boek ‘Pad over de horizon’ van joke van erp uit Rosmalen.
Na haar presentatie wordt de film
The Way gedraaid. In deze ontroerende film gaat een arts tegen wil
en dank op weg naar Santiago de
Compostela. Een tocht die zijn leven verandert.
Eind maart vertrekt in de voetsporen van al deze pelgrims ook Nico
van Lieverlooy uit Heesch. Hij werd
geraakt door het verhaal van Joke.
In 2012 begon zij aan haar reis van
3200 kilometer. Ze was een half
jaar onderweg en volbracht de
pelgrimstocht voor een goed doel,
het Hospice De Duinsche Hoeve in

LUCHtPost
DrÔme frAnKrIJK

Rosmalen, waar de opbrengst van
haar boek naar toe gaat. Dit boek
is na de film te koop.
Zoals de pelgrimstocht staat voor
spiritualiteit en de schelp voor de
apostel Jacobus, zo staat de pelgrimszegen voor een veilige reis en
een behouden thuiskomst.
Hoogtepunt van de avond is het
moment waarop Nico van Lieverlooy deze zegenwens ontvangt.
De avond op 25 maart wordt gehouden in het parochiecentrum
aan de Kerkstraat 2 in Heesch. De
inleiding start om 19.15 uur. Aan-

the Mission
HEESWIJK-DINTHER - in CC servaes in heeswijk-Dinther wordt op
dinsdag 24 maart de film The Mission vertoond.
Zuid-Amerika: Jezuïeten stichten prachtige coöperatieve plantages waardoor de plaatselijke bevolking – de Indianen – grote vooruitgang kennen.
Portugezen en Spanjaarden vechten om deze gebieden. De Indianen
vrezen de Portugese slavenhandelaren. De film is gebaseerd op historische feiten. Een verhaal van strijd tussen goed en kwaad, over de kracht
en de onmacht van geloven.
Met Robert de Niro en Jeremy Irons. De muziek van Ennio Moricone
wordt ook gespeeld door de Harmonie Sint Servaes. Aanvang 20.00 uur,
de toegang is gratis.

‘Le Sévigné’ in Grignan is een van mijn favoriete cafeetjes.
De bediening is losjes, de koffie lauw, het gebak van gisteren,
maar je zit aan één van de mooiste pleintjes van de Drôme.
Gezicht op het stadje, fonteintje, standbeeld van de markiezin
voor je neus, voldoende schaduw, waardoor het aangenaam
toeven blijft. Ook de inrichting van ‘le Sévigné’ is de moeite
waard. Tv-schermen, spiegelwand, veel koper, kroonluchters en
lambrisering, bistrotafels, een opgerolde kat in de vensterbank
en vergeelde foto’s van oud-Grignan aan de muur.
De ‘patron’ die het café met vrouw en dochter bestiert, is
volgens sommigen bot en ongemanierd.
“Alors, on n’est pas à St. Tropez ici!”, het is geen St.Tropez
hier. Volgens anderen, in het heetst van de strijd, als het
terras vol zit, ronduit een ramp. “Non y a pas de carte, allez
au revoir”, (nee we hebben geen kaart, tot ziens). Het is een
‘cuisine traditionelle de famille’, moeders kookt. En al is het
‘petit repas’ met € 10,weliswaar sympathiek
geprijsd, je moet er geen
wonderen van verwachten.
Zo zijn de ‘ravioles’ in het
algemeen korstig met veel
saus, de salades ‘pauvre’
(arm) met een schijfje
droge worst, bleek stukje
kaas en veel groen. Dit
gezegd hebbende, beperk
ik me gewoonlijk alleen tot koffie (maakt de dag) of een biertje
(maakt gelukkig).
Ook de toiletten ‘sont salés’, staan als niet al te schoon bekend.
‘Malgré’, ondanks dat maken veel toeristen er dankbaar gebruik
van. De sanitaire mogelijkheden tussen Grignan en Adhémar
zijn - zoals bekend - beperkt. Dat en de aangename ligging
aan de voet van het kasteel, maken de brasserie tot een echt
‘pauzecafé’ voor een wandeling of fietstochtje. Overigens de
vin rosé frais is een absolute aanrader, het filterlicht onder de
platanen een verademing. O ja, ze accepteren geen creditcards,
alleen contante betaling.

melden is niet nodig, maar wel
prettig voor de organisatie: 0412451215 of
bergsma@petrusemmausparochie.nl.

Kortom, als je gaat voor dat drankje, gaat voor dat terras,
dan heb je ook wat. Je kijkt op naar de klimrozen, lavendel,
rozemarijn en kamperfoelie tegen de kasteelmuren. Naar de
met klinkers geplaveide hoofdstraat. Het klaterende fonteintje
en de gezellige drukte van de winkeltjes achteraf. Er wordt
gekletst, gedronken en gelachen. Je hoort het gerinkel van
glazen en het gerammel van bestek. En je ruikt de knoflook,
marjolein, verbrande olijfolie, houtskool, jasmijn en saffraan
van de restaurantjes in de buurt. ‘Place de Sévigné”, het is te
veel.
Een man buigt wat naar voren, “bonjour messieurs dames,
c’est beautemps aujourd’hui”. “Oui, het is altijd mooi weer
hier”. Geritsel achter de kamperfoelie. Even later steekt een
hagedisje het terras over. Smaragdhagedis. Groen, blauw, geel.
Met priemende oogjes en kloppende keel zit hij onder bij
het standbeeld boven de fontein. Dan valt hij naar beneden.
Landschap en drama, het beste van het Franse platteland. ‘Un
cadre idyllique’, een mooi plaatje, zoals eigenlijk alles mooi is
aan dit stadje. De hoogopgaande muren, het indrukwekkende
‘chateau’, in de verte de Mont Ventoux. Het standbeeld van
de markiezin, haar leven, haar correspondentie, de ‘plume’
(ganzenveer). De slingerende landweggetjes, omringende
wijngaarden, zonnebloemen, lavendel, zelfs de duels op leven
en dood. Vanuit het café klinkt muziek, ‘Zaza’, de volumeknop
gaat omhoog. Ik bestel nog een biertje. ‘Santé’. Een mens knapt
op van zo’n pleintje op dit uur van de dag.
www.lacolline.nl
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Moestuinproject bij BS de Bolderik

Een nieuwe
advertentie, huisstijl,
brochure, folder,
flyer of website?
Uw creatieve vragen worden omgezet in
frisse, originele ideeën. Wij zijn een full-service
reclamebureau en regelen alle zaken voor u,
van concept tot uitwerking. Passend bij uw
bedrijf, binnen uw budget.
Carlijn van der Steijn
T 06 14 64 11 95
Monique van de Ven
T 06 11 45 05 88
info@buro-tweevoud.nl
www.buro-tweevoud.nl

De zaadjes en de zaaibakken, basis voor lekkere en gezonde dingen

HEESWIJK-DINTHER - De kinderen van basisschool De Bolderik in
Heeswijk-Dinther zijn deze week
van start gegaan met het moestuinproject.
Enkele ouders kwamen met het
idee, waarna Ubavka Jovanoska en
Sarah van den Tillaart, samen met
juf Peet, het voortouw namen om
dit project te realiseren. Er zijn dertig zaaibakken beschikbaar gesteld
door DeGroentekist.nl.

Juf Peet: “We vinden het belangrijk dat onze kinderen weten waar
voedsel vandaan komt, hoe het
groeit en dat je het gemakkelijk
zelf kunt doen, ook wanneer je
niet zo’n grote tuin hebt. Daarbij is
het natuurlijk hartstikke gezond en
ook niet onbelangrijk; biologisch
en lokaal, en dus milieuvriendelijk.
We trappen af met sla en radijsjes.
Bij succes komen er nog aardappels, bonen, komkommers en kruiden bij. Daarnaast willen we een

Foto: Sanne van Rozendaal

www.mooiheesch.nl

wedstrijdje houden, wie de hoogste zonnebloem kan kweken. Zodra de eerste lekkernijen geoogst
zijn, maken we samen een lekkere
salade en hopelijk kunnen we aan
het einde van het schooljaar heerlijke patatjes bakken van de aardappels uit onze eigen schooltuin!”
Over een paar maandjes laten de
kinderen graag zien hoe het smakelijke project heeft uitgepakt.

aan het werk

Informeert, boeit
en interesseert

Kromstraat 5 - 5384 LT Heesch
0412-474500 - www.kringloop-heesch.nl

ZELFSTANDIGE KOK
T
GEZOCH

met lef, durf en passie

HORECA MEDEWERK(ST)ER
met 2 rechterhanden en diploma

MARVU machine- en apparatenbouw BV is een jonge, snelgroeiende organisatie, die zich

MARVU
machine- en
apparatenbouw
BV is en
een
jonge, snelgroeiende
organisatie,
diemachines
zich hoofdzakelijk
hoofdzakelijk
richt
op het ontwikkelen
produceren
van roestvrijstalen
speciaal
en
richt interne
op hettransportsystemen.
ontwikkelen enWijproduceren
van
roestvrijstalen speciaal machines
en interne
richten ons op
de voedingsmiddelenindustrie
in de volgende
transportsystemen.
Wij richtenbrood
ons en
opbanket,
de voedingsmiddelenindustrie
sectoren: vleesverwerking,
Seafood en Convenience in de volgende sectoren:
vleesverwerking, brood en banket, Seafood en Convenience

Meer informatie: 06-42968565

Door onze specialisatie, gekoppeld aan kleinschaligheid, staat Marvu garant voor een optimaal

Door onze specialisatie, gekoppeld aan kleinschaligheid, staat Marvu garant voor een optimaal product
product en lossen graag klantspecifieke logistieke vraagstukken op. Onze kracht is korte comen lossen graag klantspecifieke logistieke vraagstukken op. Onze kracht is korte communicatielijnen. Wij
municatielijnen.
Wij vormen
jong,team
dynamisch
en hecht teammet
dat gecombineerd
met een
vormen
een jong, dynamisch
eneen
hecht
dat gecombineerd
een modern machinepark
het
modern
machinepark
het
complete
pakket
onder
één
dak
uitvoert
zoals:
ontwerp,
productie,
complete pakket onder één dak uitvoert zoals: ontwerp, productie, assemblage en inbedrijfstelling.

assemblage en inbedrijfstelling.

Voor ons bedrijf zoeken wij een:

Voor ons bedrijf zoeken wij een:

Tekenaar / Constructeur

Functie
omschrijving
Functie
omschrijving

Tekenaar / Constructeur

Je bent verantwoordelijk voor het construeren van eenvoudige tot complexe machines en in-

stallaties.
Vervolgensvoor
begeleid
je het verderevan
project
richting de
Je bent
verantwoordelijk
het construeren
eenvoudige
tot productie/
complexe assemblage.
machines enHierbij
installaties.
ben
je
ook
verantwoordelijk
voor
het
maken
en
onderhouden
van
productietekeningen
Vervolgens begeleid je het verdere project richting de productie/ assemblage. Hierbij etc.
benJeje ook
hebt contacten
de interne
productie als ook
klant. Er is (indien gewenst)
eencontacten
mogelijk- met de
verantwoordelijk
voormet
het maken
en onderhouden
vande
productietekeningen
etc. Je hebt
heid
incidenteel
de montage
opgewenst)
locatie te een
ondersteunen.
interne
productie
als ook
de klant.enErmontage
is (indien
mogelijkheid incidenteel de montage en
montage op locatie te ondersteunen.
Wat vragen wij

Wat vragen wij• Verantwoordelijkheidsgevoel en je streeft naar een zo hoog mogelijk kwaliteitsniveau

• Inventief en kunt goed problemen oplossen

• Bestand tegen het werken
• Verantwoordelijkheidsgevoel
en je onder
streefttijdsdruk
naar een zo hoog mogelijk kwaliteitsniveau
• Aandacht
voorproblemen
veiligheid en
milieu
• Inventief
en kunt goed
oplossen
• MBO
HBO-WTB
vergelijkbaar
• Bestand
tegenofhet
werken (of
onder
tijdsdruk niveau verkregen)
• Aandacht
veiligheid
en als
milieu
• Cavoor
2-5 jaar
ervaring
engineer
• MBO of• HBO-WTB
(of vergelijkbaar
verkregen)
Een achtergrond
in productieniveau
(verspanen,
plaat/bankwerk, montage) is een pre
• Ca 2-5 jaar ervaring als engineer
• Wat
Een
achtergrond
in productie (verspanen, plaat/bankwerk, montage) is een pre
bieden
wij

• Interessant werkgebied.
• Dynamische werkomgeving.
Wat bieden wij• State of Art engineering afdeling (CAD stations vzv Solid-Works - PDM…)
• Groeiend professioneel bedrijf met doorgroei mogelijkheden.
• Interessant
werkgebied.
• Goede
arbeidsvoorwaarden

• Dynamische werkomgeving.
• Indien
Statejeofgeïnteresseerd
Art engineering
afdeling
(CAD
stations vzv Solid-Works
bent,
gelieve
je sollicitatiebrief
voorzien van- PDM…)
CV te richten aan:
• Marc
Groeiend
bedrijf met doorgroei mogelijkheden.
Vuldersprofessioneel
; O.v.v. Sollicitatiebrieven
• MARVU
GoedeMachine
arbeidsvoorwaarden
en apparatenbouw BV Pearl S Buckstraat 7 5491 DG Sint-Oedenrode

T. 0413 478828 E. m.vulders@marvu.nl

Indien je geïnteresseerd bent, gelieve je sollicitatiebrief voorzien van CV te richten aan:
Marc Vulders ; O.v.v. Sollicitatiebrieven
MARVU Machine en apparatenbouw BV Pearl S Buckstraat 7 5491 DG Sint-Oedenrode
T. 0413 478828 E. m.vulders@marvu.nl

Zorgboerderij de Lindenhoeve zoekt

enthousiaste mensen met groene vingers
die samen met enkele gasten van onze zorgboerderij een
volkstuin wil opzetten.
Wij hebben een stuk grond beschikbaar
om er een mooie groenten tuin van te maken.
We delen dan de groente, zodat onze gasten ook van
verse groenten kunnen genieten tijdens de maaltijd.

voor meer informatie bel de Zorgboerderij 0412-617110.
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Winnaar bedrijfspuzzel februari

14
1

BERNHEZE – Week 7 heeft DeMooiBernhezekrant afgetrapt met een bedrijfspuzzel. Nieuw, uitdagend en lastiger dan we
gedacht hadden. Toch ontvingen we veel goede antwoorden, waaruit we een winnaar hebben gekozen. De winnaar van deze
eerste bedrijfspuzzel werd ellen van Beekveld, zij mocht zelf een cadeaubon uitkiezen bij een van de deelnemende bedrijven.
Zij koos voor een cadeaubon van eetcafé ‘t Pumpke.
Onder alle deelnemers konden we deze keer
ook nog een Bon Fromage pakket verloten;
aangeboden door Bon Fromage uit Heesch.

De winnaar van deze extra prijs werd: Sjannie
Waalen. Vanaf volgende week hebben we
een keer per maand een bedrijfspuzzel, ie-

dere laatste editie van de maand
dat DeMooiBernhezeKrant uitkomt.

2

nd, puzzel mee!

ri 2015

Deze eerste bedri
jfspuzzel is de aftrap
voor een serie puzze
maand terugkomt
ls die elke
. ONDER DE INZE
NDERS MET DE
OPLOSSING WOR
JUISTE
DT EEN WAARDE
BON VAN € 50,Deze waardebon
VERLOOT.
is in te leveren bij
een
van de bedrijven
Stuur het goede
op deze pagina.
antwoord voor 16
februari 17.00 uur
info@demooibernhez
naar:
ekrant.nl.

WIN

EEN
BON
WAARDE
,-!
VAN € 50
4
‘t Dorp 103 Heesch
Tel. (0412) 47 56

Woensdag 11 februa

Nieuw en uitdage
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Oplossing:

57
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• Kia Picanto 1.1
aut., el.ramen, airco,
cv,
stuurbekr., 23.600 km,
2006
• Mercedes Sprinter
315 CDI AUT. L2 H2
airco,
stuurbekr., el.ramen,
navi, 2009
• Peugeot 5008, navi,
pdc voor en achter,
76.000
km, 2010

• Renault Scenic
2.0 AUT. Business
Line navi
lm-wielen ecc, cruise
control trekhaak, PDC,
‘incl.
nieuwe distributie’ 121.000
km, 2009

Tramstraat 18
5388 GG Nistelrod
e
T. (0412) 61 20 76
E. info@autobedrijfl
angens.nl
W. www.autobedrijfla
ngens.nl

• Seat Ibiza 1.4, 16v,
airco, licht met. velgen,
2005
• Toyota Corolla verso
1.8 navi, dvd, ecc, cam
voor/achter, 141.000
9 km, 2005
• VW Golf plus 1.9,
sdi, el. ramen, centr.
vergr.
243.000 km, 2007
• VW Golf 2.0 GTD
TDI, navi, clima, xenon
led,
18 inch, pdc v+a, 67.000
km, 2011
• VW golf 1.6 TDI
clima, pdc v+a, lm
velgen privacy
glas, 79.000 km, 2011
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C1000 Wiegman
Schoonstraat 8
5384 AN Heesc
h

s

10
Laar 8 - 5388 HE
Nistelrode
info@orangerievantilburg - Tel: 0412-671235
www.facebook.com/oran .nl
gerievantilburg
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goedkope winterban

den?
Vraag vrijblijvend
de prijs van uw bandenmaat.
Nieuwe of gebruikte
winterbanden (evt.
met velg)

ook
VERHUUR

goedkope winter
BINNENKOR
banden?
Vraag vrijblijvend
T OP
de prijs WINTE
van uw bandenmaat.
RSPORT?
ook
Wij adviseren
Nieuwegraag
of gebruikte
bij dewinterbanden

13
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beste keuze(evt.
met velg) VERHUUR
in winterband
en
Nieuwe of gebruikte
winterbanden (evt.
met velg) Ook verhuu
Abdijstraat 38a -

5473 AG Heeswijk
- Tel. 0413-291777
- Fax
www.pasbanden.nl
- info@pasbanden.nl 0413-291941

r
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Schoonheids- en
kapsalon
pedicure en manicur ,
e

Thea en Eline van

HORIZONTAAL
1. Autobedrijf in
HeeswijkDinther waar vader
en
zoon samenwerke
n
20
5. Restaurant met
gevoel in
Heeswijk-Dinther
geopend
op Valentijnsdag
8. Bedrijf van Prins
HDL
9. Wie is er in de
race van
‘De gezelligste winke
l van
Brabant’
10. Tweede gener
atie
autobedrijf op Trams
traat in
Nistelrode
12. Gezelligste terras
op
‘t Raadhuisplein Nistelr
ode
13. Twee generaties
zorgen
voor schoonheid
in Heesch
16. Kapsalon met
60-jaar
ervaring in Heesc
h
17. Veelzijdig tuince
ntrum in
Heesch
20. Eet- en drinkg
elegenheid
bij Van Tilburg Mode
&
Sport
22. Bootcampbedrijf
in Heesch
23. Lunch Café bij
De Wit in
Schijndel
24. Cafetaria op
het plein in
Heesch
AANHANGWAGEN
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www.petersaanhangwa
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Ton Bens en Sjannie Waalen

Ambachtelijke
worstenbroodjes

BERNHEZE - Tijdens het symposium serious Farming
op vrijdag 20 maart presenteert de stichting Duurzaam
Kwaliteits Vlees (sDKV) de eerste resultaten van haar
onderzoek naar de basis voor een gezonde varkenshouderij.

