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Trots op daadkrachtig TRV-Bernheze
Voorzitter en penningmeester nemen afscheid van bestuur toeristische vereniging
Henry. “In mijn voorzittersperiode
heb ik een breed netwerk op kunnen bouwen in Bernheze. We hebben co-partners gevonden waar
mooie samenwerkingsverbanden
door zijn ontstaan. Uit hoofde van
belangenbehartiging, wat de TRV
óók doet, oplossingen gezocht
voor vraagstukken van onze leden.
Alles bij elkaar heb ik veel voor de

ren
Voor Bernhezena
ren
Door Bernhezena

Kinderen communie Loosbroek
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Bernheze heeft
gigantisch veel
moois te bieden

Henry van Boxmeer en Peter Janssen

Tekst en foto: Hieke Stek

BERNHEZE - Na 16 jaar voorzitterschap neemt Henry van Boxmeer afscheid van zijn bestuursfunctie binnen TRV-Bernheze, samen met Peter Janssen die zes jaar penningmeester is geweest. “Het plezier in ons
werk bij de toeristische vereniging zijn de sociale contacten, de complimenten van deelnemers over de
organisatie van de activiteiten en de reacties dat men Bernheze zo mooi vindt. Daarom blijven we allebei
nog in een of meer commissies werken.”
Na afloop van de Fietsdriedaagse
in 2009 vroeg Henry aan Peter of
hij penningmeester wilde worden.
Peter: “Ik heb in de financiële wereld gewerkt en affiniteit met fietsen en toerisme, dus heb ‘ja’ gezegd. Maar wel tot mijn 70ste, dus
voor twee bestuursperiodes. De
vereniging werkt met een uitstekend projectadministratiesysteem
dat transparant en eenvoudig
werkt. Jaarlijks vergaderen we ongeveer vijf keer en binnen het be-

stuur zijn de taken prima verdeeld
qua zitting in commissies. We
hebben elk jaar een uitje met het
bestuur en creatieve brainstormsessies over hoe we Bernheze zo
interessant mogelijk kunnen maken als recreatiegebied. Daar liggen altijd uitdagingen en kansen.
Dat maakt dit vrijwilligerswerk ook
boeiend.”

Trots
“De TRV is een prachtige vereni-

ging die staat voor een groene,
culturele en gastvrije gemeente.
Wij zijn trots op Bernheze. Het
heeft gigantisch veel moois te
bieden en dat dragen we actief
uit binnen en buiten de gemeentegrenzen. Dat doen we met de
website en door evenementen te
organiseren waarbij we Bernheze
op de kaart zetten en waar tevens onze leden, die de toeristen/
recreanten als doelgroep hebben,
ook vruchten van plukken”, aldus

vereniging kunnen betekenen en
kan ik terugkijken met een voldaan
gevoel: het ledenaantal is 50% gegroeid, het deelnemersaantal aan
activiteiten is vertienvoudigd, de
vereniging is financieel stabiel en er
is een groot aantal aan evenementen bijgekomen. TRV-Bernheze is
uitgegroeid tot een daadkrachtige
vereniging die haar functie ‘het
promoten van Bernheze’ inmiddels
wel heeft bewezen.”

Gezocht
De TRV-Bernheze zoekt drie nieuwe bestuursleden, waarvan twee
als beoogd voorzitter of penningmeester. Belangstellenden kunnen
contact opnemen met de vereniging via
www.info@trv-Bernheze.nl

Boekenweek
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Wat organiseert de
TRV-Bernheze?
Rondje Bernheze, Fiets3daagse,
Bernhezer Golfkampioenschappen,
Winterwandeltocht,
Culinaire Asperge Fietstocht,
MultiCultiRoute.
Gratis fiets- en wandelroutes op
de website.

Boomrooierij

Altior terug in topklasse
pag. 24
Krant niet op
woensdag ontvangen?
info@DeMooiBernhezeKrant.nl
Tel. 0412-795170
Sinds 1937 een begrip in Nederland!

Van Weert Rondhout B.V.
Heideweg 3 - 5472 LC Loosbroek

Meld je nu aan voor het burgerpanel
• Anoniem • Gratis • In 3 minuten

• Bomen rooien
• Bomen snoeien
• Stobben frezen

www.tipmooibernheze.nl

De
kracht
van
water

Jack van der Dussen
Lijst 5 nr. 6

• Klepelen takhout-begroeiing
• Ophalen groenafval
• Biomassa - Rondhout

0413-224100 - www.vanweertrondhout.nl

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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Eten, drinken & uitgaan
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COLOFON

een biografie van James Brown

Oplage
13.500 stuks
Bezorgdag: woensdag

HEESCH - Filmhuis De Pas in Heesch presenteert maandag 9 en dinsdag 10 maart in samenwerking met Con Brio, de film Get on up, een
biografie van James Brown.
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In de jeugdjaren van Brown gebruikte zijn gewelddadige vader zijn
moeder als boksbal. Kleine James werd in een bordeel gedumpt om
hem te beschermen tegen zijn ouders. Daar groeide hij op voor galg
en rad, zo belandde hij in de gevangenis na het stelen van een kostuum. Dankzij Bobby Byrd, een zanger van een gospelkoor en later
zijn vriend, kwam Brown uit de bajes. Samen met andere koorleden
vormde hij een band. Tijdens een optreden van Little Richard klommen
Brown en zijn band in de pauze op het podium, de rest is muziekgeschiedenis. Brown bleek later niet bepaald
een aardige man. Hij bedonderde zijn medebandleden, legde muzikanten die niet wilden
luisteren boetes op, sloeg z’n vrouwen, was
paranoïde en rolde van het ene financiële
schandaal in het andere. Het ontbreken van
een moeder en het verlies van een kind zijn
volgens de makers van de film de oorzaak
van het onaangename gedrag.
De energie spat van het scherm bij de vele
concertscènes. Hoofdrolspeler Chadwick Boseman geeft Brown precies dat juiste mengsel
van dreiging, charme en super heavy funk.
Voorafgaand aan de film zal Con Brio muziek
van James Brown ten gehore brengen.
Entree: € 5,-, aanvang 20.00 uur.

Wil jij kans maken op 2 gratis filmkaartjes?

Stuur dan een mail naar info@demooibernhezekrant.nl voor maandag 12.00 uur.

Column
ton bens
Survivors

De afgelopen weken waren er tal van
leuke acties zoals het winnen van een
Valentijn-ontbijtpakket via facebook of
gewoon door simpel een ballon kapot
te prikken. Het is en blijft leuk om iets
te winnen. Wij vielen zelf ook in de
prijzen bij de Beste Foodspeciaalzaken,
de leukste winkel van Bernheze
en staan zelfs in de TOP 10 bij de
Gezelligste Winkel van Brabant. Ook zijn we uitgenodigd voor
de Fun, Food & Fashion Dagen bij Van Tilburg Mode & Sport in
Nistelrode op 20, 27 maart en 3 april! Alweer een leuke opsteker!
Maar naast winnaars heb je ook SURVIVORS! Survivors zijn
mensen die kanker hebben ‘overwonnen’! Voor hen is ‘elke dag
een cadeautje’!
Een klant uit onze winkel, ook een survivor, gaat deelnemen aan
Samenloop voor Hoop op 12 april in Berghem.
Na een blik op de site van Samenloop voor Hoop en het bekijken
van het introductiefilmpje wordt wederom duidelijk hoe belangrijk
het is om hierbij een bijdrage te leveren; als deelnemer maar ook
als sponsor, om onderzoek mogelijk te blijven maken.
Wij hebben in beide winkels ook een goede doelen potje en de
opbrengst van het eerste kwartaal doneren wij aan dit
goede doel.
Vier het leven!

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

Advertorial

Tapas
Lunch
Diner
Wij zijn deelnemer van
5 t/m 15 maart van de

Lindenlaan 20 - Vinkel - 073-5320709 - info@dannyseeterij.nl

www.dannyseeterij.nl

Nationale
Restaurantweek
Reserveer via www.derestaurantweek.nl
Toos VersTraTen & VioleT Van Dooren

Raadhuisplein 7 | 5473 GC Heeswijk-Dinther | 0413 - 320016
PEFC/30-31-421

Advertorial

Stichting Kloosterkapel Vorstenbosch
Concert, meditatie-uur en expositie
culturele en educatieve ontmoetingsplaats

Zondag 8 maart: Brabantse gezelligheid met een concert van de
Moesmulders uit Veghel, aanvang
11.30 uur, entree € 7,50 incl. kop
koffie/thee, snee peperkoek en
krentenbol. De kapel is open om
11.00 uur.
Donderdag 12 maart: maandelijkse
meditatie-uur van 20.00 tot 21.15
uur o.l.v. theologe Emmy Simons,
kosten € 7,50.
Zaterdag en zondag 14 en 15
maart: expositie glaskunst van Hanneke Bots, beide dagen van 11.00
tot 17.00 uur, toegang gratis, zoals

gebruikelijk. De Nijmeegse beeldend kunstenares Hanneke Bots
heeft zich gespecialiseerd in glas. Ze
maakt ruimtelijke en kleurrijke objecten van glas. Het gaat om kleiner
kwetsbaar werk en ook grotere buitenobjecten, verbonden met haar
innerlijk zoekproces. Het vrouw-zijn
‘in al haar facetten’ is een thema in
haar werk. Ook glassculpturen zijn
te zien, met het onderwerp Fragiel.
Met veelal een speciale, unieke
glastechniek verbeeldt ze de broosheid van ons bestaan. Ook schilderijen en tekeningen van krijt en/

wij zijn weer open!
onze keuken is klaar, dus u bent
weer van harte welkom voor
een lunch, diner of lekker
kopje koffie. ons proeflokaal
zal vrijdag ook klaar zijn.

Foto: Hanneke Bots

of olieverf uit de reeks ‘De vrouw
met de vele gezichten’ zijn te zien.
www.hannekebots.nl

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

Vorsselweg 3, 5384 RW Heesch • 0412 473074
www.bomenpark.nl • info@bomenpark.nl
Volg ons ook op Facebook voor de laatste nieuwtjes!
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van de maand

Vrijwilligers

mooi vanhans manders

Mini-Heesch: al vijftig jaar
enthousiaste vrijwilligers

Toen ik afgelopen vrijdag naar huis fietste, het
weekend tegemoet, was de lucht strakblauw.
Ik hoorde vogeltjes fluiten en snoof een geur
op die het verlangen naar de lente opriep.
Hoewel de bomen langs de Abdijstraat nog kaal
waren en het volgens de buitenthermometer bij
bandenhandel Van de Pas nog maar zes graden
was, nam het lentegevoel bezit van me.
Ik moest denken aan het prachtige lied ‘Mooi’ van de veel te jong
overleden zanger Maarten van Rozendaal, een lied waarvan ik ooit
tegen mijn kinderen heb gezegd dat ze het later op mijn begrafenis
moeten draaien. ‘Kan iets frisser dan het fris is, wulpser dan het
wulpste, ach ik ben goddank dus nog een keer een jonge lente waard’
zong het in me.
Ik moest ook denken aan mijn schoonmoeder, die in april negentig
hoopt te worden. Hoeveel kwalen en kwaaltjes ze inmiddels ook gehad
heeft, het lijkt erop dat ze opnieuw ‘een jonge lente waard’ is. ‘Ik wil per
se negentig worden,’ zei ze, ‘daarna laat ik alles waaien’.
Toen ik thuiskwam, wist ik dat ik voor deze keer een gedicht over de
lente in mijn rubriek zou opnemen.

Liedje
De lente zingt een liedje in mijn hoofd,
Een melodie vol lichtheid en vol kleuren
En in mijn neus zijn nieuwe, frisse geuren
Waardoor de somberheid in mij snel dooft.
Het is een liedje dat de liefde looft,
Het opent alle luiken, alle deuren
En laat wat even weg leek weer gebeuren:
Ik voel me als pas net met jou verloofd.