Diepvriesspecialist
Frites préfrites - Voorgebakken Frieten
Normaal 5.59

2.
1020409

99

Frites
Frieten

7 x 9 c.-o.

1 kg.

1 kg
54 10376 722997
10 x 1 kg
1 54 10376 723007

Frites préfrites - Voorgebakken
Frieten
7 x 9 c.-o.

Europese mix

Frites
Frieten

Allumettes
Fijne Frieten

10/10 mm

Frites
7/7 mm
Frieten

1.

1020536
2 kg
54 10376 822581
5 x 2 kg
1 54 10376 822595

7 x 9 c.-o.

7 x 9 c.-o.

Pom’Steak

1 kg
54 10376 722997
10 x 1 kg
1 54 10376 723007
7 x 9 c.-o.

7/7 mm

diverse varianten
450 gr.

8 x 9 c.-o.

Pom’Steak

350 gr.

1 kg
Coppenrath&Wiese
54 10376 022325
2.99
10 x Normaal
1 kg
1 54 10376 022322

1.

8 x 9 c.-o.

99

29

7 x 9 c.-o.

Satay

Grote gemarineerde

7/7 mm

Allumettes
10/18
mm

gamba’s

of yakitori

400 gr.

10/18 mm

Klaas Puul
Normaal 7.99

10.

5.

99

7 x 9 c.-o.

Appelwalnotentaart
1016226

9.

49

1020513
1 kg
54 10376 822604
10 x 1 kg
1 54 10376 822618

1 kg
54 10376 022325
10 x 1 kg
1 54 10376 022322

korting

1 kg.

Asian Fingerfood
Normaal 13.95

25%

7 x 9 c.-o.

Kabeljauwhaasjes

7/7 mm

1020513
1 kg
54 10376 822604
10 x 1 kg
1 54 10376 822618

Fijne Frieten
Perfect
voor in de red curry
smoothie 50 stuks

Greens
Normaal 1.891016226
/ 3.49
1020536
2 kg
54 10376 822581
5 x 2 kg
1 54 10376 822595

10/10 mm

Epic
Normaal 11.99

1.

1020407

Vriesvers fruit

Allumettes
Fijne Frieten

Allumettes
dik of
dun
Fijne Frieten

Lutosa
Normaal 1.99

99

2 kg
54 10376 722996
5 x 2 kg
1 54 10376 722987

Frites
1 kg.

Diepvriesspecialist
Normaal 2.79

1020409

10/10 mm

1020407

2 kg
54 10376 722996
5 x 2 kg
1 54 10376 722987

Vanille ijsstam
La Gondola
650 ml.

99

Flammekueche

Echt
roomijs

1 stuk

Ysco
Normaal 1.69

1.

19

Onder al
le de
deze eers
te bedrijf elnemers van
‘Bon From spuzzel verloten
we een
age geni
et
Doe mee pakket’.
!

Verbeteringen in varkenshouderij mogelijk

8 stuks

10/10 mm

2. Eetgelegenheid
in het oude gemee
ntehuis
van Heesch
3. Fietswinkel in
Nistelrode met ‘extra
’s’
4. Bij welke bank
in Heesch krijg je
rente op je
betaalrekening
6. Bedrijf met ‘los
geld‘
7. Specialist in Heesc in Heesch
h voor alle binnen
en buitenzonwering
11. Waar kun je terech
t voor al jouw lasergraveer- & snijwe
rk in Nistelrode
14. Kleinschalige
sportschool in Heesc
h
15. Het adres voor
aanha
18. Bedrijf voor tuinen ngwagens in Heesch
met stijl in Heesc
h
19. Supermarkt een
uit duizenden in
Heesc
21. De gemeente
waarin wij allen wonen h

andré kuipers maakt
vergelijking tussen
ruimtestation iss en
varkensstal

www.diepvriesspecialist.nl

Frites
Frieten

23

VERTIKAAL

gens.nl

Mark Verwijst en Ellen van Beekveld

Dijk

19

21

S

24

18

Het symposium op vrijdag 20 maart is een samenwerking
tussen SDKV en Vewi Techniek BV en wordt gehouden
in CC Nesterlé te Nistelrode van 13.30 uur tot 17.15 uur.
Deelname aan het symposium is gratis voor varkenshouders. Zij dienen zich echter wel vooraf aan te melden.
Voor vertegenwoordigers vanuit de periferie en andere
sectoren is de entree € 100,- p.p. Aanmelden kan via de
websites: www.sdkv.nl of www.vewitechniek.nl.
Wie vragen heeft, kan contact opnemen via
symposium@sdkv.nl. Er zijn beperkt plaatsen beschikbaar dus snel aanmelden is gewenst.

Spaarkaart

Maitre Pierre
Normaal 2.79 / 2.99

3

Tijdens het symposium ‘Het slim inzetten van schoon drinkwater en bacteriën voor een gezonde varkenshouderij’ presenteert de stichting
haar eerste, opvallende resultaten.
Duidelijk wordt onder meer hoe
belangrijk water is bij de groei van
het varken en hoe weinig controle daar
over is.
Maar ook de rol van probiotica wordt uitgebreid belicht. De onderzoekers benadrukken, dat waar
intensief geleefd wordt in een betrekkelijk kleine ruimte,
het essentieel is om controle te hebben op factoren die
van invloed zijn. Die visie wordt tijdens het symposium
onderschreven door André Kuipers, die in zijn presentatie een vergelijking maakt tussen zijn internationaal
ruimtestation en de varkensstal.

Gratis tegen
inlevering van
12 spaarpunten

Helmond | De Hoefkens 1B | T: 0492-544407 Veghel | Gasthuisstr. 36 | T: 0413-344004 Deurne | Milhezerweg 19 | T: 0493-320051
Aanbiedingen alleen geldig in de Diepvriesspecialist winkels zolang de voorraad strekt,

van woensdag 18 maart t/m dinsdag 7 april 2015. Prijzen in euro’s. Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden.

www.adcommunicatie.nl

Het onderzoek en dit symposium zijn mogelijk gemaakt
door de samenwerkingspartners van SDKV en Vewi
Techniek BV, Europees landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling, ZLTO, Rabobank, Stuurgroep Landbouw
Innovatie Brabant (LIB), PIP Animal, Brabant Water, HAS
Hogeschool en Kewi Services BV.

Ook wij servere
groente en fruit va
Ondernemer va
het jaar 2014
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Oud-leerkrachten verrassen
gerard Barten met reünie

Gé-Dé KEUKENS

Kwaliteit keukens voor betaalbare prijzen

Ruim 25 jaar ervaring
• Advies op maat
• Flexibel en klantgericht
• Renovatie van bestaande keuken
De Oude Ros 10 Nistelrode - Bedrijventerrein ‘Kleinwijk’ - 0412-612231
info@gedekeukens.nl - www.gedekeukens.nl

Veel herinneringen in De Toren door leerkrachten van de St. Servatiusschool

HEESWIJK-DINTHER – Zo’n dertig oud-leerkrachten van de voormalige
st. servatiusschool in Dinther kwamen zaterdag naar de Toren om hun
voormalig hoofd van de school gerard Barten te verrassen.
Vorig jaar hebben Ricky Voets,
Louis van de Burgt en Gerard van
Hintum het idee opgevat om hun
‘oude hoofd’, Gerard Barten, te
verrassen met een reünie.
Ze hebben 35 oud-leerkrachten

uitgenodigd die onder Gerard Barten gewerkt hebben in de periode
1966 t/m oktober 1988. In 1988
maakte Gerard gebruik van de
DOP–regeling en nam hij afscheid
van het onderwijs.

Foto: Bob Barten

Er werden zaterdag in De Toren
veel herinneringen opgehaald. De
verrassing was echt van Gerard zijn
gezicht af te lezen toen hij binnenkwam.
Hij viel even helemaal stil en dat
gebeurt niet gauw bij hem. De
oud-leerkrachten kijken terug op
een geslaagde middag.
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Dorema voortent dagen
Veel acties op voorraad
modellen. OP=OP!

www.kampeertopper.nl / www.outdoorkleding-outlet.nl / www.winterkleding-outlet.nl

IBC weg 1 (afslag 28) 5683 PK Best
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in de streek

mooi & in de streek

Advertorial

Landelijke hoveniersformule nu ook van
start in heesch, Vorstenbosch e.o.
BERNHEZE - De lente komt eraan. De tuin is toe aan een flinke
opknapbeurt. Alles lekker opfrissen – dat is wat we willen. Maar
waar vind ik een hovenier waar ik alle werkzaamheden kan laten
uitvoeren?
De GroenerGras Hovenier richt
zich op alles wat te maken heeft
met tuinaanleg en tuinonderhoud. “Tegenwoordig worden
tuinklussen onder tijdsdruk gerealiseerd, wat afbreuk doet aan de
kwaliteit.
Efficiënt werken is natuurlijk belangrijk, maar alleen door altijd
kwaliteit te leveren, duurzaam
te werken en de belangen van
de klant bovenaan te plaatsen,
maak je een goede basis voor
je hoveniersbedrijf”, aldus Pim
Langens uit Heesch en Paul Hoevenaars uit Vorstenbosch in koor.
Beide zelfstandige ondernemers
zijn dit jaar aangesloten bij de

landelijk opererende franchiseformule GroenerGras Hoveniers.

partner voor particulieren, bedrijven en instellingen. Kortom, voor
alle grote maar ook kleine tuinwerkzaamheden. Het voordeel
van de veelzijdigheid van ons
hoveniersbedrijf is dat de klant
één aanspreekpunt heeft die alles verzorgt.”

Wat is onze specialiteit?
De ervaren vakhoveniers: ”Naast
het aanleggen en onderhouden

Langens Hoveniers uit Heesch
(0412 - 47 53 99) en Hoveniersbedrijf Paul Hoevenaars (0413

www.groenergrashoveniers.nl

een FranChiseForMule voor
vakhoveniers Met vakMansChap en passie
van het groene geraamte, behoren alle voorkomende werkzaamheden in en om de tuin,
dus ook het plaatsen van schuttingen, vijvers en het leggen van
bestrating tot onze dagelijkse
werkzaamheden. Wij zijn dé

- 31 92 87) zijn beide franchisenemers van de landelijk opererende GroenerGras Hoveniers
Nederland formule.
Een Franchiseformule voor vakhoveniers met vakmanschap en
passie.

Voor meer informatie kunt u ze bellen of kijken op www.groenergrashoveniers.nl

www.langenshoveniers.nl

www.paulhoevenaars.nl

Lezing over romeinen in het groene Woud
bijzondere relatie tussen de Romeinse overheersers en de Bataven. Ze werden bondgenoten
van de Romeinen en leverden
rekruten voor het Romeinse leger.Het Groene Woud wordt een
soort van ‘industriegebied’ voor
de productie van voedsel, potten en ijzer voor de forten aan de
grenzen.

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

Onze eerste
verse hOllandse asperges
& aardbeien
zijn er weer
Geschild en ongeschild verkrijgbaar.
Zie ook www.geschildeasperge.nl
Openingstijden dagelijks van 8.00 tot 18.00 uur of in de automaat.

HEESWIJK-DINTHER - Bij heemkundekring De Wojstap in heeswijk-Dinther wordt donderdag 26 maart een lezing gehouden over
Romeinen in het groene Woud.
De lezing wordt gegeven door
Sjors van de Greef en Dirk
Paagman uit Schijndel. Zij zijn docent aardrijkskunde en geschiedenis aan het Maurick college. In
samenwerking met Paagman en
Van de Greef maakte Helsdingen
(bekend van zijn film over het
Duits lijntje ) de film over Romeinen in het Groene Woud.

Het Groene Woud ligt tussen
‘s-Hertogenbosch, Eindhoven en
Tilburg. Vanaf 75 na Chr. kwamen de eerste Romeinen naar
Brabant. Het was een bosrijk gebied met kleinschalige landbouw
en veeteelt. In het Groene Woud
woonden vanaf de eerste eeuw
de Bataven. In deze eeuw ontstond er een

Na 270 na Chr. werden de nederzettingen
verlaten.
Het
Brabantse platteland werd volledig ontvolkt. Van de Greef
gaf eerder een dia-lezing over
het ontstaan en verloop van de
Dommel, waarvan de toenmalige
aanwezigen zich zijn enthousiaste uitleg zullen herinneren.
De lezing vindt plaats in de heemkamer aan het Raadhuisplein 21a
in Dinther van 20.00 tot 22.00
uur. Voor leden is het gratis, nietleden betalen € 2,-.

15

Woensdag 18 maart 2015

zelf paaseieren maken

Advertorial

NISTELRODE – Creatief & Lekker is al een aantal jaren actief met het geven van workshops. Daarom zijn
er een aantal nieuwe thema’s aan het programma toegevoegd.

Langeafstandswandeling
in de Maashorst

Specialist in chocoladeworkshops

geduld maar het resultaat is er dan
ook naar. U mag zoveel chocoladeeieren maken als u wilt.
Op maandag 30 maart start om
14.00 uur een drie uur durende
workshop: paasei gevuld met bonbons en chocoladeeitjes.
chocoholics workshop
De workshop wanneer je alles wilt
weten over hoe je chocolade verwerkt. Je gaat een mooi showstuk
maken, gevuld met bonbons. En
ondertussen is er genoeg ruimte
om alle vragen te stellen en door
mij te beantwoorden.
MAASHORST - Natuurcentrum De Maashorst houdt op zondag 22
maart een langeafstandswandeling. Om 10.30 uur start de wandeling, onder leiding van iVN-natuurgidsen, bij het Natuurcentrum.
De lengte is 15 kilometer; de duur ongeveer 5,5 uur.
Geadviseerd
wordt
stevige
(wandel)schoenen aan te trekken en een lunchpakket mee te
nemen voor onderweg.
Vanaf het Natuurcentrum wordt
gewandeld in de vier gemeenten van de Maashorst; Bernheze, Oss, Landerd en Uden. Een
gevarieerd gebied met veel ontwikkelingen.
In grote lijnen loopt de route
naar het noorden. Via akkerdorpen Bus en Mortel langs de gro-

te Wetering naar het Klotven,
Kanonsberg,
Munse
heide
naar
begrazingsgebied
de
Brobbelbies, van Udensedreef
naar Grensweg, Zeedenweg en
via de Karlingerweg weer terug
naar het Natuurcentrum.
Kosten: volwassenen € 3,- en
kinderen € 2,-.
Opgeven is verplicht bij de infobalie van het Natuurcentrum of
op
www.natuurcentrumdemaashorst.nl

5 km
Boomkwekerij van den
10Broek
km
haagplanten in diverse soorten en maten
15 km
• beuken • taxus • lei- en laanbomen
20 km
• bol- en knotbomen • fruitbomen
30 km
Bel gerust voor informatie: 06 2888 6493

info@boomkwekerijvandenbroek.nl

Poststraat 2 Heeswijk - Dinther

Paaseieren
Zaterdag 28 maart staat de chocolade voor u klaar en kunt u de
mooiste paaseieren komen maken.
Na een korte uitleg kunt u de chocoladeschalen gaan vullen met de
chocolade naar keuze. Het maken
van een chocoladestrik vraagt wat

dagavond kunt u decoratie voor
uw taart komen maken.
Vervolgens kunt u op vrijdag na
14.00 uur uw taart komen maken.
Naast deze thema’s zijn er natuurlijk ook gewoon de traditionele
workshops. Die staan altijd garant
voor een leuke tijd met elkaar.
Voor meer informatie: bezoek onze
website www.creatiefenlekker.nl.

Mini taartjes
Speciaal voor de wat oudere jeugd.
Je maakt een mini boltaartje, gevuld met bavaroise en het decoreren doe je naar eigen inzicht.
Feestelijke taart maken
Hebt u het altijd leuk gevonden
om een keer een mooie fondant
taart te maken, dan kunt u vanaf
nu bij Creatief & Lekker terecht.
Op maandagavond of op woens-

Den hof 17
5388 gN Nistelrode
Tel: 06-48646757

www.creatiefenlekker.nl
Advertorial

Nieuws van Boekhandel Berne in Heeswijk
Boekhandel Berne is het assortiment flink aan het uitbreiden met abdijproducten. Daartoe is de winkel aan
de Abdijstraat 53 te heeswijk uitgebreid en verbouwd.

D

eze week is de collectie bier in de kasten geruimd. Daarbij is gekozen om al het verkrijgbare
bier, gebrouwen door Norbertijnen in Europa, te verkopen en het beste bijzondere bier van andere abdijen!
De op dit moment verkrijgbare merken bier in de winkel zijn Averbode, Grimbergen, Leffe, La Trappe, Tongerlo, Westmalle, Achel, Chimay, Zundert, St. Martin,
St. Feuillien, Gregorius, Rochefort, Postel en Floreffe.
Daarnaast is er ook abdijkaas in huis, gemaakt door de
Norbertijnen van Postel in België.
Bent u op zoek naar een lekker, apart bier of naar een
uniek cadeau, kom eens kijken in de abdijwinkel.

walking event

de maashorst
zondag 29 maart 2015 1e editie

N A T U U R G E B I E D

DE MAASHORST

landelijk evenement

Maashorst Betrokken Ondernemers

walkingeventdemaashorst.nl

U bent van harte welkom!
Boekhandel Berne - Abdijstraat 53, 5473 AC heeswijk - T. 0413-291394 - www.berneboek.com

Lezing over hooggevoelig kind
HEESWIJK-DINTHER - Zoals sommige mensen intelligenter zijn dan
anderen, zo zijn sommigen gevoeliger dan anderen. iemand die zeer
gevoelig is noemen we ‘hooggevoelig’ of ook wel een hsP, ‘highly
sensitive Person’.
Joke Klein Ikkink van het Centrum
Jeugd & Gezin Maasland houdt
maandag 30 maart in de bibliotheek in Heeswijk-Dinther een
herhaling van een eerdere themabijeenkomst over het hooggevoelig kind.

De avond die om 20.00 uur begint,
is gratis toegankelijk.
Vooraf aanmelden, in verband met
een beperkt aantal zitplaatsen. Dit
kan via 0413-291054 of via email:
contactheeswijkdinther@nobb.nl.
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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
Milieustraat
De Morgenstond 4
Heeswijk-Dinther, tel.: 14 0412
woensdag 13.00-18.00 uur
vrijdag 13.00-18.00 uur
zaterdag 8.30-16.00 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

Maak een afspraak
U kunt alleen op afspraak
terecht aan onze balies.
U maakt een afspraak:
- via www.bernheze.org
- telefonisch 14 0412
- bij de receptie in het gemeentehuis
Paspoort, rijbewijs of id-kaart
ophalen?
Dat kan dagelijks zonder afspraak van
8.30 tot 17.00 uur, op vrijdag tot 12.30
uur en woensdag tot 19.00 uur bij de
receptie in het gemeentehuis.

agenda
21 Maart 2015
Schoonmaakdag buitengebied
Bernheze.

Pinnen mag, ook in
het gemeentehuis en
bij de Milieustraat.

gemeente bellen?