Tekst: Martha Daams Foto: Marcel Bonte

HEESCH – Kinderen een superweek bezorgen is al vijftig jaar het doel van een groot aantal vrijwilligers. Dat
belooft dit jaar een speciaal programma. Willian van Griensven en Irma Bonte, twee van die vrijwilligers,
houden het programma nog stil. De opbouw zal tijdig gedaan worden. Daar komt elke keer heel wat bij
kijken. Om de spullen te bewaken neemt Willian met meerdere vrijwilligers de intrek op het bomenpark en
bivakkeren daar een week.
Het nieuwe bestuur dat in 2014
aantrad, heeft dit jaar functies gewijzigd en daarmee is Anita van
Gogh de nieuwe voorzitter en
Frans van Peufflik, die al 42 jaar
vrijwilliger is, secretaris. Helen van
der Heijden is penningmeester.
Willian en Irma willen helemaal
niet over zichzelf praten, maar
over Mini-Heesch. Met meer dan
honderd vrijwilligers en vele gulle
sponsoren die dit mogelijk maken,
bestaat dit al vijftig jaar!
Vrijwilligers
De vele vrijwilligers, die ook dit
jaar Mini-Heesch tot een feestweek voor de kinderen maken,
komen graag terug. Willian: “We
zien nu zelfs aanwas van jongeren
als vrijwilliger. Niet alleen als stage,

maar ook jongeren, die met anderen meekomen als hulpleiding.
Ze steken al snel de handen uit
de mouwen en helpen de kleintjes met knutselen. Daarna zijn ze
zo enthousiast over de sfeer en de
aanpak, dat ze zich aanmelden als
vrijwilliger voor het jaar daarna.
En die extra handen en hersenen
zijn altijd welkom. Ook de Buitenpas zorgt met haar bewoners voor
welkome hulp. Als zij binnenkomen kan er geen sprake meer zijn
van een ochtendhumeur!
Andere hulp
Irma: “Zonder bijdrage van ondernemers, sponsors en gulle gevers,
was de prijs van deze prachtige
laatste vakantieweek veel hoger

Het is de zon die in dit liedje schijnt
En die, zo lijkt, de kans op pech verkleint
Waardoor zich ons geluk niet laat verstoren.
Ik wil dit liedje langer blijven horen,
Ik wil dat het zich vastzet in mijn oren
En niet meer telkens uit mijn hoofd verdwijnt.

dan € 17,50. Daarvoor hebben
kinderen van groep 1 tot en met
8 een week plezier met diverse
activiteiten en krijgen ze de hele
dag drinken en bij de lunch iets
warms.”
Deze gulle gevers doen dit ook al
vijftig jaar in spullen of in natura
en daar zijn wij ze allemaal heel erg
dankbaar voor!

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

DE OPLOSSING
vOOr
SAMEN MAKEN

Thema
Dit jaar is Mini-Heesch van 24-28
augustus, met het thema 1001
Nacht met glitter & glamour met
een verhalenlijn die werd geschreven onder leiding van Joris Brukx.
Inschrijving: 10 juni bij De Pas van
13.00 tot 17.00 uur.

uw
WEvErzEkErINGSzaak
HET VERSCHIL,IS

ELKE DAGTaak!!
OPNIEUW!
ONzE

Kijk ook op www.miniheesch.nl.

Laat uw huidige verzekeringspakket
door ons geheel vrijblijvend vergelijken
op kwaliteit en prijs.
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Heerlijke, Hollandse kroket en frikandel
met frisse salade en knapperige frites

Helemaal Hollands
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menu - Stationsplein 4 - Heesch - www.supertje.com 0412-456476 - Alle dagen geopend van 11.30 tot 21.00
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Het voltallige bestuur zorgt voor de grote lijn van de organisatie

Hoofdstraat 100 A
Heeswijk-Dinther
Tel. 0413-291205
of 0413-291980
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Advertorial

ZORG EN HULP

Nieuw! Psychosomatisch werkend
fysiotherapeut bij FysioCentrum Heesch

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

HEESCH - FysioCentrum Heesch is een vertrouwd adres voor velen. Wij werken, samen met u, aan de behandeling van lichamelijke klachten. Vaak
ontstaan deze klachten naar aanleiding van een verkeerde houding of een onbedoelde of verkeerde beweging. Wanneer de klachten echter niet
goed of onvoldoende kunnen worden opgelost door een fysio- dan wel manueel therapeut, kan het soms zinvol zijn naar een psychosomatisch
werkend fysiotherapeut te gaan. Lichamelijke klachten kunnen namelijk ook ontstaan door langdurige stress of spanning.

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.

Wanneer stress langere tijd aanhoudt, ontstaat een verstoord
evenwicht tussen spanning en ontspanning en tussen belasting en belastbaarheid van het totale lichaam.
U kunt dan bijvoorbeeld last krijgen
van psychosomatische klachten als
vermoeidheid, concentratiestoornissen, onbegrepen pijnklachten,
burnoutklachten, duizeligheid en
hoofdpijn, maar ook van spier- en
gewrichtspijn, benauwdheid, hyperventilatie, hartkloppingen of
druk op de borst.

wij werken samen met
u aan het herstellen
van uw balans
Bij FysioCentrum Heesch werkt
Joyce Kersten sinds kort met deze
patiënten. Zij heeft diverse opleidingen en cursussen gevolgd
in de psychosomatische richting.
Samen met haar kunt u werken
aan het herstellen van uw balans
met verschillende behandelvormen als mindfullness, ademhalings- en ontspanningsoefeningen,
lichaamsbewustwording,
stressmanagement en cranio-sacraal
therapie. “Door de ontspanning
kunnen patiënten zich kortdurend

vermoeid of duizelig voelen. Het is
daarom belangrijk na afloop goed
te drinken en voldoende rust te nemen”, aldus Joyce.
Herstel
Uw lichamelijke, psychologische
en sociale aspecten (leef- en werkomstandigheden) worden nadrukkelijk betrokken in het herstel.
Wanneer het nodig is, wordt ook
samengewerkt met diverse andere
deskundigen op dit gebied. Naast
fysiotherapeuten en manueel therapeuten moet u hierbij denken
aan huisartsen, specialisten, psychologen, psychotherapeuten en/
of maatschappelijk werk. Zo krijgt
u handvatten om de signalen van
uw lichaam beter te leren herkennen en er ook naar te handelen.
De psychosomatisch werkend fysiotherapeut zorgt ervoor dat de
completere mens in goede handen
is bij FysioCentrum Heesch; een
prima aanvulling dus op onze andere specialisaties!
Voor meer informatie of een afspraak kunt u contact opnemen
met FysioCentrum Heesch, 0412457067 of langskomen op Verdilaan 48 in Heesch.

www.fysiocentrumheesch.nl

Joyce Kersten

Tekst: Rianne Maas Foto: Marcel van der Steen

Tijdloos Mooi

Column

Advertorial

annelies: ‘Voeding is namelijk een van de meest
belangrijke middelen ter behoud van een gezond lichaam
en ter verbetering van een ziek of ongezonder lichaam’
Van hype naar trend naar duurzaamheid
In de afgelopen tien jaar heb ik me
verdiept in gezonde voeding en suppletie,
omdat ik daar, naast velen, het enorme
belang van inzie. In die jaren kwamen vele hypes voorbij. Een hype
ontstaat bijna uit het niets en wordt in no time razend populair. Neem
het eiwitdieet, het was niet aan te slepen! Mensen sloegen massaal aan
het lijnen met verbazingwekkende resultaten, maar vielen vaak ook
weer terug in hun oude gewicht. Niet omdat het dieet niet werkte,
maar omdat ze weer gingen eten zoals ze voorheen deden waardoor ze
zwaarder werden. Op een gegeven moment ging de hype over. Men was
‘dieetmoe’, suggereerden de media.

Medi Spa

Intussen bleven de eiwitproducten wel hun aftrek vinden en was het
een soort trend geworden. Niet zo drastisch, maar als tussendoor of
een enkele maaltijdvervanger. Anno 2015 is het een duurzaam product
geworden dat helpt met het in balans brengen of houden van het
gewicht en is het niet meer weg te denken. Eiwitten zijn namelijk goede
voedingsstoffen voor een verzadigd gevoel en een goede spiermassa.
Toen kwamen er de superfoods. Producten die de meest hoge
voedingswaarde hebben van alle voeding. Rijk aan veel vitaminen,

mineralen en sporenelementen. Vaak betreft het producten die van
ver komen, dus kostbaar zijn. Ze waren niet aan te slepen! Een nieuwe
hype was geboren. Er waren voor- en tegenstanders. Ik was en ben voor,
maar niet in plaats van of om te compenseren, maar als aanvulling op
gezonde voeding. Zoals altijd speelden veel bedrijven in op deze hype
en was het binnen de kortste keren overal verkrijgbaar. Tot mensen
superfoods moe werden en de hype weer overwaaide. Intussen is
het een trend geworden en past het in een patroon van evenwichtige
voeding.
Voedingssuppletie is op dit moment ook razend populair, maar ik
geloof zeker in de duurzaamheid hiervan. Niet in plaats van, maar als
aanvulling op gezonde voeding. Ook hierover heeft natuurlijk weer
iedereen een mening. Ik ben ervan overtuigd dat binnen enkele jaren
de noodzaak hiervan duidelijk wordt. Voeding is namelijk een van de
meest belangrijke middelen ter behoud van een gezond lichaam en ter
verbetering van een ziek of ongezonder lichaam. Als ik alleen al zie wat
suppletie aan huidverbetering laat zien, dan kan het niet anders dan dat
het lichaam hiervan profiteert!
Met vitale groet,
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Trendtuin: Tuinontwerpen in harmonie met mens en natuur
nen meegaat biedt altijd verrassingen; die boeit en nodigt uit om
te ontdekken. Met een goed plan,
dat rekening houdt met de seizoenen, ligging van de tuin en gebruikers kun je jaren vooruit.
En, ook heel fijn, een dergelijke
tuin vraagt relatief weinig onderhoud.” Ook dat is verrassend. Anja
heeft zelf in de zorg gewerkt voordat ze van haar hobby haar werk
maakte. De tuin moet van haar bij
de mens passen die hem gebruikt.

om een tuin te ontwerpen waar iedereen blij van wordt.”
Mogelijkheden
Trendtuin maakt niet alleen levendige en boeiende tuinontwerpen.
U kunt er ook terecht voor advies
en aanleg. Daarvoor werkt Trendtuin samen met hoveniers die, net
als Anja, hun vak verstaan.
Wilt u de uitvoering liever in eigen
hand houden? Dat kan ook! Planten kunnen dan besteld worden.

‘Met een goed beplantingsplan en
tuinontwerp kun je jaren vooruit’
Dan voelt men zich goed in zijn
tuin en kan op adem komen.

Anja van den Heiligenberg in gesprek over een beplantingsplan

Tekst: Martha Daams Foto: Marcel van der Steen

HEESCH – Trendtuin, Anja van den Heiligenberg heeft de opleiding hovenier gevolgd, met als specialisatie
het ontwerpen van tuinen. De vooropleiding tot hovenier gaf haar inzicht in planten, bomen, heesters en
hun ideale leefomgeving. Als tuinontwerper komt deze kennis goed van pas. Vooral omdat ligging, grond en
afwatering voor alle beplanting in de tuin cruciaal zijn voor een langdurig goed resultaat.
De ideale tuin weerspiegelt volgens Anja alle seizoenen, door
de bloei en kleur in de seizoenen.
“Een tuin kan een grote variatie
aan planten hebben, maar toch

geordend zijn. Door elementen
aan te brengen in harde, zachte of
natuurlijke materialen, kun je plantengroepen ordenen en tegelijkertijd ook verbinden. Door ordening

en verbinding ontstaat eenheid en
harmonie in de tuin.”
Verrassend
Anja: “Een tuin die met de seizoe-

Uitdaging
De grootste uitdaging, en tevens
het leukste aan het ontwerpen
van een tuin, is volgens Trendtuin
de tuin in overeenstemming brengen met haar gebruikers, het pand
waar de tuin bij hoort en de inrichting van het pand. Daarom komt
Anja van Trendtuin in uw eigen
omgeving met u praten over uw
ideeën en wensen ten aanzien van
de tuin.
Anja: “Soms hebben bewoners
van een huis zeer uiteenlopende
ideeën over de inrichting van de
tuin. Het is dan een uitdagend spel

ZONDAG 8 MAART

ZATERDAG

VAN 09:00 TOT 16:00u
CLUBHUIS LANDMANS UNIE
SCHIJNDEL

rdag
a.s. zaterting
o
k
10%
assen
op autow

achter het Avanti terrein
(overdekt en verwarmd)

Neem deze advertentie mee naar de winkel
en er staat ’n gevulde tas voor u klaar:

U kunt ook bestellen in onze webshop!
akkers

tip van de b

EXTRA*
KORTING
OP DIESEL/BENZINE/LPG

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

HESCHEWEG 223 OSS

met dit tassie
kun je gezien
worden
Schaepmanlaan 101, Oss – T. 0412 625449
’t Dorp 109, Heesch – T. 0412 454646
www.debakkerslamers.nl

www.trendtuin.nl

ZOTTE

VLOOIENMARKT

de bakkers Lamers

Ook is het mogelijk om een trendtuintje to go te bestellen. U krijgt
dan begeleiding bij het uitzetten
van de planten, zodat een plant of
struik ook de plek krijgt die nodig
is.
Voor renovatie van bestaande tuinen of advies voor kleine aanpassingen kunt u ook bij Trendtuin
terecht.