0412
Voortaan belt u 14 0412. Dit is
een verkort nummer dat is samengesteld uit 14 plus het netnummer.
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gemeenteraad
Raadsvergadering 12 maart 2015
De gemeenteraad van Bernheze vergaderde op donderdag 12 maart
2015. hieronder een korte toelichting.
Vragen over schroothandel
Laverdonk, heeswijk-Dinther
Politieke Partij Blanco en VVD
stelden vragen over de onderhandelingen tussen de gemeente
Bernheze en de eigenaar van de
schroothandel aan Laverdonk in
Heeswijk-Dinther. Zij vinden de
ontwikkelingen van een schroothandel in het Aa-dal niet wenselijk
en vragen aan het college wat de
geschilpunten zijn. Volgens wethouder Wijdeven is er met name
een meningsverschil over de toepassing van de bijgebouwenregeling.
Daarnaast is er nog geen duidelijk
zicht op de toekomstige activiteiten en de locatie van de kavels.
Het college wil graag weer in gesprek met de ondernemer om tot
een nieuwe invulling van de locatie
te komen, rekening houdend met
de geldende regels.
uitgifte paspoort, iD-kaart en
rijbewijs bij gemeente Veghel
De fractie Progressief Bernheze
diende een motie in waarin zij
het college verzoekt om met de
gemeente Veghel samen te onderzoeken of uitgifte van paspoorten, identiteitsbewijzen en
rijbewijzen voor de inwoners van
Bernheze in het gemeentehuis van
Veghel mogelijk is.
Volgens de wet is het mogelijk dat
gemeenten samenwerken bij de
uitgifte van deze documenten. Progressief Bernheze stelt in de motie
dat het gemeentehuis in Veghel
voor de inwoners van HeeswijkDinther en Vorstenbosch op kortere afstand ligt dan het gemeentehuis in Heesch en bovendien
beter bereikbaar is met openbaar
vervoer. Alleen de fracties D66 en
Politieke Partij Blanco ondersteunden dit voorstel. Daarmee werd de
motie verworpen.
eigen bijdrage bij jeugdhulp
De fracties D66, SP en Progressief Bernheze dienden een motie
in waarin zij het college oproepen
om net als enkele andere gemeenten in Nederland, af te zien van
het innen van de eigen bijdrage bij
jeugdhulp.
Sinds 1 januari 2015 staat in de
Jeugdwet dat voor jeugdhulp een
ouderbijdrage is verschuldigd als
een kind buiten het eigen gezin
wordt verzorgd en opgevoed of als
het kind voor een dagdeel buitenshuis verblijft.
Omdat de hoogte van de ouderbijdrage niet inkomensafhankelijk is,
worden kwetsbare gezinnen financieel harder getroffen.
Ook is het niet duidelijk of de in-

ningskosten hoger uitvallen dan de
opbrengst van de bijdrage. Staatssecretaris Van Rijn laat dit momenteel onderzoeken. De motie werd
unaniem door de raad aangenomen. Het college is nu uitgenodigd
om deze bijdrage niet in rekening
te brengen bij de ouders zolang
het onderzoek loopt. Als blijkt dat
de staatssecretaris alsnog wil innen, kunnen de kwetsbare gezinnen op individuele basis door een
bijdrage uit het maatschappelijk
fonds geholpen worden.
De raad stemde vervolgens in met
het volgende.
- Het bestemmingsplan Herziening De Helling in Vorstenbosch, waardoor kavels worden
toegevoegd en bestaande kavels worden vergroot.
- Het bestemmingsplan Berkenvenseweg 1-1a in HeeswijkDinther, ’t Broek 1-3 in Nistelrode en Nistelrodesedijk 14 in
Loosbroek. Hierdoor kunnen de
drie agrarische bedrijven met
ontheffing van de provincie hun
bouwblok uitbreiden boven de
1,5 ha. Op initiatief van de coalitiepartijen en de VVD werd
via een motie het college uitgenodigd om met de bedrijven
opnieuw in overleg te gaan en
de nieuwe regelgeving hierbij
als leidraad te gebruiken om tot
een oplossing te komen. Alleen
de fractie Progressief Bernheze
steunde de motie niet. De motie
werd met een meerderheid van
stemmen aangenomen.
- De verordening gemeentelijk
minimabeleid 2015. Op grond
van deze verordening kunnen
minima en hun kinderen tot 18
jaar een financiële bijdrage krijgen om deel te kunnen nemen
aan sportieve, sociaal culturele
en educatieve activiteiten voor
zichzelf, partner en (schoolgaande) kinderen.
- Aanwijzing van Stichting Omroep Maasland (SOM) tot lokale
publieke media-instelling voor
Bernheze. De Bernhezer Omroep
Stichting is gefuseerd met de
SOM. De nieuwe lokale publieke omroep wordt hiermee voorgedragen bij het Commissariaat
voor de Media met het verzoek
een nieuwe zendvergunning
voor 2015-2019 af te geven.
Meer over de genomen besluiten vindt u in de besluitenlijst op
www.bernheze.org.
Met vragen over de gemeenteraad en de raadscommissies kunt
u terecht bij de griffie, telefoon
14 0412, e-mail:
griffie.bernheze@bernheze.org.

Zorg en
ondersteUning
er verandert veel in de zorg
De mobiele vraagbaak geeft antwoord op vragen
heeft u vragen over de zorg? Wilt u bijvoorbeeld weten of de gemeente of de zorgverzekeraar vanaf 2015 verantwoordelijk is voor
de zorg? stel uw vraag aan de mobiele vraagbaak van het informatiepunt Langdurige zorg en jeugd van het ministerie van VWs.
Mobiele vraagbaak
Het informatiepunt komt langs diverse locaties in Nederland, waaronder zorgorganisaties en gemeenten. De mobiele vraagbaak bezoekt
onze gemeente in de maand april.
Uw vraag kan bijvoorbeeld gaan
over de voorwaarden voor een persoonsgebonden budget (pgb), over
wie er straks verantwoordelijk is
voor psychische behandeling in de
jeugd-ggz, over het overgangsrecht
of over persoonlijke verzorging. U
kunt er met al uw vragen over zorg
terecht. Vragen worden een-opeen besproken en beantwoord.
Is er al sprake van een indicatie
(van CIZ, Bureau Jeugdzorg of gemeente), dan kan het handig zijn
deze indicatie mee te nemen. De
medewerkers kunnen u dan beter
helpen. Tijdens de bijeenkomsten
zal ook steeds een Wmo-consulent
aanwezig zijn.
Wanneer
De mobiele vraagbaak bezoekt vier
kernen van Bernheze, tijdens de bekende Wmo-koffiebijeenkomsten.

Op onderstaande tijdstippen
kunt u in- en uitlopen. Natuurlijk
is iedereen in elke kern welkom.
De koffie staat klaar!
Vorstenbosch
Woensdag 8 april,
10.00-12.00 uur
Locatie: gemeenschapshuis
De Stuik, Schoolstraat 14
in Vorstenbosch
Loosbroek
Woensdag 8 april,
13.30-15.30 uur
Locatie: Cultureel Centrum
De Wis, Schaapsdijk 27
in Loosbroek
heesch
Donderdag 9 april,
10.30-12.30 uur
Locatie: Cultureel Centrum
de Pas
De Misse 4 in Heesch
heeswijk-Dinther
Woensdag 29 april,
13.30-15.30 uur
Locatie: Cultureel Centrum
Bernrode, Zijlstraat 1a in
Heeswijk-Dinther. Kijk ook op
www.hoeverandertmijnzorg.nl
en www.dezorgverandertmee.nl.

informatieavond 1 april
N279 Veghel - ‘s-Hertogenbosch

Aannemerscombinatie de Vaart is
in opdracht van provincie NoordBrabant begonnen met de voorbereidingen voor de verbreding
van de N279 tussen Veghel –
‘s-Hertogenbosch. Ook in Bernheze gaan er werkzaamheden
plaatsvinden. Op 1 april 2015 organiseert de provincie een informatiebijeenkomst voor de inwo-

ners van Bernheze. De bijeenkomst
wordt gehouden in Cultureel centrum Servaes, Raadhuisplein 24 in
Heeswijk-Dinther, van 19.30 tot
21.00 uur. U kunt zich aanmelden
via www.brabant.nl/n279.
Daar vindt u ook meer informatie
over de informatiebijeenkomsten
en het project N279 Noord.
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cOLLegeBesLUiten

Regionaal risicoprofiel en gemeentelijke kaders Veiligheidsregio Brabant-Noord
Het college heeft ingestemd met de actualisatie van het Risicoprofiel 2014 en de gemeentelijke kaders Veiligheidsregio Brabant-Noord. Het college vraagt de gemeenteraad ook in te
stemmen met deze onderwerpen en wijst de gemeenteraad erop, dat het mogelijk is om zienswijze op de gemeentelijke kaders uit te brengen.
Kadernotitie gemeentelijk Rioleringsplan (gRP) 2015-2019
Het college heeft ingestemd met de uitgangspunten en beleidsvoorkeuren voor de Kadernota Gemeentelijk Rioleringsplan 2015-2019. Het bijbehorende voorstel wordt besproken in
de vergadering van de Raadscommissie Ruimtelijke Zaken van 8 april 2015.
Collegevoorstel woonzorginitiatieven
De zorg verandert en dat heeft ook invloed op wonen. Het college gaat de gemeenteraad voorstellen om in te stemmen met de definitie voor een kleinschalige woonvorm en in te
stemmen met criteria voor het onderscheid tussen de functieaanduiding wonen en maatschappelijke doeleinden.
herontwikkeling ’t Dorp 40-54
Het college staat onder voorwaarden positief tegenover de herontwikkeling van de locatie ’t Dorp 40-54 in Heesch.
Besluitenlijsten van de collegevergaderingen vindt u op www.bernheze.org.

OFFiciËLe BekendMakingen
Wilt u op de hoogte blijven van de bekendmakingen uit uw
buurt? Meld u op www.overheid.nl aan voor de e-mailservice.
U 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 emailadres
en postcode en het gebied rondom uw woning waarover u de
bekendmakingen wilt ontvangen.

Wet milieubeheer
Algemene maatregel van bestuur
De volgende meldingen als bedoeld in artikel 8.40 van de Wet
milieubeheer (melding activiteitenbesluit) zijn ingekomen:
- P. Vissers Onroerend Goed B.V.
heeft een melding activiteitenbesluit ingediend voor het
veranderen van een transportbedrijf op het adres De Morgenstond 41, 5473 HE Heeswijk-Dinther
- De Pitstop Nistelrode heeft een
melding activiteitenbesluit ingediend voor het oprichten van

Algemene Plaatselijke
Verordening (APV)

Collectevergunning
Het college van burgemeester en
wethouders heeft een vergunning
verleend aan Stichting Sahelp voor
een openbare geldinzameling in
Heesch en Nistelrode van 17 tot en
met 30 augustus 2015. De vergunning is verzonden op 9 maart 2015.
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing

een shop bij een tankstation op
het adres Heescheweg 17, 5384
RG Heesch.
- Van Zutphen Pluimvee heeft
een melding activiteitenbesluit
ingediend voor het veranderen
van een opfokleggenhennenhouderij op het adres Rukven 5,
5473 VS Heeswijk-Dinther.
- Hondencentrum
Bijndelsveld
heeft een melding activiteitenbesluit ingediend voor het oprichten van een hondenpension
met dagopvang op het adres
Derpt 15, 5476 VW Vorstenbosch.
Procedures 1a en 6 zijn van toepassing.

Wet ruimtelijke ordening
Ontwerp-wijzigingsplan
Zoggelsestraat 110, heesch
Het college van burgemeester en
wethouders maakt de terinzagelegging bekend van het ontwerpwijzigingsplan Zoggelsestraat 110,
Heesch (artikel 3.9a Wet ruimtelijke ordening).

Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht

Besluiten
Onderstaande omgevingsvergunningen zijn verleend. Deze besluiten treden daags na verzending
van het besluit in werking.
heesch
- Vergaertweg 4
Oprichten 2 vakantiewoningen
Verzenddatum: 10-03-2015
- Graanakker 18
Uitbreiden woning
Verzenddatum: 11-03-2015
heeswijk-Dinther
- Lariestraat ong.
Bouwen woning
Verzenddatum: 12-03-2015
- Berg- en Dalseweg 1a
Bouwen carport en berging
Verzenddatum: 12-03-2015
- Fokkershoek 23
Splitsen woning/boerderij
Verzenddatum: 16-03-2015
Nistelrode
- Kruisstraat 20
Uitbreiden woning
Verzenddatum: 16-03-2015
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing.

uitgebreide procedure

inhoud: Het wijzigingsplan heeft
betrekking op de wijziging van
de op het perceel rustende functieaanduiding ‘intensieve veehouderij’ in de functieaanduiding
‘agrarisch bedrijf’. Naast de akkerbouwactiviteiten zal tevens een
hondenpension worden gerealiseerd.

inzage: Het ontwerp-wijzigingsplan ligt met ingang van 19 maart
2015 gedurende zes weken op afspraak ter inzage in het gemeentehuis in Heesch. Het plan is digitaal
raadpleegbaar
www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.
IMRO.1721.BPZoggelsestraat110ow01).

Reageren: Gedurende de termijn
van inzage kan iedereen op het
ontwerp-wijzigingsplan reageren
door het indienen van een zienswijze. Deze kunt u richten aan het
college van burgemeester en wethouders van Bernheze, postbus 19,
5384 ZG Heesch.

Bezwaar
Procedure 4a
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na verzenddatum van dit besluit bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Bernheze. Het
bezwaar heeft geen schorsende werking.

MA ’s-Hertogenbosch. Het beroep heeft
geen schorsende werking. Er zijn griffierechten verschuldigd.

Reguliere procedure
Ontvangen aanvragen voor een
omgevingsvergunning
Nistelrode
- Kruisstraat 20
Uitbreiden woning
Datum ontvangst: 09-03-2015
- Menzel 33
Verbouwen schuur
Datum ontvangst: 11-03-2015
heesch
- Antenburgt 69
Uitbreiden dakkapel
Datum ontvangst: 11-03-2015
heeswijk-Dinther
- De Morgenstond 8
Oprichten stellingen
Datum ontvangst: 12-03-2015
- Irenestraat 13
Bouwen carport en overkapping
Datum ontvangst: 10-03-2015
Procedure 6 is van toepassing.

De wetgever heeft bepaald dat
ingekomen aanvragen voor een
omgevingsvergunning, die worden voorbereid met de uitgebreide
procedure, niet worden gepubliceerd. De bekendmaking van deze
aanvragen vindt plaats via publicatie van een ontwerpbesluit.
Ontwerpbesluiten
Het college van burgemeester en
wethouders wil toestemming verlenen voor:
heeswijk-Dinther
- Rukven 5
Veranderen opfokleggenhennenhouderij
Verzenddatum: 16-03-2015
Vorstenbosch
- Derpt 15
Oprichten hondenpension met
dagopvang (incl. VVGB provincie Noord-Brabant)
Verzenddatum: 13-03-2015
Procedures 1a en 3b zijn van toepassing.

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

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

Procedure 4b
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na publicatiedatum van dit besluit bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Bernheze. Het
bezwaar heeft geen schorsende werking.
Beroep
Procedure 5a
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na publicatiedatum van dit besluit beroep indienen bij de sector bestuursrecht
van de rechtbank, Postbus 90125, 2500

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

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

Kernen

iPg blij met nieuw
info- en meldpunt

CDA: kiest

u ook voor Brabant!
Bestuur en fractie CDA Bernheze

BERNHEZE - Vanaf 14 december 2014 is het openbaar vervoer opnieuw
aanbesteed, zijn er wijzigingen in het lijnennetwerk aangebracht en is
de vervoerder Arriva opbrengstverantwoordelijk. Dit heeft gevolgen
voor het openbaar vervoer in de avonduren en de weekenden. Met
name in de kleine kernen zoals Loosbroek, Nistelrode en Vorstenbosch
rijdt geen of zeer sporadisch een bus.
Door het wegvallen van een aantal
publieke functies (zoals bibliotheken, huisartsenposten, pinautomaten e.d.) in de kleine dorpskernen, neemt juist de behoefte en
noodzaak van de inwoners naar
mobiliteit toe. Het IPG, Integraal
Platform Gehandicapten Bernheze,
maakt zich grote zorgen over deze
verregaande inperking van mogelijkheden voor haar achterban om
bijvoorbeeld tijdig en op een comfortabele manier naar een locatie
voor dagopvang te komen.
Binnen diverse gemeenten zijn
spontaan
vrijwilligersinitiatieven
opgezet, om iedereen in staat te
stellen toch van A naar B te reizen.
Het Servicepunt Regiotaxi Noordoost-Brabant is aangewezen als
informatie- en meldpunt hiervoor.

Het ondersteunt, in overleg met
de betreffende gemeente(n), met
kennis en mankracht, indien een
initiatief daadwerkelijk opgezet
gaat worden.
Het IPG is blij met dit initiatief en
roept lezers op hun mogelijkheden, ideeën en wensen kenbaar
te maken via het Servicepunt Regiotaxi: telefoon: 0412 - 68 59 99.
Maandag t/m vrijdag van 8.00 tot
16.30 uur.
E-mail: klantenservice@
regiotaxinoordoostbrabant.nl
Website:
www.regiotaxinoordoostbrabant.nl.

u
Wat is voor jo
ste
de belangrijk
reden om
l
voor glasveze
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eepraten

Meedenken, m
• Anoniem • Gratis • In 3 minuten

www.tipmooibernheze.nl

geld verdienen voor het
Oranje Fonds én jezelf
BERNHEZE - stichtingen en verenigingen kunnen zich nog tot en met
31 maart aanmelden voor de collecte van het Oranje Fonds. De collecte
wordt gehouden in de week van Koningsdag.
Het fonds doet dat voor en samen
met stichtingen en verenigingen.
Van het bedrag dat de deelnemende organisaties ophalen, krijgen zij
de helft. De andere helft besteedt
het fonds aan sociale initiatieven in
Noord-Brabant.
Het Oranje Fonds steunt sociale
organisaties met geld en kennis
en met campagnes als NLdoet en
Burendag. Het Oranje Fonds merkt
dat organisaties op allerlei manieren aan geld proberen te komen.
Logisch, de noodzaak groeit, maar
er is minder geld beschikbaar. Anderzijds willen veel mensen best
geven aan goede organisaties in
hun omgeving, maar hoe?

Juist voor lokale initiatieven is het
vaak niet mogelijk om een collecte
te organiseren. Daarom organiseert het Oranje Fonds een landelijke collecte voor lokale sociale
initiatieven, rond Koningsdag van
27 april t/m 2 mei.
Voor meer informatie of aanmelding: www.oranjefonds.nl/collecte

BERNHEZE - Als u dit leest hebt u misschien al gestemd of u gaat dat
vandaag - woensdag 18 maart - nog doen. We kiezen onze vertegenwoordigers in de provincie Noord-Brabant en ons Waterschap. het CDA
gaat voor onze regiokandidaten, 100% Brabant, want Brabant moet
Brabant blijven. Vertegenwoordigers, die weten wat er speelt. hierdoor
kunnen zij onze belangen behartigen. De verkiezingen gaan ook over
ons land: de nieuwe statenleden kiezen met elkaar de eerste Kamer. een
sterk CDA in de eerste Kamer heeft invloed, ook voor Brabant.
CDA Brabant heeft hart voor familiebedrijven. Zij hebben bewezen
dat zij door innovatie en vernieuwing een wezenlijke bijdrage kunnen leveren aan de toekomst van
Brabant. Daarmee zorgen zij voor
nieuwe werkgelegenheid. Het
CDA Brabant kiest voor samen en
sociaal. Er is een grote verbondenheid tussen de inwoners en zij zijn
trots op Brabant. Brabant is altijd
een sterke samenleving geweest

die door samenwerken en samen
leven zelf haar toekomst vorm
geeft. Bijvoorbeeld door eigen initiatieven in zorgvoorzieningen, zodat er zorg is voor iedereen.
CDA Brabant kiest voor samen leven met water. Veilig en schoon
water is essentieel voor ons leven.
Het waterschap zorgt voor voldoende en natuurlijk water en zuivert ons afvalwater.