· 1 brood naar keuze
· 10 boterzachte witte broodjes
· 6 brabander bollekes
· 4 Brabantse worstenbroodjes
· 4 mueslibroodjes
Normaal € 16,72
nu voor

€

9,98

geldig t/m 11-3-2015
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KBo heesch

Afscheid nemen en welkom heten

KBO Bernheze
geslaagde lezing
van pascal
amukwaman

KBo-heesch
neemt afscheid
van bestuursleden

NISTELRODE - Pascal Amukwaman
heeft op 26 februari op voortreffelijke wijze de reis van de Molukse
gemeenschap vanaf de Molukken
naar Nistelrode uit de doeken gedaan.

HEESCH - Mede in het kader van
de viering van het 60-jarig jubileum, mocht KBO-Heesch 106
leden welkom heten op de drukbezochte jaarvergadering.

Hoe men leefde in het voormalige
opleidingskamp van de Rijkspolitie en hoe men vanaf daar later
naar Van ’t Rijk verhuisde. Pascal
was zeer erkentelijk voor de door
KBO en bibliotheek Nistelrode geboden gelegenheid om zijn verhaal
te vertellen aan de Nisseroise mensen. Ruim 200 personen in de zaal
gaven hem een hartelijk applaus.
Het KBO-bestuur kijkt - dankzij

Pascal Amukwaman
Foto: Frans van der Lee

ieders inbreng - terug op een geslaagde avond. “De reacties die
mij bereiken zijn zeer positief”, aldus voorzitter Jan Heijmans. “Het
60-jarig jubileum van de KBO is
hiermee goed uit de startblokken
gekomen. Een goed begin is het
halve werk zullen we maar zeggen.” Foto’s van dit gebeuren zijn
te zien op www.kbonistelrode.nl.

Een bijzonder onderdeel van de
vergadering was het afscheid van
vijf bestuursleden, die na vele jaren van grote inzet, het tijd vonden
om weer andere uitdagingen aan
te gaan. Een positieve aantekening
hoort hierbij: een aantal zaken,
waar zij nu mee bezig zijn, zullen
zij blijven uitvoeren.
Wil Kamp, Martien van Iersel, Piet
Schalken, Harrie Otjens en Karel

V.l.n.r.: Harrie Otjens, Piet Schalken, Wil Kamp, Martien van Iersel en Karel
Swinkels

Swinkels kregen - naast de bloemen en de oorkondes - ook de zilveren KBO-speld.
Na afloop van de vergadering bleven de meeste aanwezigen om te
genieten van de film ‘Toen was
geluk heel gewoon’. Het bestuur

Jubilarissen zonnebloemafdeling hdlV

www.diepvriesspecialist.nl

Belgische
frieten
49
zak à 2 kg.
Lutosa
Normaal 3.49

Bami- of nasi
orientaal

2.

doos à 18 stuks

9.

99

zak à 6 stuks

2.

99

Diverse varianten

4+1
GrATiS

Spareribs

Gepaneerde
vissticks

American style
pak à 450 gr.

zak à 1 kg.
All Freez
Normaal 7.95

4.

4.

49

Broodje bapao
Mayam
Normaal 0.69

6.

99

Diepvriesspecialist
Normaal 5.99

Diepvriesspecialist
Normaal 4.69

zak à 140 gr.

1.

49

Broodje rundvleesof goulaskroket

Boerenroomijs
bak à 2,5 liter
Diepvriesspecialist
Normaal 5.69

3.

99

Wim Smits en bestuurslid Toos van Boxmeer zijn tien jaar
vrijwilliger en kregen daarvoor het zilveren Zonnebloeminsigne en de bijbehorende oorkonde uitgereikt, evenals
het beeldje ‘De waardering’. Will Blommers en Janske van
Kessel zijn 25 jaar vrijwilliger.
Zij kregen het gouden insigne opgespeld en de erepenning en oorkonde uitgereikt door waarnemend voorzitter
Wilma Brekelmans.
Alle jubilarissen kregen tevens een bloemstuk, net als
Pauline Suiker voor 15 jaar Zonnebloemwerk. Elly van
Genugten uit Dinther en Maria van der Velden uit Vorstenbosch namen afscheid van het bestuur. Jeanne Dortmans (den Doolhof) uit Dinther werd als nieuw bestuurslid gekozen.

Epic
Normaal 8.99

Diepvriesspecialist
Normaal 2.19 / 1.99

Welten
Normaal 11.99

HEESWIJK-DINTHER/LOOSBROEK/VORSTENBOSCH Tijdens de jaarvergadering voor de vrijwilligers van de
Zonnebloem afdeling HDLV in het Willibrordcentrum in
Heeswijk op dinsdag 24 februari zijn er enkele vrijwilligers gehuldigd.

Erwten/worteltjes of Tilapiafilet
gemengde groenten zak à 1 kg.
zak à 1 kg.

99

Tip:
met
kersen

Pizza

salami, kip of
geitenkaas

Vormsel nistelrode
Spaarkaart

Authentieke pizza
Normaal 2.79 / 2.99

Gratis tegen
inlevering van
12 spaarpunten

Aanbiedingen alleen geldig in de Diepvriesspecialist winkels zolang de voorraad strekt,
2 maart t/m dinsdag 15 maart 2015. Prijzen in euro’s. Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden.

NISTELRODE - Op zaterdag 7 maart worden 32 kinderen
uit onze parochie gevormd. Het vormsel wordt dit jaar
toegediend door Mgr. Mutsaerts.
Tijdens de presentatieviering op 17 januari hebben de
vormelingen zich voorgesteld aan de hand van hun zelfgemaakte schild. Tijdens de bijeenkomsten in de parochiezaal hebben de kinderen zich goed voorbereid op het
vormsel.