Lokaal: Maart

Gaat u nog stemmen, dan bevelen
wij onze regiokandidaten Pieter
van Diepenbeek en Adri School
aan, ook lijsttrekker Marianne van
der Sloot, die haar wortels heeft in
Bernheze: haar moeder en grootouders komen van Den Dintherse
Hoek.
Heeft u al gestemd op onze CDAkandidaten of gaat u dat nog doen:
bedankt daarvoor!

roert zijn staart?!

Mieke Dobbelsteen, bestuurslid LOKAAL
BERNHEZE - Laten we zo zeggen, maart is in elk geval geen saaie maand! in de
landelijke politiek zijn een aantal kopstukken verdwenen en we volgen op de
voet hoe het verder gaat met het kabinet. Provinciaal wordt er ook nog eens
gestemd. Bij het verschijnen van deze krant is het zover en wachten we op de
uitslagen. Als Lokaal zijn we benieuwd naar de uitslagen en natuurlijk naar de
score van Lokaal Brabant.
Verder wordt het langer licht, hebben we al echt lenteweer gehad en
lijkt iedereen om je heen vrolijker
te zijn.
Op deze lente-vibe gaan wij als bestuur van Lokaal ook lekker mee.
We zijn druk bezig met de eerste
polderdag van dit jaar, die aan het
einde van deze maand plaatsvindt.
Een moment om eens zonder de

politieke agenda bij elkaar te zijn
en te evalueren, discussiëren en
gewoon gezellig samen te zijn.
Mocht je als lezer nu ook nieuwe
energie krijgen in de lente en wil je
daar iets mee? Dan nodigen we je
van harte uit om bij ons te proeven
aan de gemeentepolitiek. Wees
niet verbaasd als je erdoor gegre-

Sp Bernheze: 50

gesprekken

pen wordt, want niets is te gek
deze maand!
Neem gewoon contact met ons
op via onze email info@lokaal.nu,
website www.lokaal.nu of Facebook
https://facebook.com/lokaal.nu.
miekedemol@hotmail.com.
info@lokaal.nu.

keukentafel-

Cor van Erp, Enquêtegroep SP Bernheze
BERNHEZE - De enquêtegroep van de sP Bernheze wilde een zorgenquête houden. het werden 50 indringende keukentafelgesprekken. een enquête huis aan
huis gaan afnemen en dan binnen gevraagd worden. heel apart. het overkwam
de sP-enquêteurs. Mensen die zorg krijgen, stonden erop dat we binnen kwamen. Dan kwamen de verhalen los.
Zorgen om de zorg
In het verkiezingsprogramma
2014-2018 stelde de SP Bernheze
goede zorg centraal. In de raadsvergadering wijst de SP daar iedere
keer op. Maar de SP is ook buiten
de raadszaal actief. Met bijvoorbeeld enquêtes. De zorgenquête
van december 2014 liep echter heel
anders. De SP-enquêteurs hielden
keukentafelgesprekken. Mensen
vertelden hun persoonlijke verhaal.
Ruim 92% van de ondervraagden
is ontevreden over het verloop van

de transitie huishoudelijke hulp.
Het gesprek met de zorgaanbieder (veelal het inmiddels failliete
Pantein) verliep onbevredigend of
vond niet eens plaats! Urenkortingen stonden al vast. Er werd geen
rekening gehouden met persoonlijke omstandigheden. Veel ouderen waren verdrietig en hopeloos.
Zij voelden zich in de steek gelaten. Zij konden enkel klagen bij de
zorgaanbieder zelf. Een slager die
zijn eigen vlees gaat keuren. De
SP pleit daarom steeds voor een

onafhankelijke klachtencommissie
(zorgombudsman). Vaak bleek dat
mensen al maximaal mantelzorg
inschakelen, voordat ze hulp aan
de gemeente vragen.
Het is duidelijk dat er na het faillissement van Pantein nog veel werk
te doen is. Denk aan zorgvragen
in beeld brengen en maatwerk leveren aan de zorgbehoevenden.
Alleen op die manier kan er weer
sprake zijn van goede zorg. Einde
marktwerking!
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Lentepodium in
Heesch Centrum,
reserveer 12 april
www.centrumheesch.nl

Blanco: Geen

ideeën

cent voor goede

Marko Konings, Fractievoorzitter Politieke Partij Blanco
bernheze - Met het sluiten van het servicepunt in Heeswijk-Dinther per 1 januari, is de dienstverlening van de gemeente er een stuk op achteruit gegaan.
Progressief Bernheze kwam met een voorstel om te onderzoeken of het mogelijk
is dat inwoners van Bernheze in het gemeentehuis van Veghel een paspoort of
rijbewijs aan kunnen vragen en wat dit eventueel zou kosten. Uiteraard juichen
wij van Politieke Partij Blanco dit van harte toe. Veghel is voor veel inwoners
toch veel gemakkelijker bereikbaar dan Heesch.
Helaas vond een meerderheid
zelfs alleen al een onderzoek niet
wenselijk. Zij hebben de opvatting dat de dienstverlening het
beste is, wanneer deze op één plek
plaatsvindt. Liever uniformiteit dan
service. En bovendien, misschien
zou deze extra service ook nog
iets kunnen kosten. En dan houdt
het tegenwoordig al snel op. Wel

roepen dat men dienstbaar wil zijn
naar de inwoners en dat de leefbaarheid van de kernen hoog in
het vaandel staat. Maar als er dan
een voorstel komt om te onderzoeken of het mogelijk is de dienstbaarheid te verbeteren, dan wordt
dat in de kiem gesmoord. Net zoals
dat eerder gebeurde met het burgerinitiatief in Vorstenbosch, om

te onderzoeken hoe er zo goedkoop mogelijk een speelveld voor
de jeugd gerealiseerd kan worden.
Positieve ideeën worden direct afgekapt, want o wee, het zou straks
eens een paar euro gaan kosten.
Burgerparticipatie en dienstverlening zijn bij deze coalitie in slechte
handen, ondanks hun beloften tijdens de verkiezingen. Jammer.

D66: De

ouderbijdrage
Jeugd-GGZ

VVD: Vier bijgebouwen

van 100 m2 of 50.000 ton
schroot in Heeswijk-Dinther
Jack van der Dussen, Fractievoorzitter VVD
Bernheze
bernheze - Door de verbreding van de N279
moet het autobedrijf Vorstenbosch aan de
Kanaaldijk Noord 26 vertrekken en is er overleg geweest met de provincie en de heer
Vorstenbosch over verplaatsing van het autobedrijf naar het voormalig steunpunt van
RWS aan de Kanaaldijk Noord 40.
De heer Vorstenbosch is tevens eigenaar van het perceel Laverdonk
1, waar een milieuvergunning
voorziet in opslag van 50.000 ton
schroot op een perceel van 2 ha.
Via de media en bezorgde burgers
is de VVD op de hoogte gesteld
van deze ontwikkelingen. Vanuit
het college was er doodse stilte!
Onvoorstelbaar!
Op initiatief van de heer Vorstenbosch heeft de VVD kennis kunnen nemen van de plannen en
heeft vragen gesteld in de afgelopen raadsvergadering. Het grootste struikelblok is het gevraagde
aantal m2 bijgebouwen en men
kan niet uitleggen aan de burgers
van Bernheze dat de initiatiefnemer 400 m2 bijgebouwen wilde
plaatsen, waar tegenover staat dat

de milieuvergunning zal worden
ingetrokken en dat de schroothandel kan worden gesaneerd, zonder
enige financiële consequentie voor
de gemeente.
De VVD kan dat wel en is er zeker van dat de burgers hier heel
veel begrip voor zouden hebben.
50.000 ton schroot of vier bijgebouwen van 100 m2 elk op een
terrein van 2 ha. Zeg het maar.
Bij de eerstvolgende commissievergadering Ruimtelijke Zaken
heeft de VVD dit op de agenda laten plaatsen. Dan verwachten wij
openheid van zaken.
U kan reageren via mobiel
06-53-496069 of website
www.vvd-bernheze.nl.

Erik van Santvoort, Raadslid D66 Gemeente Bernheze

Jeugd-GGZ is daar onlosmakelijk een onderdeel van. Binnen de
Jeugdwet is het helaas nu nog zo
geregeld, dat voor jeugdhulp een
ouderbijdrage is verschuldigd als
een kind buiten het eigen gezin
wordt verzorgd of als het kind voor
een dagdeel buitenshuis verblijft.
Deze kosten kunnen per maand
oplopen tot een ruime 130 euro.
Dat staat natuurlijk haaks op de
uitgangspunten van de Jeugdhulpplicht, aangezien dat ouders met

een kleinere portemonnee dit lastig kunnen opbrengen.
Vandaar dat de fractie van D66
Bernheze afgelopen donderdag
tijdens de raadsvergadering een
motie in heeft gediend om de
ouderbijdrage niet in rekening te
brengen. Tijdens deze raadsvergadering hebben we onze argumenten, voor het niet innen, helder neer weten te zetten. Na een
schorsing van de vergadering en

Progressief Bernheze:

zorg?

een goede discussie met de andere
fracties, hebben we uiteindelijk
unanieme steun voor deze motie
weten te realiseren.
Trots en met deze treffende zin
uit de openingsoverweging in ons
achterhoofd, verlaten we de raadzaal: “En mogen wij ons laten leiden door hetgeen ons bindt, het
belang van deze gemeente en haar
inwoners.” Stem op 18 maart D66!

Stemmen 18 maart
Provinciale Staten en
Waterschapsverkiezingen

€ 50 cadeau
bij onze
betaalrekening!*
Nu met
Mobiel
Bankier
en
app.

Doe-het-zelf

Open een Plus
Betaalrekening en krijg:

Bellinda van den Helm, raadslid Progressief Bernheze
bernheze - Progressief Bernheze bedoelt hiermee niet de EHBO voor klussers,
maar de vernieuwing in de zorg vanaf 1 januari 2015. Het Brabants Dagblad
schreef laatst dat mensen in Bernheze tevreden zijn over de huidige zorg. Klinkt
goed, maar is het echt zo?

€ 50 op uw RegioBank
spaarrekening
Een Adviseur die u kent
Persoonlijk advies
Wereldpas
App voor Mobiel
Bankieren
Internet Bankieren
iDEAL

De zogenaamde ‘keukentafelgesprekken’ zijn gevoerd. Mensen
dachten mee over het invullen van
de zorgvraag. Hoeveel kan iemand
nog zelf? Wie kan er eventueel
helpen? Bijna altijd lijkt het resultaat dat er minder (huishoudelijke)
zorg wordt geboden.
Gaat dat nooit eens mis? Er komen
nauwelijks klachten binnen bij de
gemeente. Dat klinkt goed, maar
misschien weten mensen de weg
niet voor hun vragen en klachten.

Wat als er aanvullende zorg nodig
is? Wat als men het niet eens is
met de beslissing?
Als je op de site van de gemeente
gaat zoeken, vind je wel het Wmoloket, het sociaal team en een
stukje over zorgvragen, maar nergens staat waar je met je klachten
terechtkomt.
Progressief Bernheze wilde vorig
jaar een onafhankelijk meldpunt
voor klachten instellen, maar de
coalitie (CDA, Lokaal, SP, D66) zag
daar niets in. Het systeem dat de

gemeente al heeft, zou voldoende
moeten zijn. Onze motie kreeg
geen steun.
We hopen dat de gemeente inziet
dat ze snel duidelijk moet maken
waar je met klachten terechtkunt
en daarbij ook wijst op het extra
ondersteuningsfonds dat is opgericht om mensen financieel te kunnen ondersteunen.
Het blijft doe-veel-zelf zorg, maar
het hoeft geen doe-alles-zelf zorg
te worden.

Rivez Assurantiën
Van Heck Assurantiën
Van Heck Assurantiën
& Risicobeheer
‘t Dorp 124
't Dorp 124
Weijen 19a, 5388 HL Nistelrode5384 MD Heesch
5384 MD Heesch
T 0412 - 45 20 03 0412 - 45 20 03
088 - 8000 900
E info@vanheckassurantien.nl
info@rivez.nl
info@vanheckassurantien.nl
I www.vanheckassurantien.nl
www.rivez.nl
www.vanheckassurantien.nl

*Alleen in combinatie met de Overstapservice en een spaarrekening van RegioBank. Vraag naar de voorwaarden.

bernheze - Sinds het begin van dit jaar heeft de gemeente grote nieuwe taken gekregen. Zo ook de Jeugdhulpplicht bij de Jeugdzorg. De gemeente moet
zorgen voor voldoende aanbod van jeugdhulp dat past en tijdig beschikbaar is,
zodat ieder kind dat hulp nodig heeft, deze ook daadwerkelijk krijgt.
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ooGcontact

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

5x 1/5 staatsloten

n
le
e
e

‘t Dorp 65, 5384 MB heesch
0412-451782

Oplossing
vorige week:
Onno Truschel
uit Heesch

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

mOOiBernhezertJeS
te hUUr
OPsLagrUiMte
Frontstraat in Uden.
225 m2. Informatie:
06-22387287.
OPsLagLOOds 100M2
Heeswijk-Dinther. Voorzien van
grote schuifdeur en loopdeur,
verlichting en 220V.
06-12116912.

aangeBOden
kaPteiJns PartYVerhUUr
voor al uw feesten &
evenementen. Zie onze website
www.kapteijnspartyverhuur.nl of
bel 0413-764747. Ook voor al uw
dranken!
haaL de BraBantse
sFeerMakers in huis voor een
gegarandeerd sfeervol feest!
Kijk voor meer info en
sfeerimpressies op
www.brabantsesfeermakers.nl of
bel 0413-764747.
PedicUre
heesWiJk-dinther
Jacqueline Verhagen, Oranjestraat
11, Heeswijk-Dinther. Ook bij
diabetische en reumatische voet
met vergoeding. Heel de winter
uw nagels mooi verzorgd met
gelcolor, colorlak. Kalknagels?

Ook hiervoor leent deze
pediquemethode zich prima!
Meer info of afspraak:
0413-293260.
WeLke kLeUren Maken U
het aLLerMOOiste?
Laat mij u helpen de juiste keuzes
te maken met een persoonlijke
analyse en make-upadvies.
Leuk om kado te geven en te
krijgen, of voor een
vriendinnenavond.
Bel 06-51110053 Colorenta
kleuranalyse Hannie Heesakkers
Abdijstraat 12, Heeswijk-Dinther
colorenta@ziggo.nl.

te kOOP
dageLiJks Vers gePLUkte
tULPen
€ 2,- per bos, verschillende
kleuren. Richard van Doorn
Vorstenbosseweg 1 Dinther.
aLLe stOFzUigerzakken
en onderdelen uit voorraad
leverbaar. Tevens kunt u bij ons
terecht voor scheerkoppen,
batterijen en alle soorten
gloeilampen, LED-lampen en
spaarlampen. Parkeren voor de
deur. Dinsdags gesloten.
Heesakkers Lichtvisie
Abdijstraat 12, Heeswijk-Dinther
www.heesakkerslichtvisie.nl.

De nieUWe cOLLectie
OOzOO horloges en BIBA
sieraden is weer binnen.
Ook hebben we weer nieuwe
modellen handtassen.
Loop eens vrijblijvend binnen!
Heesakkers kadoshop,
Abdijstraat 12, Heeswijk-Dinther.
De mooiste cOLLectie
VerLichting vindt u in
Heeswijk. Lampen op zicht
meenemen en lampen hangen
is voor ons geen probleem.
Ook voor reparaties kunt u bij ons
terecht.
Heesakkers lichtvisie,
Abdijstraat 12, Heeswijk-Dinther
www.heesakkerslichtvisie.nl.
Wegens overlijden:
WasMachine BekO € 125,eLectrische sta-OP stOeL
een jaar oud € 500,- (leer/
leverbruin).
aUPing-seniOrenBed
verstelbare bodem € 150,Interesse: 0412-453120.

OPen dag
Zaterdag 28 maart
Open dag bij ‘de naaiLes’
in Heesch
Van 10.00 tot 16.00 uur
Meer weten?
Kijk op www.denaailes.nl.

WILt U een ZoeKertJe PLAAtsen?
Dan is dit mogelijk vanaf € 5,-. office@demooibernhezekrant.nl of 0412-795170.

rommelmarkt
NISTELRODE - De stichting Bernhezer gehandicaptenbal houdt
zondag 22 maart weer een heel
gezellige rommelmarkt in Partycentrum ’t Maxend te Nistelrode.
De waar die te koop aangeboden
wordt is altijd heel divers, dit gaat
van leuke kleding tot speelgoed
tot huishoudelijke artikelen en zo
meer.

De opbrengst van deze rommelmarkt komt ten goede aan de
Stichting Bernhezer Gehandicaptenbal die mede hierdoor haar
jaarlijks verkleedbal kan organiseren voor mensen met een beperking.
Deze markt is van 9.30 tot 15.00
uur te bezoeken. Meer informatie:
info@bernhezergehandicaptenbal.nl
of 0412 611251.
Advertorial

Workshops taarten en touch for health
de veelzijdige recepten en geniet
van alle fijne smaken.
De Eijnderic Heesch:
maandag 30 maart 2015
19.00 - 22.00 uur
€ 27,50 p.p.
Zakelijke dienstverlening

Uw zakelijke ICT beheerder
Specialist in zakelijke en grootschalige WIFI netwerken
Wilt u graag vergelijken met andere automatiseerders
of heeft u een langlopend probleem
wat wij kunnen oplossen voor u?

Neemt u dan contact met ons op!
Vinkelsestraat 70A - 5383 KM Vinkel - 0412-456172 - info@jpallroundict.nl

www.jpallroundict.nl

HARTIGE TAARTEN
Hartige taarten smaken heerlijk,
hebben een hoge voedingswaarde
en zien er prachtig uit. Een goede
salade erbij en uw maaltijd is compleet. Maar ook bij een feestje is het
een smakelijk hapje. Laat u tijdens
deze workshop eens verrassen door

TOUCH FOR HEALTH
We gebruiken manuele spiertesten
om blokkades in het lichaam op te
sporen. Blokkades kunnen zich uiten in lichamelijke of emotionele
problemen of via leerproblemen.
Bij een spiertest oefent u een lichte
druk uit op een spier. Als er stress
is op structureel, emotioneel en/
of chemisch gebied, kan de spier
deze lichte druk niet weerstaan. De
blokkades deblokkeren we via de

lichaamseigen systemen, het lymfestelsel, de bloedvaten en de meridianen. Na deze introductiecursus
van 2 lessen kunt u o.a. basiscorrecties toepassen en voeding testen.
De Eijnderic Nistelrode:
woensdag 25 maart en 1 april
2015 , 19.30 - 22.00 uur
€ 30,- p.p.