Helmond | De Hoefkens 1B | T: 0492-544407 Veghel | Gasthuisstr. 36 | T: 0413-344004 Deurne | Milhezerweg 19 | T: 0493-320051

van woensdag

spreekt van een prima vergadering:
“En met twee nieuwe bestuursleden ziet de toekomst er goed uit
en kunnen we de belangenbehartiging voor de ouderen in Heesch
optimaal blijven uitvoeren.”

www.adcommunicatie.nl

De vormselviering begint om 18.30 uur en wordt opgeluisterd door kinderkoor de Nistelnootjes en Con Fuoco.
Iedereen is van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.
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Van Dagwinkel Vorstenbosch
naar toiletten bouwen in Malawi
VORSTENBOSCH - Komende zomer gaat Lindsey Vogels (16) uit
Vorstenbosch de uitdaging aan. Met een aantal andere meiden uit heel
het land vliegt ze in augustus naar Malawi, een ontwikkelingsland in
Afrika, om ruim twee weken vrijwilligerswerk te doen. “Het wordt de
eerste keer dat ik ga vliegen”, vertelt Lindsey, leerling van het Zwijsen
College in Veghel.

om zal voor Lindsey karig zijn. “Ik
zal hetzelfde eten als de mensen
daar en ik zal slapen zoals zij dat
doen. Het wordt geen luxe.”

Aanbiedingen geldig van 6 t/m 12 maart 2015

Lindsey vertrekt in augustus naar
Afrika, maar is nu al bezig met
acties om geld in te zamelen. Ze
stond al op een kerstmarkt en organiseert ook nog acties met de
kermis en het gilde. De verkoop
van zelfgemaakte kerstkaarten
zorgde ook voor een mooie bijdrage. “Mensen in Vorstenbosch
zijn erg bereid om mij te helpen
met geld inzamelen. Daar ben ik
hen erg dankbaar voor”, vertelt
Lindsey, die van onder andere Vorstenbossche Boys en de Dagwinkel
veel support krijgt.

Vanzelfsprekend 1e kwaliteit vlees

Het vrijwilligerswerk in Malawi
wordt georganiseerd door Worldmapping, een jongerenorganisatie
die projecten aanbiedt voor middelbare scholieren in het buitenland om scholieren aan het denken
te zetten over mondiale en maatschappelijke vraagstukken. Naast
Malawi organiseert Worldmapping
ook projecten in andere ontwikkelingslanden.

Lindsey Vogels, nu nog in Nederland

Tekst: Matthijs van Lierop Foto: Michel Roefs

“Vlak voor de zomer hoorde ik op
het Zwijsen College over het vrijwilligerswerk in het buitenland.
Dat leek mij wel wat, want ik vind
het leuk om mensen te helpen”,
vertelt Lindsey, die werkt bij de

Dagwinkel in Vorstenbosch. De
vrijwillige werkzaamheden bestaan
bijvoorbeeld uit het opknappen
van scholen, het bouwen van toiletten en het doen van de was. Het
leven buiten de werkzaamheden

Aan Laar / Tramstraat - Nistelrode

VINKENWEEK
Blinde vinken
Slavinken
4 +1 gratis
Rundervinken
0,89
gram palingworst €
100

Uw kwaliteitsslager

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

Voor Lindsey wordt de reis naar
Malawi erg spannend. “Ik heb nog
nooit eerder gevlogen, dus ik ben
erg benieuwd. Op de website van
Worldmapping heb ik wel al gelezen over veel leuke ervaringen in
Malawi. Ik heb er al erg veel zin
in”, besluit ze.
Wil je Lindsey in de voorbereiding
op haar reis volgen? Dat kan via
www.blog.worldmapping.nl/
lindseyvogels.

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

Aardappelpartjes 500 gram € 0,95
Bloemkool (groot) per stuk € 1,95
Pruimen 500 gram € 1,25
De lekkerste koude schotel à € 4,50 p.p.
Inclusief rauwkost en beleg

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

Bij aankoop van 2 broden
naar keuze:

4 voorgebakken
pistolets
voor

uit De Maashorst
2e speltbrood
nu

1,00

Pizza Krokant
2 stuks
nu

Speltbrood

2,50

Croissantdeeg met een
pizza topping van tomaat,
ui, ananas en kaas

1,00

Nieuw! Nieuw!

Paasbroeder

Introprijs

3,50

Roomboterdeeg gevuld met
chocolade, amandelspijs,
room en advocaat

Van Mook
De Echte Bakker

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

VOLOP PARKEERGELEGENHEID
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Kleurend en speurend op weg naar communie

Tekst: Matthijs van Lierop Foto’s: Jan Gabriëls

LOOSBROEK - De communietijd komt er weer aan en vijftien jonge
kinderen uit Loosbroek kijken met veel plezier uit naar hun communieviering. Zaterdag deden zij in het kader van de eerste communievoorbereiding een speurtocht door de kerk in Loosbroek en maakten
kleurtekeningen op de wand.
De kinderen gingen - samen met
hun ouders - op speurtocht door de
kerk. Op een blaadje stonden negentien vragen, die zij al slenterend
door de kerk, probeerden te beantwoorden. Op het vel papier stonden
vragen zoals hoe de tafel heet op

het priesterkoor (een altaar) en hoe
het kastje heet op het hoogaltaar
(een tabernakel). “Het doel van de
speurtocht is om een beetje gevoel
te krijgen bij de kerk, het huis van
God”, legde pastoor Joost Jansen
uit. “Kinderen gaan nadenken over

de kerk.” De kinderen maakten
voor de vragen gebruik van heel de
kerk en bekeken elke hoek, ook al
maakte de verbouwing van de kerk
het een beetje lastig. De kinderen
riepen zelfs door de microfoon op
het altaar en trokken aan de bel.
“De vragen zijn best wel makkelijk”, zei een jongen. Op het vel
papier was te zien dat hij al een
aantal vragen had ingevuld. Een
ander meisje leverde enthousiast
haar vel met ingevulde antwoorden

in, waar ze een antwoordvel voor
terug kreeg. Een ouder stoeide met
haar kind nog flink met de vragen,
want niet allemaal waren ze even
gemakkelijk.
Jacha van der Locht en Joyce van
Tiel van de werkgroep Eerste Heilige Communie zorgden intussen
voor lekkere snoepjes en ranja
voor de kinderen en voor warme
koffie of thee met een koekje voor
de ouders.