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

kirsten van den Berg:

‘Verzorgende een prachtig beroep’
HEESCH – Kirsten van den Berg uit heesch is een toegewijd
verzorgende C bij interzorg. Al vijftien jaar werkt zij in de zorg,
waarvan tien jaar bij interzorg in Oss. elke ochtend bezoekt zij
gemiddeld acht mensen aan huis voor zorg, wondverzorging,
medicijnen toedienen en heel veel andere dingen waarmee zij
mensen ondersteunt.
Kirsten: “Sinds korte tijd leveren wij wijkgebonden zorg. Daarbij
werken we in kleine groepjes en hebben de mensen die zorg
nodig hebben steeds maar een klein team van mensen aan hun
bed of in huis. Ik zou geen ander beroep willen hebben. De
mensen zijn heel dankbaar en je bouwt in korte tijd een bijzondere band met de cliënten op.”
Naast de zorg heeft Kirsten nog tijd voor persoonlijke aandacht.
Heel belangrijk volgens haar. Iedereen heeft aandacht nodig,
zeker bij ziekte, handicap of ouderdom. Natuurlijk moet ook zij
zich houden aan een beperkte tijd die er per cliënt is, maar daar
zit gelukkig nog steeds ruimte in voor de aandacht die ook Kirsten heel fijn vindt aan haar werk. De veranderingen in de zorg
zijn tot nu toe vooral te merken bij de huishoudelijke diensten, maar de indicaties voor zorgverlening op andere
terreinen zullen ongetwijfeld ook gevolgen hebben voor de taken die mensen als Kirsten uitvoeren. Ondertussen is Kirsten heel blij met de manier van werken en de vrijheid die zij heeft. Geen dag is hetzelfde, elk huis is
anders en elk mens heeft zijn/haar eigenheid en de dankbaarheid van de mensen is hartverwarmend.

‘Blij met stage op Laverhof’
VORSTENBOSCH – Loes Kanters (18 jaar) is leerling verpleegkundige niveau 4 aan ROC De Leijgraaf in Veghel. en, omdat
ze in het tweede leerjaar zit, wordt van haar verwacht dat ze
stage loopt. Dat doet Loes met liefde en plezier bij Laverhof in
heeswijk-Dinther.
Loes vindt het heel leuk om bij Laverhof te leren over de basiszorg en verpleegtechnische handelingen. Ze krijgt veel vrijheid
en de kans om dingen te doen en nieuwe dingen te leren. Loes:
“Ik werk in een team, dat is heel leuk. Ik heb leuke en fijne collega’s, maar jammer genoeg is mijn stage over anderhalve week
voorbij. Ook de mensen die we verzorgen zijn gezellig. Dat zijn
allemaal mensen met lichamelijke klachten. Een interessante
doelgroep met veel eigen inbreng en samenspraak. Dat maakt
het werken voor mij nog interessanter.”
Meeleven
De mensen kennen Loes nu en zijn ook bij haar betrokken, net
als zij bij hen. Toen Loes op moest voor haar rijbewijs hebben ze
een kaarsje voor haar opgestoken. Stiekem hoopt ze wellicht dat ze dat ook doen als Loes haar eindgesprek
heeft met haar stagebegeleiding, zo rond de dag van de zorg…. Maar eigenlijk ziet Loes dat gesprek met vertrouwen tegemoet. Haar stagebegeleider staat altijd voor haar klaar en geeft goede feedback op de rapportages. Voor Loes zijn de consequenties van de bezuinigingen nog niet voelbaar, voor haar ligt de toekomst open.

www.sterrin.nl

Buiten het specialisme in lingerie,
nacht en badmode voor dames heren en
kinderen kan Sterrin u nu ook, behalve
de al bestaande thuis-service,
de Mammacare-zorg bieden.

Plein 1969 1b - 5473 CA Heeswijk-Dinther - Tel.: 0413-294017 - www.sterrin.nl

zorgzame zorg

Ik weet nu achteraf maar al te goed
hoe jij die bij je waren hebt omkleed
met zorgzame zorg, want jarenlang
heb jij je geldzorgen op slinkse wijze verbloemd,
ons laten eten uit een korf zonder zorg
en de zorgen voor morgen weg gezwaaid
met open hand en dito hart.
Waar je lieve kroost soms zorgen baarde,
heb jij hun wens met extra zorg begroet,
en waar zij hun tuintje wat onzorgvuldig spitten
of hun eigen boontjes stiekem dopten,
stond jij thuis en elders steeds paraat:
je blik stuurde ons eigenwijs maar toch zorgvuldig
naar de beste plekken die jij voor ons voor je zag.
Je voor- en nazorg, weet ik nu, was ongekend,
waardoor in hof, huis en haard elke bloem
zijn of haar eigen volle bloeitijd kende,
en wie ooit van welk bezorgloon sprak,
stuurde jij met een kluitje in het riet
met een strikt ‘dat is van later zorg’.

Loes kanters:

Sterrin is uitgebreid met de
Mammacare service

Gedicht: Vol

De zorg in een
Japanse Haiku
De haiku bestaat gewoonlijk uit
drie regels van vijf-zeven-vijf
lettergrepen. In Japan staan die
lettergrepen verticaal op een lijn.

Zorg in Nederland
Zet veel mensen aan de kant
Ze staan in de kou

Tot jij op een vrije dag kopzorgen kreeg,
niet zoals die veertig jaar voorheen,
maar met een onbestemde regelmaat;
er kwam een vreemde mantel om je lijf,
je hand viel stil, je tuin bleef ongewied
en buur en straat gaf jij de gekste naam.
Je leerde ons ook goed voor onszelf te zorgen;
zo is er nu voor ons de zorgzame plicht
te zorgen dat voor jou de dag van morgen
zonder enige zorgen zorgvuldig wordt verlicht.
Ad van Schijndel, 13/03/2015
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Open dag bij Bernhoven
in Uden
UDEN - Bernhoven doet op zaterdag 21 maart mee aan de ‘Open Dag
van Zorg en Welzijn’. Bezoekers zijn dan van harte welkom voor een
kijkje achter de schermen van het ziekenhuis. De open dag is gratis toegankelijk. er is uiteraard veel te zien in de ‘keuken’ van het ziekenhuis
en er vinden allerlei activiteiten plaats voor jong en oud.

Tussen 10.00 en 15.00 uur opent
Bernhoven haar deuren voor bezoekers. Tijdens de open dag zijn
er drie verschillende routes die de
bezoeker door Bernhoven leiden.
Bij binnenkomst ontvangt de bezoeker een programmaboekje.

in de esCape rooM
diaBetes ervaren
Buiten het ziekenhuis ligt in De
Maashorst het Bernhovenpad, een
speciale wandelroute. Onder begeleiding van een IVN-gids kunnen bezoekers het Bernhovenpad
wandelen. De gids vertelt onderweg allerlei wetenswaardigheden
over dit oude stukje natuur naast
het ziekenhuis.

Nieuw dit jaar is dat de bezoeker
ook een kijkje kan nemen in het
facilitair gebouw, een deel van het
ziekenhuis dat alleen tijdens deze
open dag geopend is voor publiek.
Hier zijn ondersteunende diensten
gevestigd zoals het laboratorium,
de medische techniek en de centrale sterilisatieafdeling. Deze afdelingen werken achter de schermen van Bernhoven, maar zijn
onmisbaar voor het goed functioneren van het ziekenhuis.
Ook voor kinderen zijn er veel activiteiten. Zo kunnen zij op de foto
verkleed als dokter in het restaurant, waar tevens een gratis kopje
koffie of thee wordt geschonken.
Buiten geeft de bedrijfshulpverlening demonstraties van het blussen van brandjes.
escape Room
Tijdens de open dag is er ook een
Escape Room. In de Escape Room
ervaren mensen hoe het is om met
diabetes te leven. De Escape Room
is een afgesloten ruimte.
Kijk op
www.bernhoven.nl/opendag voor
meer informatie. Hier kunnen belangstellenden zich ook aanmelden voor de wandeling over het
Bernhovenpad.

Ouderenmishandeling in Onderonsje
HEESWIJK-DINTHER - Ouderen blijken vaker slachtoffer van mishandeling dan men in eerste instantie zou denken. het gaat niet alleen over
slaan, maar ook over financiële uitbuiting en over afsnauwen en hardhandig beetpakken. sociaal werker suzanne Cochius van Vivaan komt
op donderdag 26 maart van 10.00 tot 11.00 uur in CC servaes in Dinther praten over dit onderwerp tijdens het tweewekelijkse Onderonsje.
Als er al sprake is van mishandeling
gebeurt dat overigens bijna altijd
zonder de intentie om te mishandelen. Heel vaak zijn de helpende
mensen niet opgeleid om te helpen.
In hun onwetendheid pakken ze

bijvoorbeeld iemand onnodig pijnlijk vast. Of de helper is door drukte
gespannen, waardoor een snauw
of een scheldwoord onbedoeld geuit wordt. Ben je afhankelijk van de
hulp van anderen, dan is het moei-

lijk om je te verweren als je niet
goed behandeld wordt; je maakt
geen ruzie met degene die je helpt,
want je hebt die ander nodig. Maar
ook ouderen die van hulp door anderen afhankelijk zijn, hoeven niet
alles goed te vinden. Tijdens het
Onderonsje legt Suzanne Cochius
uit wat mensen zelf kunnen doen
en waar ze terecht kunnen als ze
er zelf niet meer uitkomen. De toegang is gratis voor iedereen die geinteresseerd is in dit onderwerp.

goodwill tour Mc de ketel
voor de bedfiets
VORSTENBOSCH - Motorclub de
Ketel uit Vorstenbosch houdt op
zondag 22 maart weer de jaarlijkse goodwill Tour. De opbrengst
van deze motortoerrit gaat dit jaar
naar de stichting Vrienden van
Bernhoven.
Ieder jaar organiseert MC de
Ketel uit Vorstenbosch op de derde
zondag van maart een motorrit
van zo’n 220 km om het begin van
het motorseizoen goed te beginnen. De opbrengst van deze motorrit gaat jaarlijks naar een goed
doel in de regio. Dit jaar gaat de
opbrengst naar de Vrienden van
Bernhoven. De Stichting Vrienden van Bernhoven heeft tot doel
projecten te realiseren binnen het
ziekenhuis die niet uit het reguliere
budget kunnen worden betaald.

Projecten die erop gericht zijn het
welbevinden van de patiënten te
bevorderen. Ziek zijn is immers al
vervelend genoeg!

‘een goed Begin van
het Motorseizoen
De opbrengst van de Goodwill
Tour gaat besteed worden voor
de aanschaf van de bedfiets. Uit
wetenschappelijk onderzoek blijkt
dat oudere patiënten gemakkelijk
complicaties kunnen krijgen als ze
niet bewegen. Speciaal hiervoor is
de bedfiets ontwikkeld. De resultaten zijn zo positief, dat er ook voor
de kliniek van Bernhoven een aanvraag is gekomen voor een bedfiets.

MC de Ketel en De Vrienden van
Bernhoven zetten zich graag samen in om die wens te realiseren.
Op dit moment hebben ze nog
€ 5.250,- nodig om een bedfiets
voor de kliniek aan te schaffen.
Wie het goede doel wil steunen
of gewoon zin heeft in een leuke
motorrit kan meedoen. Inschrijven
kost € 6,- p.p. en kan tussen 9.00
en 11.00 uur. De route is alleen op
GPS verkrijgbaar.
Voor meer informatie:
www.vriendenvanbernhoven.nl of
www.mcdeketel.nl.

Kom naar de Open Dag bij BrabantZorg
Wij ontmoeten u graag op zaterdag 21 maart tijdens de
Open Dag van Zorg en Welzijn. Kom de sfeer proeven op onze
locaties en maak kennis met alles wat BrabantZorg te bieden
heeft op het gebied van wonen, zorg en welzijn.
U bent van harte welkom!
Wij ontmoeten u graag van 10.00 – 14.00 uur in:
Laarstede
Laar 40 in Nistelrode
Heelwijk
Mozartlaan 2 in Heesch

Open Dag
Zaterdag 21 maart

Een compleet overzicht van al onze locaties die de
deuren gastvrij voor u open zetten kunt u vinden op
www.brabantzorg.eu/opendag. Voor meer informatie
kunt u bellen met onze klantenservice via 088 - 998 5555

MOOI & ZORG
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geweld in huiselijke kring
BERNHEZE - geweld in huiselijke
kring is één van de meest omvangrijke geweldsvormen in onze samenleving. Meer dan 45% van de
bevolking wordt ooit slachtoffer
van huiselijk geweld en 119.000
kinderen zijn jaarlijks slachtoffer.
Er zijn verschillende vormen van
geweld in huiselijke kring bijvoorbeeld:
• kindermishandeling
• (ex-)partnergeweld
• ouderenmishandeling
• oudermishandeling
• eergerelateerd geweld en
genitale verminking

Het komt voor in alle sociaaleconomische klassen en binnen alle
culturen in de Nederlandse samenleving.
Veilig Thuis
Wil je advies of hulp?
Bel met Veilig Thuis op 0800-2000
(gratis en 24/7 bereikbaar).
Wat gebeurt er als je belt?
Als je belt, moet je jouw plaatsnaam inspreken. Je wordt doorverbonden met een Veilig Thuis
bij jou in de buurt. Een hulpverlener luistert naar je, beantwoordt
vragen en geeft advies. Veilig

GEMAK VOOR IEDEREEN
T H UIS

Thuis kan je ook in contact brengen met andere hulpverleners. Als
je wilt, kan je anoniem blijven.
Bij acute dreiging is het belangrijk
dat je direct naar 112 belt.
Veilig Thuis is er voor iedereen,
jong en oud, die te maken heeft
met huiselijk geweld of kindermishandeling.
Ook op www.vooreenveiligthuis.nl
staat veel informatie.

WMO & EIGEN BIJDRAGE

EEN DRUKBEZET LEVEN

Geen hulp (meer) vanuit de
WMO of een te hoge bijdrage?
Dan is Mien Thuis een prima
oplossing.

Werken, kinderen, sporten…
het leven is vaak druk.
Mien Thuis neemt de taken
over die bij u blijven liggen.
Dat kan poetsen, strijken of
koken zijn, maar ook de kinderen opvangen of de hond
uitlaten.
Eenmalig, structureel of
tijdelijk? U zegt het maar.

Bent u wat ouder?
Mien Thuis biedt u passende
hulp voor al uw huishoudelijke
taken.

Gedicht:

Woordeloos
Dan onvoorzien wordt ik omvergegooid
daar waar ik dagen kan
poog ik te zijn
maar kan ik dat belopen.
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Mark de haas

www.mooiheesch.nl

NU MET NOG MEER GEMAKSDIENSTEN
Mien Thuis maakt uw leven gemakkelijk: met hulpmiddelen, maaltijdbezorging, met diëtiste, kapper en pedicure aan huis, met glazenwasser,

De slangen hebben elk hun doel
de cijfers en de curven
ik zal ze nooit verstaan
ze kijken me aan en
praten met doktoren
en verplegers
de blikken
verzwijgen
wat er gaande is
wordt mij niet verklaard
het is niet meer dan een wachten
op wat er denkbaar komen gaat.

klussendienst en tuinonderhoud. Mien Thuis is voor jonge mensen, voor
niet zo jonge mensen en voor oudere mensen. Gemak voor iedereen dus.
Kijk voor meer informatie op www.mien-thuis.nl
of bel met 088 520 5200.
Mien Thuis is een initiatief van Interzorg. www.interzorgthuiszorg.nl

Wim gielis:

Mas Papo

IC verpleegkundige
ziekenhuis Bernhoven
NISTELRODE – Voor Wim
gielis bestaat de zorg
voor mensen op de intensive care in ziekenhuis
Bernhoven niet alleen
uit het verzorgen van de
zieke mens, maar ook uit
psychische begeleiding
van deze mens en zijn
naasten in bange uren,
bij overlijden en uit begeleiding van de zieke naar
een andere afdeling om
goede zorg te garanderen.
Wim begon als A-verpleegkundige en maakte
een uitstapje naar functie
onderzoeken. Hoewel ook
dat erg leuk werk was, voelde hij zich daar minder thuis door de kortdurende contacten met de patiënten. Hij vindt het een voorrecht mensen
te begeleiden in de tijd op de rand van leven en dood. Gelukkig overwint
het leven meestal.
Ondernemingsraad
Als verpleegkundige met dertig jaar ervaring, is hij daarnaast voorzitter
van de ondernemingsraad. Daar merkt hij dat de bezuinigingen in de
zorg invloed hebben op de medewerkers. Het is daar hollen en hard werken. Helaas is voor een intensieve emotionele begeleiding te weinig tijd.
Verpleegkundigen hebben gekozen voor hun beroep omdat zij graag
zorgen voor zieke mensen en daarin zijn zorg en gastvrijheid belangrijke
onderdelen. Het ontbreken van tijd, valt hen dan zwaar. Wim prijst zich
gelukkig dat de visie van ziekenhuis Bernhoven is gericht op kwaliteit van
zorg. Daarom heeft de directie met zorgverzekeraars afspraken gemaakt
over kwaliteit die boven productie gaat.

STOLTZ OOGZORG

Daarbij is de directie bereid om te luisteren naar het personeel. Daar
komen immers de meest creatieve en toepasbare ideeën vandaan. Natuurlijk zitten er ook grenzen aan de mogelijkheden van het ziekenhuis.
Maar, als de communicatie goed is, kan ook dat in goede banen geleid
worden. Wim Gielis is een tevreden mens.
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Bernheze

b o UW t

UW BOUWPerikeLen in Bernheze BOUWt?
inFO@deMOOiBernhezekrant.nL

Een rondje op de bouw…
bij de specialisten
Advertorial

sfeervol wonen aan de heesche bosrand

HEESCH - De hoef 2 in heesch is een ruime nieuwbouwwijk die met haar ligging profiteert van zowel
natuurgebied de Maashorst als van de voorzieningen die het centrum van heesch biedt. ideaal als je
op zoek bent naar een modern huis in een levendige jonge wijk. er is ruimte voor starters, gezinnen en
ouderen. in de hoef 2 vind je de woning die bij je past; een rijwoning of een tweekapper. De bouw van
de tussenwoningen start vanaf het tweede kwartaal van 2015.

Diverse woningen, energielabel
A++
De Hoef 2 biedt ruime en moderne tweekappers, € 265.000
v.o.n., die je naar eigen wens
kunt inrichten. Er zijn mogelijkheden voor uitbouw garage,
woonkamer en vloerverwarming.
Daarnaast is er veel groen in de
wijk. Bovendien is elk huis duurzaam gebouwd en voorzien van
een energielabel A++. Daarmee
zijn de huizen gekwalificeerd als
extra energiezuinig. De tussenwoningen sluiten nauw aan bij
de vorige fases en zijn voorzien
van natuurlijke details. Bij de
bouw van de rijwoningen is extra
aandacht besteed aan natuur en

water. Allemaal hebben ze een
heerlijke tuin, twee slaapkamers
en een ruime zolderkamer. Door
de verkoopprijs vanaf €170.000
v.o.n. zijn deze huizen ook heel
bereikbaar voor starters.
jonge wijk, centrale ligging
De Hoef 2 is een jonge wijk met
nieuwe woningen, dichtbij het
centrum en met de basisschool
op loopafstand. “Voor de kinderen is het een leuke omgeving
om op te groeien. Ze wonen in
een wijk met veel kinderen waarmee ze in de vele speeltuintjes
kunnen spelen”, zegt de familie
Brukx die een aantal jaren in de
wijk woont. Heesch is aantrek-

kelijk om te wonen. In de Hoef 2
nodigt het dorpse karakter uit tot
ontspannen gezelligheid. Je vindt
er rust en een groene omgeving
om te ontspannen en te genieten
van je privacy. De huizen sluiten
aan op de bosrand van de Maashorst.
“Met de natuur zo dichtbij merk
je dat het ‘ontstressen’ in de
buurt heel gemakkelijk is”, aldus bewoner Wilma Aartsen.
Daarnaast ligt de wijk centraal,
waardoor je een snelle verbinding met de omliggende regio,
zoals Eindhoven, Nijmegen en
’s-Hertogenbosch hebt.