De werkgroep ‘Spiritualiteit in de
deze tijd’ zorgde ervoor dat de kinderen na de speurtocht hun energie kwijt konden op de kerkwand
in het portaal door mooie tekeningen te maken met waskrijt.
Kinderen tekenden een kerk, een
altaar of mensen die naar de kerk
gingen. “Hebben jullie al zin in jullie communie”, vroeg de pastoor
tot slot. “Ja!”, schreeuwden de
kinderen in koor.

Wereldgebedsdag in protestantse kerk dinther
HEESWIJK-DINTHER/LOOSBROEK - In de Protestantse kerk in Dinther
wordt op vrijdag 6 maart een dienst gehouden in het teken van Wereldgebedsdag. De dienst heeft als titel ‘Begrijpen jullie mijn Liefde?’
gekregen en de orde van dienst zal dit jaar worden opgesteld door vrouwen uit de Bahama’s.
Wereldgebedsdag heeft een lange
traditie. In 1887 riepen Amerikaanse vrouwen op tot een gebedsdag
in hun land en deze oproep is uitgegroeid tot een wereldwijde dag van
gebed waaraan door 170 landen
wordt deelgenomen. Op de eerste

vrijdag in maart gaat het gebed de
wereld rond en honderdduizenden
mensen voelen zich door het gebed verenigd en bemoedigd. Door
Wereldgebedsdag krijgt het christelijk geloof een internationale,
oecumenische dimensie. Tijdens de

gebedsdienst wordt ervaren hoe
taal en cultuur van invloed zijn op
de uitleg en de praktische toepassing van bijbelse teksten.
Op deze bijzondere dag is de hele
christelijke wereld solidair en maakt
de dienst heel duidelijk dat gebed
en actie onafscheidelijk zouden
moeten zijn. Om onze gebeden
ook praktisch ten uitvoer te brengen, zamelt het Nederlands Comité
Wereldgebedsdag geld in voor

diverse doelen in de landen die gekozen zijn.
In ons land wordt sinds 1929 deelgenomen aan de jaarlijkse viering
van Wereldgebedsdag; in meer
dan 500 plaatsen in Nederland zijn
werkgroepen actief die bijeenkomsten en vieringen organiseren. Ook
in HDL is zo’n werkgroep actief.
De gebedsdiensten worden afwisselend gehouden in de R.K. kerken
van HDL en in de Protestantse kerk

van Dinther, die dus op vrijdag
6 maart weer aan de beurt is.
Voor meer informatie:
www.wereldgebedsdag.nl.
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Naakt naar waarneming tekenen bij de Kloosterkapel
Cultureel en educatief centrum Kloosterkapel in Vorstenbosch staat op
dinsdag 31 maart en vrijdag 3 april in het teken van een modelklas naaktfiguur tekenen. De
basis van alle beeldende kunst is het tekenen naar waarneming. Het waarnemen van licht
en donker geeft een beeld, tekening of schilderij levendigheid en diepte, de lijnen verbinden
de vlakken tot een ‘beeld’. Ook de uitdrukking van de levende mens wordt deels gevormd
door het spel van licht en donker.
VORSTENBOSCH –

De moeizame en tijdrovende studie die nodig is voor het tekenen
naar model staat in schril contrast met de digitale wereld waar
we ons dagelijks in begeven. Juist
daarom is een dag modeltekenen
een verademing. Het geduldige en

suggesties aan. Je medecursisten
geven terugkoppeling en samen
werk je naar elk je eigen resultaat.
Dat resultaat is nooit slecht. Elke
tekenaar heeft zijn eigenheid die
zich weerspiegelt in zijn werk.

hetzelfde model, maar je kunt inschrijven voor een dagdeel, een
of twee dagen. Teken je twee dagen mee, dan heb je tijd om een
studie te maken van het model.
Er wordt gezorgd voor drie vellen
tekenpapier: 100x75 cm, schilders-

‘Beelden krijgen vooral betekenis omdat zij
jouw wezen weerspiegelen’
Hans:

trage werken lost onze gedachten
op en het resultaat is iets om trots
op te zijn.
Beginner of gevorderd
Het werken naar waarneming verscherpt de zintuigen en dwingt tot
verdieping. De onbeholpen, imperfecte maar gevoelige beelden
krijgen vooral betekenis omdat zij
jouw wezen weerspiegelen. Het
maakt niet uit of de verhoudingen
kloppen, scheve verhoudingen
maken vaak het beeld spannender. En, Hans Dekkers helpt beginner en gevorderde desgewenst op
weg en reikt zo mogelijk verbeter-

Uitdaging
Er ligt een grote uitdaging in het
werken met een model. Het is
steeds weer boeiend om het model
naar waarneming te tekenen en te
zorgen dat de tekening laat zien
dat ’t leeft. Met kracht getekend
of juist subtiel, altijd gezet in de
ruimtelijkheid. De dame die model
staat is rank en getraind om lang in
één positie te staan. Zij is flexibel
en weet op situaties in te spelen.
Ze staat ook model op de kunstacademie.
Meedoen
Beide dagen wordt gewerkt met

ACCOUNTANCY - BELASTINGEN - ADVIES

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

WWW.FINOVION.NL

ezels, koffie/thee. Tekenmateriaal
en extra papier zelf meenemen.
Voor beginners worden potloden
B2-B4-B6-B8 en een gum aangeraden. Gevorderden werken met
potlood, grafiet of houtskool.
Tijden: 9.00-12.15 uur en 13.3016.45 uur.
Kosten: € 55,-/dag (inclusief lunch)
of € 25,-/halve dag.
Aanmelden
info@kloosterkapelvorstenbosch.nl
Betaling: 48 uur vooraf op
IBAN NL08 RABO 0128 3461 40.