GLAS EN SCHILDERWERKEN

VAN
BALLEGOOIJ
• ONDERHOUD
• NIEUWBOUW
• BEGLAZING
• WANDAFWERKING
• ALLE SOORTEN STUCWERK
Bosschebaan 88, 5384 VZ Heesch | Telefoon 0412-47 50 01 | www.vanballegooij.nl

Meer weten?
In De Hoef 2 zijn nog drie ruime
tussenwoningen te koop. DaarGeen zin of tijd in onderhoud?
naast zijn er nog vier mooie
informeer naar interessante
jaarcontracten.
tweekappers beschikbaar. Wilt u
de brochures bekijken of heeft u
Pim Langens
vragen?
M 06 525 448 08
Informeer gerust bij makelaars
Jansen & Van Tuijl via 0412451554 of Bernheze makelaars
via 0413-243818.
Adv Langens Hoveniers 109x53_5.indd 1
U vindt ook meer informatie op
de website www.dehoef2.nl of
facebook.com/dehoef2.

De Klaver 35
5384 XK Heesch
T 0412 47 53 99
info@langenshoveniers.nl
www.langenshoveniers.nl

27-05-14 21:18

Advertorial

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

n
Voor particulieren
en bedrijVen
VOOR
PARTICULIEREN
BEDRIJVEN
VOOR
PARTICULIEREN
ENEN
BEDRIJVEN

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

informatieavond nieuwbouwplan hof van Berne
HEESWIJK-DINTHER - het toekomstige nieuwbouwplan op het
voormalig gymnasiumterrein aan
de Zijlstaat in heeswijk-Dinther
werd op 12 maart toegelicht aan
omwonenden.
De heren De Bruyn van Van
Wanrooij Projectontwikkeling in
Geffen en Nuijtinck van Quadrant
architecten in Zevenbergen presenteerden het plan in de KBO-

woningen voor senioren. Het beoogde plan werd al eens in oktober 2014 gepresenteerd, waarbij
omwonenden in de gelegenheid
werden gesteld opmerkingen en
suggesties voor te stellen. In het
op 12 maart gepresenteerde plan
werden deze opmerkingen zoveel
mogelijk verwerkt.
Om het plan mogelijk te maken
moet nog wel het bestemmingsplan gewijzigd worden, maar de

het voorneMen is oM oP het terrein acht rijwoningen en zes tweekappers te ontwikkelen
ruimte van gymnasium Bernrode.
Het voornemen van Van Wanrooij
is om op het terrein acht rijwoningen en zes tweekappers te ontwikkelen. Bij een gedeelte hiervan
gaat het om levensloopbestendige

www.hetbouwblok.nl

aanwezigen bij de presentatie
waren heel positief. De gemeente
heeft ondertussen de voorbereiding voor de wijziging van het
bestemmingsplan al gestart. Van
Wanrooij
Projectontwikkeling

verwacht in de zomer te kunnen
starten met de verkoop van de
woningen via Makelaarskantoor
Bernheze te Uden. Zeker is dat er
een brede interesse voor het plan
is.
Voor meer info:
www.hofvanberne.nl. Prijzen zijn
vanaf ongeveer € 185.000,- voor
de rijwoningen.
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heesche boom gaat in
heeswijk ‘aarden’

Column
onno
Wat aLs een
(boUW)PLan
niet Past in Het
besteMMingsPLan?
In mijn vorige column heb ik uitgelegd
wat een bestemmingsplan is en dat een
ONNO TRUSCHEL is
bestemmingsplan bepalend is voor wat
zelfstandig adviseur op het
er met de ruimte mag gebeuren. Toch
gebied van ruimtelijke
zijn er binnen de ruimtelijke ordening
ordening en eigenaar van
nog mogelijkheden om andere wegen te
RO Connect in Heesch.
bewandelen om uw plannen te realiseren
als ze niet passen in het bestemmingsplan.
Als uw (ver)bouwplan of het door u gewenste gebruik niet past
binnen de regels van het bestemmingsplan, heeft de gemeente
de mogelijkheid om van het bestemmingsplan af te wijken of het
bestemmingsplan te herzien. Let wel: de gemeente is hiertoe niet
verplicht.

Tekst en foto’s Hieke Stek

HEESWIJK-DINTHER - Wortelschieten in het Aa-dal, wie wil dat niet? een uit heesch afkomstige Platanus ×
hispanica krijgt die kans en is afgelopen donderdag geplant met een kraan. gedeputeerde Ruud van heugten
zat achter de knoppen. Niet voor het eerst: “Ooit heb ik vakantiewerk gedaan, waar ik een ‘kraantje’ moest
besturen. Dit is het grotere werk. ik voelde mij even de Ruud van vroeger, maar dan wel eentje die een prachtige handeling voor de toekomst mocht verrichten.”
Voor de plaatsing sprak de heer
van Zandvoort, projectmanager bij
de provincie: “Deze plataan staat
symbool voor samenwerking en
verbinding tussen provincie, natuurbeheerorganisaties, ondernemers, kasteel Heeswijk, provincie
en gemeenten en is het startschot
voor de verbreding van de N279.
Deze is gereed in 2017.”

delrode en Heeswijk-Dinther mee
worden verbonden door ongelijkvloerse aansluitingen. Ook de

tingsplannen voor de kern Heesch
moesten bomen weg. De provincie
heeft er verschillende van gekocht

groen
Ondanks de verbreding, waarvoor groene natuur plaats moet
maken voor het grijze afval, blijft
het Aa-dal mooi! Gedeputeerde
Van Heugten: “Er is gelukkig vanuit de provincie veel aandacht om
het grijze afval toch mooi vorm te
geven door het met veel groen te
combineren. De natuur die verdwijnt, wordt altijd gecompenseerd met nieuw aangelegd groen.
De N279 wordt een veilige weg,
waar de kernen Berlicum, Mid-

dorpen worden veiliger. Het sluipverkeer neemt af, waardoor de
doorstroming verbetert.”

en geeft hen op diverse nieuwe locaties een tweede leven in plaats
van ze om te zagen.

Mooi
Wethouder Rien Wijdeven uit
Bernheze: “Begin april komt er
een informatieavond voor geïnteresseerde inwoners, maar ik kan
iedereen verzekeren dat het Aadal mooi blijft. Er komt zelfs meer
groen dan dat er was! Ook het
Kasteel Heeswijk krijgt een prachtige oprijlaan. Door de herinrich-

Het zal voor Henk Habraken, de
Dintherse columnist van de HaDeejer die van mening is dat Heesch
niet bij Bernheze hoort, misschien
even wennen zijn: “Zo’n Heesche
plataan die zich gaat wortelen in
Heeswijk”, grinnikt hij, “maar de
boom zal op deze prachtige plaats
prima ‘aarden’.”

‘Begin april koMt er een inForMatieavond voor geÏnteresseerde inwoners,
Maar ik kan iedereen verzekeren dat het
aa-Dal Mooi blijft’

In de
spotlight

Schildersbedrijf Theo Wijnen
Catharinehoeve 23 - Heesch
06-5374 0305

Om af te kunnen/mogen wijken van het bestemmingsplan, moet
u bij de gemeente een vergunning aanvragen. De zogenaamde
Omgevingsvergunning.
• Het bestemmingsplan kan zelf mogelijk maken dat er van
het plan wordt afgeweken. We noemen dit de binnenplanse
afwijkingsmogelijkheid.
• Wanneer er sprake is van een tijdelijk bouwwerk of gebruik, kan
tijdelijk van het bestemmingsplan worden afgeweken. Dit kan
maximaal 5 jaar. We noemen dit de afwijkingsmogelijkheid voor
tijdelijke bouwwerken en/of gebruik.
• Verder hebben we nog de zogenaamde ‘kruimel gevallen’. Hier gaat
het om bouwwerken van ondergeschikte planologische betekenis.
• Tenslotte kennen we nog de mogelijkheid om af te wijken van een
bestemmingsplan met een Waboprojectbesluit. Deze mogelijkheid
kan worden gebruikt voor afwijkingen van het bestemmingsplan,
die ruimtelijk gezien een groter effect hebben. Om medewerking
te kunnen verlenen aan zo’n Waboprojectbesluit moet een
omgevingsvergunning worden aangevraagd, die voorzien is van
een goede ruimtelijke onderbouwing. Aangetoond moet worden
dat de activiteit niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening.

er zijn nog anDere MogelijkheDen oM
uw plannen te realiseren als ze niet
passen in het BesteMMingsplan
Wanneer geen van de mogelijkheden kan worden benut om van het
bestemmingsplan af te wijken, dan bestaat er voor de gemeente nog
de mogelijkheid om het bestemmingsplan (op onderdelen) aan te
passen. We noemen dit een bestemmingsplan herzien.
Dit betekent dat voor een bepaald gedeelte van het bestemmingsplan
een nieuw plan wordt geschreven, waarbij de bepalingen uit het
vorige bestemmingsplan komen te vervallen. Zo’n plan heet ook wel
‘postzegelplan’, omdat het vaak om een kleine oppervlakte gaat.
Het is ook nog mogelijk dat er in een bestemmingsplan zelf de
mogelijkheid is opgenomen om het plan te wijzigen. Je ziet dit vaak
wanneer bepaalde ontwikkelingen wel passen binnen de visie van
de gemeente, naar nog niet helemaal waren uitgewerkt toen het
bestemmingsplan werd vastgesteld. Dit noemen we dan weer een
wijzigings(bestemmings)plan.
U ziet dat er best veel mogelijkheden zijn om uw (bouw)plannen te
realiseren. Laat u goed adviseren.
onno@roconnect.nl - www.roconnect.nl
06-2909 9005

KWALITEIT

showroom open
op zaterdag
9.00 - 15.00 uur

IS DE

NORM

Jan Habrakenstraat 6 - 5473 GV Dinther - 0413 – 74 50 30
info@veba-elektro.nl - www.veba-elektro.nl

Peter van Roosmalen Schilderwerken
Koksteeg 50 - Vinkel
06 - 1018 94 11
Kruishoekstraat 19 Heesch T 0412 633 069 www.vandersangengaragedeuren.nl
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Professionele muurverven
Diverse merken Wit 10 liter
nu tot 50% korting

Bernheze bouwt

met mensen in de bouw:

Deze muurverven onderscheiden zich door
uitstekende dekking en goed afschrobbaar.

John F. Kennedystraat 89 - 5384 GB Heesch - 0412-486277

We leren de bedrijven kennen door de vele redactionele stukken
op deze themapagina’s. Mond-tot-mondreclame 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 vroeg het de professionals zelf, deze week:

Van der Heĳden dakkapellen

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

‘Met 15 jaar garantie op de dakkapel’

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

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

Proﬁteer
nu nog
van de 6%
BTW regeling

Wie: Arno van der Heijden
BeDRijF: Van der Heijden Dakkapellen.
WAAR: Heel Brabant.
gesTART:
Eind 2006 zelf opgestart. Deed dit werk eerst in loondienst.
WAT DOeT heT BeDRijF eN WAT is De sPeCiALiTeiT
VAN heT BeDRijF:
Maken en plaatsen van dakkapellen op de prefabwijze. Op maat
gemaakte dakkapellen worden binnen een dag geplaatst.
DORPsgeNOTeN KuNNeN Me KeNNeN VAN:
Vroeger gevoetbald bij HVCH en van ‘t Tunneke.

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

MeDeWeRKeRs
We plaatsen de dakkapellen met een vast team van 3 mensen.
WAT ViND je DAT je ZeLF heT BesTe KAN:
Het totale plaatje; van verkoop, de vrijblijvende meting tot aan
het plaatsen van de dakkapel.
NAAM geReeDsChAP/MATeRiAAL:
Onderhoudsvrij materiaal: kozijnen van kunststof, hout en
aluminium. Met afwerking naar keuze, zoals trespa, keralit of
hout.
KLANTeN ViNDeN hieR:
Kwaliteit en service zoals het hoort. Nakomen van afspraken
en doen wat je belooft. De complete dakkapel wordt in de
werkplaats op maat gemaakt en binnen één dag geplaatst door
middel van een hijskraan. Er zit 15 jaar garantie op de dakkapel.
ADResgegeVeNs:
Cereslaan 12a - 5384 VT Heesch (naast de McDonald’s)
06-22698992 - www.vanderheijdendakkapellen.nl.

Bernheze sportief
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Ook in 2015 zwemlessen in ’t kuipke!
HEESCH - De samenwerking met zwemschool sandra in 2014 bleek een groot succes. Alle ouders waren enthousiast over de wijze
waarop hun kinderen zwemles kregen. Dat is de reden dat ‘t Kuipke ook in 2015 de samenwerking met zwemschool sandra voortzet. start van de zwemlessen is op maandag 4 mei.
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Nu ook snorkelles in ‘t Kuipke!

Je wilt snorkelen op vakantie, maar je hebt het
Voor het zwemdiploma A bieden wij dit jaar 70 lessen aan om zoveel mogelijk kinderen te laten slagen tijdens het diplomazwemmen nog nooit gedaan? Of je hebt het wel eens geop donderdag 17 september. Let op: de zwemschool biedt de kinderen, die minimaal 62 van de 70 lessen voor diploma A hebben probeerd, maar het ging niet echt soepel?
Geef je dan op voor deze snorkelles.
gevolgd een diplomagarantie!
Zwemschool Sandra leert je hoe je het meeste
Leren zwemmen bij Zwemschool sandra in ‘t Kuipke betekent:
kunt genieten van het kleurige onderwaterleven.
• Kleine groepen van maximaal 8 kinderen met een gediplomeerde instructrice;
Nieuwsgierig? Neem contact op met zwem• Starten in mei, in september al diplomazwemmen;
school Sandra.
• Zwemmen in water met een temperatuur van ongeveer 29 graden;
zWeMschOOL sandra
• Easy swim methode, een moderne kindvriendelijke methode;
• Ervaringsgericht zwemonderwijs;
sandra@zwemschoolsandra.nl
Telefoon: 06-81498174
• Het is voor ouders mogelijk naar de zwemlessen te kijken;
• Voldoende gratis parkeermogelijkheden.
www.zwemschoolsandra.nl
Voor de kinderen die starten met de zwemlessen, is er op woensdag 22 april van half twee tot drie een
informatiemiddag bij zwembad ‘t Kuipke, www.zwembadhetkuipke.nl. Voor meer informatie over de zwemlessen,
kunt u mailen of bellen met Sandra.

groot internationaal
danstoernooi in de Pas
Belangrijke kwalificaties bij DV Dancing Kids
BERNHEZE - De Pas in heesch verandert komend weekeinde in een
ware danstempel. De danstop zal te zien zijn op het enige internationaal toernooi show- en gardedans dat zich in Nederland afspeelt en dat
wordt georganiseerd door DV Dancing Kids.
Rose-Marie van Heumen: “Voor
de vijfde keer organiseren we dit
internationaal toernooi, een dag
later voor de 15e keer het NDOtoernooi en dit alles voor de tiende
keer in CC De Pas.”

snowboarden

zaalhockeytoernooi hBh geslaagd
HEESCH - De hockeyteams hebben de winter kunnen overbruggen, door mee te doen aan het
hBh zaalhockeytoernooi. Vanaf
december 2014 tot maart 2015
werden er 110 wedstrijden gespeeld in ’t Vijfeiken in heesch.

Maar het allerbelangrijkste was
wel het sportieve spel en het ontmoeten van andere teams uit de
omgeving. Mooi was de inzet van
vele vrijwilligers. Speciaal noemen

we Noud van der Stappen en Jop
Vollebergh! MHC Heesch heeft
een mooi toernooi georganiseerd,
dat dankzij het enthousiasme van
de teams geslaagd was!

Zaalhockey is een variant van
hockey, maar wordt in de zaal gespeeld. Het speelveld is kleiner dan
een gewoon hockeyveld. Junioren
spelen zes tegen zes; een vliegende keep en 5 spelers. En een zaalhockeywedstrijd duurt 2 keer 15
minuten, met 5 minuten pauze.

De dansvereniging uit Nistelrode
nodigt iedereen uit voor deze twee
toernooidagen die DV Dancing
Kids onder auspiciën van NDO en
EFDO organiseert.
Zaterdag 21 maart zal een internationaal toernooi plaatsvinden in
De Pas, dit EFDO Europacup toernooi herbergt de top van show- en
gardedansend Europa. Een mooie
dag om voor de ouders, familie en
vrienden te komen kijken hoe de
leden van DV Dancing Kids zich
staande houden op dit niveau.
Vanaf de opening om 8.45 uur
zal het podium door meer dan 20
dansverenigingen in ruim 100 dansen gebruikt worden. Om 20.00
uur is de prijsuitreiking gepland.
Zondag 22 maart is de NDO – Nederlandse Danssport Organisatie
- aan de beurt in Heesch. Met 31
categorieën, 16 dansverenigingen
en 107 dansen zal ook deze zondag de moeite waard zijn.

hockey

De programmaboekjes liggen
klaar, de tijden zijn bekend en nu is
het een kwestie van het klaarmaken van de danstempel, zodat alle
belangstellenden kunnen genieten
van een paar prachtige dansdagen.
Entree volwassenen:
zaterdag € 6,- / zondag € 3,50.
Entree kinderen tot 12 jaar:
zaterdag € 3,50 / zondag € 1,50
Meer informatie op
www.dvdancingkids.nl.

Bij zaalhockey zijn er andere spelregels dan bij gewoon hockey,
zoals dat - in tegenstelling tot bij
veldhockey - de bal alleen hoog
mag als het een schot op doel betreft. Verder zijn er bij zaalhockey
geen zijlijnen.
Daar liggen balken, die gebruikt
kunnen worden om de bal naar
voren te spelen. Een bal is slechts
uit als hij over de balk heen gaat of
over de achterlijn gaat.
Het vraagt een andere techniek,
er wordt gespeeld met zaalhockeysticks en een lichtere bal. Maar
ook in de zaal zijn wedstrijden heel
spannend en kwamen er poulewinnaars uit. Goed om die hier te vermelden; de volgende teams mogen trots zijn: Heesch JA, Heesch
Ma1a, HDL MB1, Heesch JC1, Oss
MC4, Berlicum MC3, Heesch JC2,
Heesch MD1a en HDL MD1.

Broer en zus in de prijzen bij clubkampioenschappen snowboarden
NISTELRODE - Afgelopen weekend zijn de clubkampioenschappen gehouden bij ski-en snowboardclub De
schans in uden. er werd gestreden in 4 onderdelen: Big Air (zo hoog, stijlvol en met een mooie truc een
schans springen), Rail Battle (stijlvolle tricks op de rails en boxen in het funpark), slalom (de snelste weg
door de paaltjes omlaag vinden) en Cross (de snelste weg naar beneden met obstakels en tegenstanders).

Bart

Nienke

Nienke Poll heeft bij de dames mee
gedaan met de onderdelen Slalom
en Cross. Zij wist overtuigend twee
gouden medailles te winnen.

Bart Poll wist bij de jeugd tot 17
jaar vier medailles te halen. Zilver met de Big Air en goud op de
onderdelen Rail Battle, Slalom en

Cross. Met deze resultaten heeft
hij de enorme wisselbeker gewonnen en is hij met trots een jaar lang
‘clubkampioen snowboarden’.
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dos’80 doet goede zaken

HEESCH - De aanwezige toeschouwers kregen zaterdag in sporthal ’t
Vijfeiken in heesch twee spannende handbalwedstrijden voorgeschoteld. Beide teams van Dos’80 wisten er met de winst vandoor te gaan.
De Heesche dames moesten het
opnemen tegen MHV dat, voorafgaand aan deze wedstrijd, evenveel punten had. Dos verraste
MHV volledig in de beginfase en
liep uit naar een 5-1 voorsprong.
MHV vocht zich knap terug naar
een 7-7 ruststand. Wederom was
het Dos dat na de rust de touwtjes in handen nam. Sabine van
Nistelrooij verzilverde in totaal
maar liefst 5 strafworpen en wist
daarnaast nog tweemaal te scoren.
De dames maakten het, na het geblesseerd uitvallen van Sanne Turlings, zich nog onnodig moeilijk.
Met nog 3 minuten te spelen werd
het 14-13. Dos wist de gelederen
gesloten te houden in een zinde-

voetbal

Sanne versloeg zondag al haar
tegenstandsters met ippon. Als
eerste de Portugese Ana Santos,
daarna Eleonora Ghetti uit Italië en
in de halve finale de Deense Emilie
Sook.

gegeven. Mathijs Lubbersen wist
maar liefst negen keer te scoren.
Eindstand 31-27. Hierdoor blijven
de heren op koers voor het kampioenschap.

Belangrijke zege voor avesteyn

HEESWIJK-DINTHER
Voor
Avesteyn stond zondag de wedstrijd tegen het de afgelopen weken getergde Volkel op het programma.
De ploeg uit Dinther had zich afgelopen periode bezonnen op de
wijze waarop de komende periode
gespeeld zou moeten gaan worden. Met een kleine, maar wezenlijke aanpassing in de tactiek, werd
de wedstrijd begonnen tegen het
tot voor kort onoverwinnelijke geachte, Volkel.
Het begin van de wedstrijd was er
een aandringend Avesteyn. Volkel
pareerde de aanvallende bedoelingen tot het moment dat door een
prima pass de spits van Avesteyn,
Nick van der Heijden, één op één
met de keeper wed geplaatst. Hij
scoorde een - achteraf - belangrijk
doelpunt. Het was het doelpunt

dansen

record voor
judoka sanne van dijke
CIOMBRA/HEESWIJK-DINTHER - sanne van Dijke heeft haar derde
achtereenvolgende titel gewonnen bij de european Cup voor junioren
in Coimbra (Portugal). Dit is een record voor de organisatie. Nog nooit
won een judoka driemaal dit internationale toernooi.

rende eindfase. Er werd aan beide
kanten niet meer gescoord.
Op koers
De heren kregen Saturnus uit
Bladel op bezoek. Aanvankelijk
leek er geen vuiltje aan de lucht,
Dos liep gemakkelijk uit naar een
6-3 voorsprong. Jeugdspeler Olaf
Langens deed daarbij een mooie
duit in het zakje door twee van de
zes scores op zijn naam te zetten.
Maar het was Saturnus dat bij rust
op voorsprong stond met 14-15.
Dos liet zich echter niet de kaas
van het brood eten en stelde onmiddellijk orde op zaken. Binnen
tien minuten was het 21-17. Deze
voorsprong werd niet meer prijs

budo

de wereldtitel tot 21 jaar in 2015.
Voor meer informatie en foto’s:
www.judoberlicum.nl.

In de finale versloeg de Nederlands
en Europees kampioen uit Heeswijk-Dinther, Natascha Ausma.
Coimbra is een van internationale
toernooien die Sanne bezoekt in
het kader van de European cups
voor junioren, met als doel om
mee te strijden om de belangrijkste
kampioenschappen.
Als regerend Europees kampioen
tot 21 jaar in de klasse tot 70 kg
wil Sanne als ultiem doel serieus
proberen aanspraak te maken op

budo

Prestaties
taekyon Berghem in zeeland prima
MIDDELBURG/BERGHEM - een
aantal leden van Taekyon Berghem
nam zondag deel aan de Open
Zeeuwse kampioenschappen taekwondo in Middelburg.

dat uiteindelijk ook de winnende
treffer bleek. De rest van de wedstrijd drong Volkel aan, maar bleek
niet in staat om te scoren. Dit
mede door toedoen van een degelijke keeper, Glenn Buermans.

Avesteyn toonde zich weer een
sterk collectief, waardoor de punten in Dinther bleven. De achterstand op het Schaijkse DAW is
daardoor teruggebracht tot één
punt.

Op het onderdeel tuls behaalde
Stef van den Berk een 3e prijs.
Giovanni Timmers behaalde een
2e prijs. Een 1e prijs was er voor
Ken Dekkers. Op het onderdeel
sparring waren er drie eerste prijzen voor Taekyon Berghem: Daiko
Martens, Tim Hermes uit Heesch
en Ken Dekkers kregen alle drie
het goud omgehangen.
Het onderdeel special technics leverde eveneens drie medailles op:

Daiko Martens was 3e, Giovanni
Timmers was 2e en Stef van den
Berk werd 1e.

dV dancing kids op topniveau

BERNHEZE - Op het iT in België behaalde een grote groep leden van DV Dancing Kids driemaal een eerste
plaats. Touch, untouched en inspiration, gaven hun beste show van dit seizoen weg met ongekend hoge
punten. Ook de andere groepen en solo’s van de dansvereniging uit Bernheze e.o. konden trots zijn op hun
resultaten, zij behaalden op dit internationaal toernooi allemaal het ere-podium, fenomenaal.
Solo junioren: Gwen 1e - 289 pnt
en Vera 2e - 283 pnt. Show modern junioren Spirit 2e - 274 pnt,
Garde junioren Miracle 2e - met
281 pnt en Mars Marshmallows 2e
plaats met 273 pnt, zij nemen een
goed voorbeeld aan de hoofdklassers mars; Garde Mars Untouched
1e - met 290 pnt.

Het is makkelijk
scoren met
DeMooiBernhezeKrant

Op zaterdag 21 maart laden
wij je tuinaarde gratis in je auto!

De solo’s in de hoofdklasse: Demi
en Kimberley; een gedeelde
2e - met 290 pnt. Garde jeugd
Diamonds wederom een podiumplaats op een IT, met 283 pnt een
prachtige 3e plaats.
Hoofdklasse garde: Touch kreeg
maar liefst 100 pnt, 2x 99 pnt en
97 pnt van de jury, wat een totaal
maakte van 297 pnt. Dit betekende een gedeelde 1e plaats met
Dragons van Wagelerre.
Jeugd Show modern: Euphoria 2e
- 283 pnt.

Release

Showminioren

derlijk hoog niveau gedanst door
onze dansers. De zware categorie
Hoofdklasse Show modern wordt
vaak aangevoerd door de Duitse
verenigingen. De behaalde 1e
plaats met 293 pnt kan dan ook als
top prestatie bestempeld worden.”

Als laatste groep van DV Dancing
Kids heeft Inspiration gedanst.
De voorzitter, Rose-Marie van
Heumen: “Er wordt een uitzon-

Bekse Klinkertjes
In Overloon ging zondag een
NDO-toernooi van start, niet alle
leden gingen naar Overloon.

Minigarde: 1e met 235 pnt, Garde
Melody ook 1e met 246 pnt. De
Karakter Minioren werden 1e
met 245 pnt en Release moderne
showdans werden 1e met 241 pnt.
Sascha 260 pnt, Gwen 1e met
290 pnt, Vera 2e met 285 pnt,
Guusje 2e met 276 pnt, Kimberley
2e met 291 pnt, Demi pakte de
eerste plaatsen met 293 pnt en
Manon sloot de dag af met een 1e
plaats met 274 pnt.

potgrond

DRIVE-IN
21 maart

De tuinaarde is ook nog eens superscherp geprijsd.
Goed moment dus om flink in te slaan.
Actie tuinaarde
Inhoud 25 liter,
geschikt voor het
egaliseren en ophogen
van tuin en border.
Per stuk 1.29

Nú 6
zakken voor

5.-

Intratuin Veghel Heuvel 11
0413-350816. Vrijdag koopavond www.intratuin.nl
Iedere zondag open tot en met Vaderdag

Geldig t/m zondag 22 maart 2015
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Prinses Irene doet goede zaken

NISTELRODE - Op sportpark ‘De Schellen’ stonden zondagmiddag
Prinses Irene en het Beek en Donkse Sparta ’25 tegenover elkaar. Beide
ploegen kijken angstvallig omlaag en proberen het degradatiespook te
ontlopen. Prinses Irene pakte tegen de directe concurrent met 4-1 de
volle winst en deed zo goede zaken.

Bij het rustsignaal van Hermus,
stond het 2-0 door doelpunten
van Sjuul van der Heijden en Tim
van der Heijden. In de tweede helft
kwam Sparta ’24, dat na 22 minuten al met 10 man verder moest na
een rode kaart voor Nick van Erp,
door een prachtig doelpunt van de
beste man van de ploeg uit Laarbeek, Thijs Kluitmans, terug tot
2-1.
Waar Prinses Irene in de eerste
helft al had verzaakt het niveauverschil in de stand duidelijk te
maken, werden ook in de tweede
helft een aantal 100% kansen gemist. In de 80e minuut scoorde Tim
van der Heijden de bevrijdende
3-1. Sjuul van der Heijden zette 3
minuten later de 4-1 eindstand op
het scorebord.
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Open dag bij TV De Hoef
HEESCH - Tennisvereniging De
Hoef in Heesch houdt zondag 22
maart een open dag. Van 10.00 uur
tot 14.30 uur zijn er diverse activiteiten gepland voor jong en oud.
Ookneen keertje een balletje slaan
en kijken of tennis een sport is die
bij jou past? Belangstellenden krijgen zondag geheel vrijblijvend de
gelegenheid om dat uit te proberen. De jeugd kan meedoen aan
een clinic van 10.00 tot 12.00 uur,
voor volwassenen staat er een
kennismaking met tennis gepland
van 13.00 tot 14.30 uur. De clinics
worden verzorgd door professionele trainers van tennisschool Tom
Kreemers. Meedoen is gratis maar

wel graag even aanmelden vóór
zaterdag 21 maart via www.tvdehoef.nl. Voor een racket kan worden gezorgd.
Er zijn leuke aanbiedingen voor
een lidmaatschap, inclusief tien
trainingslessen. Bij aanmelding tijdens de open dag krijgen nieuwe
leden ook nog een doos ballen cadeau.

budo

voetbal

Veel ereplaatsen
voor Van Buel Sports

Slap begin kost HVCH punten
HAAREN/HEESCH – Te slap beginnen kostte HVCH zondag in
Haaren de punten.

voetbal

beugelen

hockey

boksen

tennis

badminton

basketbal

zwemmen

korfbal
korfbal

hardlopen

jeu de boule

handboogschieten

handbal

tafeltennis

wielrennen

darten

golf

Korloo MW1 – Altior MW1 (inhaalwedstrijd ) 9-8

Altior MW1 speelde tegen JES
biljarten Tegen
duivensport
judo werd de vissen
MW1.
deze ploeg
vorige wedstrijd goed weerstand
geboden, maar nu was Altior niet
opgewassen tegen het spel en zuiverheid van de tegenstander. Het
eerste doelpunt was van de thuisploeg, maar Altior kon gelijk maschaken komen
ken
en zelfs op voorsprong
dammen
(1-3). Ver voor rust kwam JES alweer op gelijke hoogte en kon uitlopen naar een 5-3 voorsprong na
rust. Na een gemiste
strafworp aan
1cm b
hun zijde, een afgekeurd doelpunt
van Altior en na nog wat doelpuncm b
ten werd het1,2uiteindelijk
8-5.

voetbal

waterpolo

volleybal

Ook Altior D1 kampioen

paardrijden

HEESWIJK-DINTHER - Altior D1 is
zondag ook kampioen geworden.
Met een 8-1 werd er gewonnen
van Corridor D1.

turnen

Nemelaer kwam in de tiende minuut op voorsprong. Hoewel de
thuisploeg in de twintigste minuut
met tien man kwam te staan, werd
de voorsprong in de tweede helft
nog uitgebouwd tot 2-0. HVCH
werd in de beginfase gewoon
overlopen en kwam daarna niet
meer in de wedstrijd. In de laatste
fase van de wedstrijd was er nog
wel druk van Heesche zijde, maar
Nemelaer bleef de hele wedstrijd
de gevaarlijkste ploeg.

skien

snowboarden

Altior A3 – Ajola/De Wilma’s A1
16-11.

autosport

karten

HEESWIJK-DINTHER - Voor trainer
Marc van de Ven was het opnieuw
puzzelen voor de wedstrijd tegen
de bezoekende nummer 3 van de
ranglijst, Helvoirt.
Tot verrassing van velen werd
Wout Claassen in de spits geposteerd en dit bleek een meesterzet
van de Heeswijk-coach. Met een
assist en een doelpunt was Claassen er hoogstpersoonlijk verantwoordelijk voor dat er, ondanks de
0-1 ruststand, een 2-1 eindstand
op het scorebord stond. Door het

Op zaterdagavond maakte Germaine de Randamie haar comeback in de UFC in Dallas. Samen
met Duane van Helvoirt reisde zij
een week geleden af naar de States
om daar haar rentree te maken. In
de tweede ronde versloeg de ‘Iron
Lady’ haar Braziliaanse tegenstander met een technische KO.
Onder leiding van Abba Coly greep
de judoselectie op zondag liefst 17
keer eremetaal in Middelbeers.
Goud was er voor: Dilay Yilmaz,
Lizz Sieliakus, Destin Bunthof, Lex
Heins, Rik Reinders, Rowan van
Leur, Mees Hoeks, Lester Snellen
en Tom Pijl.

FITNESS - BUDOLESSEN -

TEL.0412-633332

PERSONAL TRAINING - GROEPSLESSEN

WWW.VANBUELSPORTS.NL

Zilver was er voor: Sem van Lent,
Sers van den Hout, Niels Wilms,
Joost van den Broek, Sies van der
Horst en Lucas van Griensven.
Brons: Jitske Seelen en Ties van
Dijk.
Vincent Vrijsen pakte met de taekwondoselectie ook nog eens 12
podiumplaatsen in Middelburg. De
oogst in Zeeland bestond uit zes
keer goud, vier keer zilver en twee
keer brons.

kano

kaarten/bridgen

Strijdlustig Heeswijk via
Claassen naar periodetitel
1,4cm b

GILZE/HEESCH/OSS - Maar liefst vier judoka’s van Van Buel Sports zijn
zaterdag op de derde plaats geëindigd bij de districtskampioenschappen onder 18 jaar in Gilze. Met deze prestatie wisten Scott Sieliakus,
Ziggy Horsten, Senna van de Veerdonk en Daisy Bens zich te kwalificeren voor het NK judo op 4 april in Leek.

ons abc: Accuraat - betrouwbaar - Compleet
bezoek onze vernieuwde website

OVER CONNECT

De La SaLLeStraat 8 5384 NK HeeSCH
Connect
Accountants
& Adviseurs biedt
TELEFOON 0412 624 855
GOUD VOOR
100 JAAR
EXPERTISE
www.CoNNeCt-aCCouNtaNtS.NL
ondernemers
een compleet
scala
aan diensten.
motorsport
Op het gebied van accountancy, administratie,
gelijke spel van EVVC leverde dit van Van de Ven zich verzekerd van
tevens de 2e periodetitel op.
een mooi toetje aan het eind van
ﬁscale zaken, loonadministratie en advies op
Door de periodetitel heeft het team de competitie.
ons abc: Accuraat - betrouwbaar - Compleet
juridisch en/of bedrĳfseconomisch terrein.

bezoek onze vernieuwdeVIERT
website
CONNECT
GOUD, ZILVER, BRONS
De La SaLLeStraat 8 5384 NK HeeSCH
TELEFOON 0412 624 855
over onze organisatie.
Over de stabiliteit van onze
Voor Connect Accountants
& CoNNeCtAdviseurs is
www.
aCCouNtaNtS
.NL
2014 een jubileumjaar. We vieren feest met

zakelijke dienstverlening, de betrouwbaarheid van

vier jubilarissen. Goud voor een jubilaris met

ons maatwerk. Over onze persoonlijke aanpak bij

vijftig jaar vakkennis, een zilveren plak voor

financiële en fiscale ondernemersvragen. En over

25 jaar en twee bronzen medailles voor

de prestaties die onze mensen leveren om het

12,5 jaar betrokkenheid bij onze organisatie.

voor u helder en efficiënt te maken.

Vier topmensen, samen goed voor 100 jaar kennis,

Kijk voor meer informatie op onze website:

aandacht en betrokkenheid – dat zegt wel iets

www.connect-accountants.nl!
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Brouwers Groenprojecten Koppelcross

Contactavond St. Barbaragilde

NISTELRODE - Het begint eind maart al een vertrouwd beeld te worden. Op het parcours rondom de visvijver in de Nistelrodese bossen zal zondag 22 maart voor de derde keer worden gestreden om de hoogste eer
tijdens de Brouwers Groenprojecten Koppelcross.
Het aantal voorinschrijvingen en
de weersverwachtingen zien er
veelbelovend uit om er weer een
geweldig spektakel van te maken,
dat je mee moet maken of minstens moet hebben gezien.
De organisatie nodigt iedereen dan
ook zeker uit om de strijders aan
te komen moedigen. Het parcours
zal vanaf 9.30 uur open zijn voor
de warming-up. De eerste start is
om 11.00 uur; de tweede groep
gaat om 13.00 uur uit de startblokken. Ook voor de inwendige mens
wordt gezorgd. Meer info op
www.bernhezeloop.nl
of
bij
Maarten Bosch, 06-22785308 en
Franca Berens, 06-10688994

HEESWIJK-DINTHER - De jaarlijkse contactavond van het St.
Barbaragilde uit Dinther werd onlangs gehouden.

Foto: Jan Gabriëls

Drukbezet Open Jeugd Toernooi van HBV
HEESCH - Voor de vierde keer organiseert de Heesche Badminton
Vereniging (HBV) dit jaar haar Open Jeugd Toernooi. Met meer inschrijvingen dan ooit, kijkt de vereniging uit naar zondag 22 maart, want dan
moet het gaan gebeuren op de negen badmintonvelden in sporthal ’t
Vijfeiken in Heesch.

Foto: Edwin Sundermeijer

Met 132 spelers van 15 verschillende verenigingen, behoort het
HBV Open Jeugd toernooi tot de
drukst bezette eendaagse toernooien van het land en begint het
toernooi aardig tegen zijn grenzen
te lopen. Maar ondanks de ontzettend drukke bezetting denkt de
toernooiorganisatie ook dit jaar
weer een geweldig toernooi neer
te kunnen zetten.
Tussen 9.00 en 19.00 uur zullen ruim 340 wedstrijden worden
gespeeld op de negen banen die
de sporthal kent. De spelers, verdeeld over drie leeftijdsklassen en
drie onderdelen, zullen de hele
dag proberen te laten zien wat zij
waard zijn, om aan het einde van
de dag naar huis te kunnen gaan
met de dagprijzen.
Meer informatie over het toernooi
is te vinden op
www.jeugdtoernooi.hbv-heesch.nl.

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

trampoline

Vijf trampoline medailles voor Gympoint
NISTELRODE - Het blijft een spannende strijd wie van de Gympointmeiden naar het NK op 20 juni Ahoy Rotterdam mogen. Nog vier meiden maken kans zich te plaatsen; de laatste plaatsingswedstrijd op 28
maart in Oss is doorslaggevend.
In de categorie D junioren maakte
de uit Heeswijk-Dinther afkom-

stige Nina Eijmberts een sterk debuut. Nina eindigde op een derde

V.l.n.r.: Sanne van Roosmalen, Evi van Dinther, Inge Exters, Nina Eijmberts,
Caitlyn Jacobs en Eline van der Leest

De avond werd geopend door
hoofdman Jan van Eerd, waarna
ceremoniemeester Jo van Hemmen
de avond verder leidde naar diverse hoogtepunten.
Roel Blom en Piet van den Akker,
allebei jubilarissen, kregen een zilveren herinneringsspeld voor hun
25-jarig lidmaatschap.

voetbal

Daarna volgden de optredens. De
bazuinblazers met de tamboers beten de spits af, gevolgd door een
muzikaal stuk van Henk en René
Habraken en een act met militaire
bezems. Deze laatste - persiflage
op het exerceren in het leger kreeg hiervoor de eerste prijs.
De avond werd voortgezet met
muziek, verzorgd door The Fancy
Gents, René Habraken en Ton van
de Veerdonk.
Een tussentijdse loterij maakte dat
de kosten een beetje beheersbaar
bleven.

WHV winnaar

LOOSBROEK - De 5e Klasse H stond - voorafgaand aan de laatste
speelronde van de 2e periode - bol van spanning. Vier ploegen kwamen nog in aanmerking. WEC was koploper met 14 uit zeven. SCMH
had 13 uit zes, WHV en FC de Rakt beide 12 uit zes. Het was WHV dat
uit bij GVV’57 met 0-2 wist te winnen. SCMH - FC de Rakt eindigde in
2-2. De periodetitel voor de mannen uit Loosbroek is dan ook een feit!
In de thuiswedstrijd won WHV
nog zeer eenvoudig met 7-0 van
GVV’57, maar deze keer ging het
scoren moeizaam. WHV domineerde de gehele wedstrijd met
prima veldspel, maar maakte voor
het doel vaak de verkeerde keuzes.
De eerste helft zag rechtermiddenvelder Twan van der Doelen een
schot op de paal belanden en andermaal lag GVV’57 goalie Menno
Uijen op zijn pad. Ruststand 0-0.
WHV ging de tweede helft met
dezelfde inzet door en probeerde
door druk op de tegenstander te
zetten op voorsprong te komen.
De uiteindelijke 0-1 kwam er in de
80e minuut door een doelpunt van
Roel Lunenburg, op aangeven van
invaller Harold Lunenburg. Vlak
daarna was het Marco Lunenburg

die de wedstrijd besliste met een
schot vanaf 16 meter. Het team
van GVV’57 trainer Rein Bonimbie
probeerde nog de aansluitingstreffer te forceren door een aantal offensieve wissels, maar dat mocht
niet baten.
De goed leidende scheidsrechter
floot voor het eindsignaal en vervolgens werd het een feest voor
WHV, omdat SCMH en FC de Rakt
de punten hadden gedeeld.

plaats achter clubgenoot Evi van
Dinther die met zilver naar huis
ging. In deze categorie maken nog
vier meiden kans op twee finaleplaatsen.
In de categorie D Jeugd werd
Caitlyn Jacobs 2e en bleef clubgenoot Inge Exters voor. Beide meiden maken nog kans zich te plaatsen voor het NK. Floor van der
Wielen eindigde met 64.800 op
een 11e en Sanne van Roosmalen
met 64.100 op een 12e plaats.
Bij de E-jeugd sprong Eline van der
Leest een stabiele wedstrijd en behaalde het podium met een mooie
3e plaats .
Bij de E-pupil II gemengd sprong
Puck van der Velden een zeer goede wedstrijd. De jongste spruit van
Gympoint werd 7e.
In een supersterk deelnemersveld
in de D-pupil meisjes werden Sanne Bevers en Laura Breemaat 9e
en 10e. Sanne Bevers sprong drie
stabiele sprongreeksen.

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

De complete boekhouding
op maat
Uitbesteding van uw financiële administratie
bespaart u veel tijd en rompslomp.

Meer weten over onze dienstverlening?

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

Van schayk maakt u wegwijs
In de wereld van administratie en belastingen
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paardensport

Reno Molijn
Brascross herleeft op 24-uurs Solexrace
met Enfant D’Izzy klasse apart Driedaags race- en feestprogramma op 21, 22 en 23 augustus
HEESWIJK-DINTHER - In Heeswijk-Dinther wordt op 21, 22 en 23 augustus voor de negende keer de 24-uurs Solexrace gehouden. Ook dit
jaar zullen weer meer dan honderd teams uit binnen- en buitenland de
strijd tegen de klok aangaan ten bate van KiKa (kinderen kankervrij).
De Brommercross, die sinds 2012
deel uitmaakt van het driedaagse
race- en feestprogramma, wordt
uitgebreid met twee crossklasses en gaat verder onder de naam
Brascross. Daaraan meedoen kan
vanaf de leeftijd van vijf jaar, met
een crossmotor, brommer, grasmaaier, buggy of een ander gemotoriseerd voertuig.
24-uurs Solexrace
De grote strijd wordt natuurlijk
weer geleverd door de deelnemers
aan de 24-uurs Solexrace. Zij strij-

In de klasse L behaalde Marcel van
Roessel met Don een 16e plaats.
Dressuur
In de dressuur werd Miranda
Hoezen-van der Pas met Cha cha
cha 6e op de Brabantse kampioenschappen in de klasse ZZ-Licht. Op
6 maart j.l. mocht zij aan de start
komen op de Nederlandse kampioenschappen, waar zij knap 9e
werd.
Een week eerder nam ze al deel
aan het NK Subtop klasse ZZZwaar met haar paard Wise Guy.
Hiermee werd ze in de eerste proef
4e en in de kür op muziek 5e van
Nederland.

Gorgo houdt paaseiactie
HEESWIJK-DINTHER/LOOSBROEK - De jaarlijkse paaseierenactie van
zwem- en polovereniging Gorgo vindt op vrijdag 20 maart weer plaats
in Heeswijk-Dinther en Loosbroek. Op deze dag worden er door jongere en oudere leden van de zwemclub huis aan huis paaseieren verkocht.
De kosten bedragen € 2,- voor
een zakje met 22 gevulde eitjes.

De leden van de zwemclub komen
tussen 17.00 en 19.00 uur aan de
deur.
Mede door deze actie kan de club
de contributie zo laag mogelijk
houden en kunnen ongeveer 60
kinderen jaarlijks genieten van
leuke activiteiten naast het zwemmen.
Zonder deze bijdragen, groot of
klein, is het bijna niet meer mogelijk om de contributie binnen de
perken te houden en de activiteiten zo succesvol te maken als ze
momenteel zijn.
En de wederdienst is aantrekkelijk:
genieten van heerlijk gevulde eitjes van echte Belgische chocolade
die in diverse smaken worden verkocht.

wielersport

Geslaagd wielercriterium Heeswijk
HEESWIJK-DINTHER - De organisatie van de Van de Akker Aqua
Service Tour kan terugkijken op
een geslaagd wielercriterium dat
afgelopen zondag plaatsvond.
Om 11.00 uur begon de Rabo Dikke Banden Race. Vol enthousiasme
fietsten ze de longen uit hun lijf om
te proberen hun vriendjes en vriendinnetjes te snel af te zijn.
De uitslag
7-8 jarigen: 1e Tim van de Wijst,
Heeswijk-Dinther;
2e
Sven
Pennings, Veghel; 3e Maud van
Berloo, Heeswijk-Dinther.
9-10 jarigen: 1e Finn Hoefmans,
Alphen; 2e Jorit Ruys, HeeswijkDinther; 3e Thijs Bekkers, Heeswijk-Dinther.
11-12 jarigen: 1e Pem Hoefmans,
Alphen.
Daarna vertrokken de 67 nieuwelingen voor hun koers over 42 km.
De koers werd, mede door de gure
wind, al snel hard gemaakt en een
groot aantal renners haalde de finish dan ook niet.
De sprint tussen wee coureurs werd beslecht in het
voordeel van Jelle Bootsveld,
Robin Blummel eindigde als 2e.

Het grote peloton met 115 amateurs vertrok vervolgens voor hun
wedstrijdrondes over 60 km. In de
laatste ronde reed Stefan Laurijssen
weg uit een klein kopgroepje en
kwam solo over de meet.

Kan hij later
wel een huis
kopen?
Kan
hijlater
later
Kan hij

Slotstuk van de dag was de wedstrijd van de elite mannen. Er stond
hier een dikke 100 man aan het
vertrek. Vanuit het hele land, en
zelfs uit Duitsland, waren ze naar
Heeswijk-Dinther gekomen. Al na
een paar ronden ontstond er een
kopgroepje van 8 man. Met een
ultieme krachtsinspanning wisten

Kan hijwel
later
een
huis
wel
een
huis
wel een
huis
kopen?
kopen?
kopen?
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o
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op autow

EXTRA*
KORTING
OP DIESEL/BENZINE/LPG

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

HESCHEWEG 223 OSS

Meer informatie over inschrijven,
reglementen, etc. is te vinden op
www.24uurssolexrace.nl.

Cortjens Bernheze Verzekeringen

Cortjens
Bernheze
Korenstraat
4Verzekeringen

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

T
E
I www.cortjensbernheze.nl
Cortjens
Bernheze Verzekeringen
Korenstraat 4

5388 CS NISTELRODE
Cortjens Bernheze Verzekeringen
T (0412) 61 17 95

Marco Brus en Bram de Kort te
ontsnappen en gingen samen in
een eindsprint. De uitslag: 1e Marco Brus uit Schijndel, 2e Bram de
Kort en 3e Maikel Bos.
De organisatie en de stichting wielerevenementen Bernheze kijken
terug op een mooie dag en danken
alle sponsoren en vrijwilligers voor
de hulp waarmee dit wielerspektakel mogelijk gemaakt is.
Voor de volledige uitslagen, foto’s
en andere uitslagen van de renners: www.wscbernheze.nl.
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* Variabele rente op jaarbasis per 18 februari 2015.
Rentewijzigingen voorbehouden. Vraag naar de voorwaarden.

Maar liefst vier springruiters wisten zich af te vaardigen voor de
Brabantse
Kampioenschappen.
Reno Molijn met zijn paard Enfant
d’Izzy wist het wel héél spannend
te maken, door op deze kampioenschappen een megascore van
80 punten te behalen voor stijl.
Hiermee zou hij kampioen zijn
geworden, ware het niet dat zijn
paard in de barrage nog net één
balkje meenam wat hem uiteindelijk op een nog steeds knappe 9e
plaats deed belanden. Ook Didi
Dekkers zette met haar Powerfull
een mooie prestatie neer door 11e
te worden in de klasse B. Janneke
Dekkers werd met Fenneh 24e.

Het parcours is 3,1 kilometer lang
en voert de deelnemers elke ronde
opnieuw dwars door twee volle

Meer informatie en inschrijven
De inschrijvingen voor de Brascross en de 24-uurs Solexrace zijn
geopend.

* Variabele rente op jaarbasis per 18 februari 2015.
Rentewijzigingen voorbehouden. Vraag naar de voorwaarden.

HEESWIJK-DINTHER/LOOSBROEK - Naast de ponyruiters werd er ook
door de paardenruiters dit indoorseizoen goed gepresteerd door de leden van ruitersportvereniging De Valianten uit Heeswijk-Dinther.

den, in teams van vier personen
(drie rijders en één monteur), 24
uur aaneengesloten voor KiKa en
voor de eeuwige roem. Door het
vorig jaar vernieuwde wedstrijdreglement is de spanning helemaal
terug in de wedstrijd. Het komt
niet alleen aan op het doorzettings- en uithoudingsvermogen
van de rijders, maar ook op de betrouwbaarheid van hun Solex.

cafés, de uitbundige feesttent en
een echte stierenstal. Het 24-uurs
Solexrace-virus heeft zich inmiddels ook tot ver over de grenzen
verspreid. De deelnemende teams
komen uit alle windstreken van
Nederland, België, Duitsland,
Frankrijk en Engeland. Vorig jaar
won het solexracingteam van Ad
van Heerbeek, met na 24 uur maar
liefst 261 rondjes op de teller.
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EVENEMENTEN
19 mAArt
oud papier buitengebied
Locatie: Nistelrode
Lezing: marianne van Lith
Locatie: Kloosterkapel
Vorstenbosch
Pagina 2

meidenfILmavond
voor groep 5 en 6
Locatie: Dewan Maluku
‘t Dorpshuis Nistelrode
Camarettenfestival:
finalistenconcours
Locatie: CC Nesterlé Nistelrode

DI-reCt
Locatie: De Pas Heesch

Yard sale
Locatie: Beukenlaan 29 Heesch
Pagina 4

muzelinck leerlingen concert
Locatie: CC Bernrode
Heeswijk-Dinther
Pagina 9

requiem Gabriel fauré en
mis in D Antonin Dvorák
Locatie: Abdij van Berne
Heeswijk Dinther

oecumenische open avond
Locatie: Abdij van Berne
Heeswijk-Dinther

Internationaal danstoernooi
Locatie: De Pas Heesch
Pagina 27

20 mAArt

22 mAArt

reiki 1 bij Centrum maia
Locatie: Palmenweg 5 Nistelrode

bHL-KoppelCross
Locatie: Achter de Berg
Nistelrode
Pagina 30

Jong van Harte
‘revue’ voor Kbo leden
Locatie: De Pas Heesch
Pagina 6
start: biljartkampioenschappen 2015
Locatie: Cáfe de Schaapskooi
Vorstenbosch
eclips en Publieksavond
sterrenwacht Halley
Locatie: Halleyweg 1 Heesch
Pagina 5
Paaseiactie Gorgo
Locatie: Heeswijk-Dinther &
Loosbroek
Pagina 31
soos Imeet geopend
Locatie: Raadhuisplein 21
Heeswijk-Dinther
symposium serious farming
Locatie: CC Nesterlé Nistelrode
Pagina 12
21 mAArt

rommelmarkt
Locatie: Partycentrum ’t Maxend
Nistelrode
Pagina 20
Lange afstandswandeling
Locatie: Natuurcentrum
De Maashorst Nistelrode
Pagina 15
H.b.V.open jeugd toernooi
Locatie: Sporthal ‘t Vijfeiken
Heesch
Pagina 30
open dag tennisvereniging
De Hoef
Locatie: Hoefstraat 6 Heesch
Pagina 29
VV Vogelvreugd: Kaarten
Locatie: CC Servaes
Heeswijk-Dinther
openingswandeltocht 2015
Locatie: Heeswijk-Dinther
snuffelmarkt
Locatie: Willibrordcentrum
Heeswijk-Dinther

nL Doet
schoonmaakdag
buitengebied
Locatie: Bernheze
Cursus Voetreflexmassage
bij Centrum maia
Locatie: Palmenweg 5 Nistelrode
open Dag bernhoven
Locatie: Ziekenhuis Bernhoven
Uden
Pagina 22

Kienen
Locatie: Café Zaal Elsie
Heeswijk-Dinther
Goodwill tour mC de Ketel
Locatie: Vorstenbosch
Pagina 22
Internationaal danstoernooi
Locatie: De Pas Heesch
Pagina 27

24 mAArt
VV Vogelvreugd: Kienen
Locatie: CC Servaes
Heeswijk-Dinther
film: the mission
Locatie: CC Servaes
Heeswijk-Dinther
Pagina 10
Kbo themamiddag
Locatie: De Stuik Vorstenbosch
25 mAArt

open Heesche
bridgekampioenschap
Locatie: De Pas Heesch

tC telro: Lentetoernooi mix
Locatie: Tennispark TC Telro
Nistelrode

Gooische Glamouravond
Locatie: De Pas Heesch

Walking event De maashorst
Locatie: De Kriekeput Herpen

soos Imeet geopend
Locatie: Raadhuisplein 21
Heeswijk-Dinther

tV Arcadia: komedie bArst
Locatie: De Pas Heesch

VoV
Locatie: CC Nesterlé Nistelrode
Pagina 2

Zondagochtendconcert:
bellarosa
Locatie: De Pas Heesch

28 mAArt

open dag HKK De elf rotten
Locatie: Schoonstraat 35 Heesch

Jeugd senior dubbeltoernooi
Locatie: Tennispark TC Telro
Nistelrode

expositie: Klik Klak door
Heesch
Locatie: De Pas Heesch

open Huis, Labyrint lopen
en cursus metamorfosemassage bij Centrum maia
Locatie: Palmenweg 5 Nistelrode

ophalen rommelmarkt
spullen Ponyclub de Kleine
Heemskinderen
Locatie: Nistelrode

VV Vogelvreugd: Kaarten
Locatie: CC Servaes
Heeswijk-Dinther

Presentatie: De weg naar
santiago de Compostela
Locatie: Petrus-Emmaus-Kerk
Heesch
Pagina 10

Zelf chocolade-eieren
maken
Locatie: Den Hof 17 Nistelrode
Pagina 15

start workshop:
touch for health
Locatie: De Eijnderic Nistelrode
Pagina 20

taart decoreren
Locatie: De Eijnderic Heesch
26 mAArt
Kookworkshop
’oergondisch genieten’
Locatie: Praktijk voor
natuurgeneeskunde Nistelrode
Cabaret: schudden
Locatie: De Pas Heesch

24- uurs karper
koppelwedstrijd
Locatie: Visvijver de Meuwel
Nistelrode
tornado volleybal speeltuin
Locatie: Sporthal de Overbeek
Nistelrode
tV Arcadia: komedie bArst
Locatie: De Pas Heesch
Landelijke sterrenkijkdagen
Locatie: Halleyweg 1 Heesch

onderonsje Dinther
Locatie: CC Servaes
Heeswijk-Dinther
Lezing: Kristien
Hemmerechts
Locatie: Gymnasium Bernrode
Heeswijk-Dinther
Lezing: romeinen in het
groene woud
Locatie: Heemkamer
Heeswijk-Dinther
Pagina 14
27 mAArt
HaDeekwis
Locatie: Heeswijk-Dinther
Ladies night
Locatie: Dewan Maluku,
‘t Dorpshuis Nistelrode
Landelijke sterrenkijkdagen
Locatie: Halleyweg 1 Heesch

oud ijzer ophaaldag
fanfare Aurora
Locatie: Heesch
Workshopdag Vivaan
Locatie: CC Servaes
Heeswijk-Dinther
Gregoriaans zingen
Locatie: Abdij van Berne
Heeswijk-Dinther
Pagina 8
open dag De naailes
Locatie: Zoggelsestraat 33
Heesch
29 mAArt
Zomertijd
Concert Codha
Locatie: Kloosterkapel
Vorstenbosch
Pagina 2

Lentemarkt
Locatie: Kilsdonkse Molen
Heeswijk-Dinther
Kienen
Locatie: Café Zaal Elsie
Heeswijk-Dinther
30 mAArt
Zelf chocolade-eieren
maken
Locatie: Den Hof 17 Nistelrode
Pagina 15
Workshop: Hartige taarten
Locatie: De Eijnderic Heesch
Pagina 20
themabijeenkomst:
Hooggevoelig kind
Locatie: Bibliotheek
Heeswijk-Dinther
Pagina 15
31 mAArt
Inschrijving
kindervakantieweek
Locatie: Eetcafe ‘t Pumpke
Nistelrode
Dinsdag@bernhoven:
Artrose van de knie en
knieprothese
Locatie: Ziekenhuis Bernhoven
Uden
Herinner je wie jij bent...
bij Centrum maia
Locatie: Palmenweg 5 Nistelrode
VV Vogelvreugd: Kienen
Locatie: CC Servaes
Heeswijk-Dinther

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

www.mooinisseroi.nl

www.mooihdl.nl

www.vorstenbosch-info.nl