Hans Dekkers bij een door hemzelf getekend naaktfiguur 

Tekst: Martha Daams Foto: Michel Roefs

ZONDAG 8 MAART
GROTE BABY- EN
KINDERBEURS
De Pas in Heesch
10.00 - 13.00 UUR

WWW.BABY-KINDERBEURS.NL

HOUTUITNEDERLAND.NL

E
D
D
E!
IJ
T
T
S
L
A OOP
K
D
E
GO

PLANKEN-SCHROOTJES-TUINHOUT-BALKEN
enz. enz. in vele maten

www.nederlandslariks.nl
Advertorial

Laat u verleiden door de Heesche Verleiding!
Keuze uit handijs, ijscoupes, koffie en thee en natuurlijk ambachtelijke chocolade

Heesch - Eigenaar Rémon van Teeffelen liep al langer met het idee rond om te gaan werken met Italiaans
ijs. Zijn oog viel op het pand in Heesch op ‘t Dorp 76; een gezellig dorp met een leuk centrum. Samen met
de Gimmerse Verleiding (ijssalon en chocolaterie te Gemert), heeft Rémon van Teeffelen een totaalconcept
bedacht voor de Heesche Verleiding. Een combinatie van handijs, ijscoupes, chocolade en koffie en thee.
In Gemert wordt het ijs en de
chocolade ambachtelijk gemaakt
en gebracht naar Heesch. Het ijs
wordt naar Italiaans recept gemaakt en de chocolade met Belgische chocolade. Zo kan je terecht,
niet alleen voor bonbons, maar
ook voor chocoladepumps, vrachtauto’s, hondjes en champagneflessen. Bijna alles kan gemaakt wor-

den met chocolade. Natuurlijk
kan je ook een lekker kopje koffie
drinken met slagroom, bonbon en
een bolletje ijs, maar je kan je ook
laten verrassen met een heerlijke
ijscoupe. Er zijn ruim 55 smaken
in ijs. Deze zullen dagelijks worden
gewisseld. Naast vanille-, aardbeien- en smurfenijs, kan je ook denken aan de verleidingijs, Gooische

vrouwenijs, oreoijs en aan dropijs.
Voor iedereen hebben we keuze.
Binnen staan tafels met stoelen en
ook buiten op de banken kan je
genieten van je ijs.
Op 11 maart gaat de Heesche
Verleiding open aan ‘t Dorp 76 te
Heesch. Je kan er in het seizoen zeven dagen per week terecht.

Openingsactie

3e bol ijs gratis
Geldig van 11 t/m 15 maart 2015

Voor info: www.heescheverleiding.nl
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anita van den Bogaart
- kinderboekenschrijfster

BoeKen
pedagogisch tact en

NISTELRODE - Ze schrijft al bijna vijfentwintig jaar kinderboeken en heeft inmiddels zo’n twintig boeken op
haar naam staan. En ze is het nog lang niet beu. Want schrijven, dat zit Anita van den Bogaart in het bloed.
Anita van den Bogaart: “Schrijven is voor mij een manier van leven. Het hoort bij me. De zinnen komen vanzelf
in mijn hoofd en verhalen ontstaan gewoon overal om me heen, in alle situaties. Ik schrijf graag voor kinderen;
ze zijn nieuwsgierig, leergierig, enthousiast en onbevangen. Mijn boeken hebben altijd raakvlakken met de
realiteit en gaan over thema’s die dicht bij de leefwereld van kinderen liggen. Dat kunnen ook lastige onderwerpen zijn, waarbij ik kinderen probeer een handvat en herkenning te bieden. Waar ik blij van word? Mijn
fanmail. En als ik hoor dat kinderen mijn boeken in één adem uitgelezen hebben!”
www.anitavandenbogaart.nl

‘er is zoveel te vertellen over geld’
HEESCH - “Ik weet niet of ik mezelf schrijfster zou
willen noemen. Dan denk je toch eerder aan iemand
die een roman heeft geschreven. Maar het klopt dat ik
twee boeken heb geschreven”, zegt Annelou van Noort
uit Heesch.
“Ik heb boeken geschreven voor
kinderen, boeken over geld.
Waarom? Omdat er zoveel te
vertellen is over geld en vooral
omdat het belangrijk is om kinderen (en stiekem ook grote
mensen) meer te leren over omgaan met geld. De onderwerpen
geld verdienen, geld uitgeven,
sparen en keuzes maken spelen
een belangrijke rol in de boeken.
Kinderen leren dat je leuke dingen kunt doen met je geld. Dat
je goed voor je geld moet zorgen. En dat het echt niet
zo moeilijk is.”
“Ik vind het een uitdaging om onderwerpen die moeilijk zijn of moeilijk lijken, toegankelijk te maken voor kinderen. Met de boeken ‘Tel je geld’ en ‘GELD, alles wat je wilt weten’ hoop ik een steentje bij te kunnen dragen
bij de financiële opvoeding van kinderen.”
Advertorial

De grote Passie van Bach
De Matthäus-Passion werd al in Bachs tijd zijn grote passie genoemd. Waarom blijft dit meesterwerk ons
zo intens boeien? Lezend, luisterend en mediterend benadert Ad de Keyzer het geheim van de werking die
Bachs meesterwerk heeft op het hart van iedere mens die zich eraan bloot wil stellen.

D

it boek is de vrucht van twintig jaar onderzoek. Het biedt nieuwe, verrassende inzichten aan ieder die op een dieper niveau wil begrijpen wat
de Matthäus-Passion in zich heeft. Een boek om in fragmenten aandachtig te lezen.
Bach heeft zijn grote Passie gecomponeerd voor de viering van Goede Vrijdag.
Deze liturgische context geeft ons, als uitvoerders en toehoorders, te denken.
‘Wat gebéurt hier?’ De auteur neemt ons fragment voor fragment mee door
de Matthäus-Passion en ontdekt hoe tekst en muziek samen ongekende emotie oproepen (€ 32,50).
Een prachtige uitvoering op cd van de Matthäus-Passion wordt gezongen
door het Collegium Vocale Gent o.l.v. Philipe Herreweghe (€ 32,99).
U bent van harte welkom in onze winkel om dit bijzondere boek in te zien en
de prachtige cd te beluisteren.
Boekhandel Berne - Abdijstraat 53, 5473 AC Heeswijk - T. 0413-291394 - www.berneboek.com

HEESWIJK-DINTHER - Simone
Mark en Marcel van Herpen zijn
getrouwd en delen hun werk en
passie: onderwijs en opvoeding.
Sinds kort zijn ze ook een ‘schrijversduo’.
Marcel is de meest gevraagde
spreker in het Nederlandse onderwijs en publiceerde al enkele boeken. Zijn laatste boek ‘Ik, de leraar’
richt zich op de emancipatie van
de leraar en de leerling. Hij vindt
dat kinderen uitgedaagd moeten
worden, om te laten zien wat ze
kunnen. Leraren zouden zich minder aan moeten trekken van wat

van boven- of buitenaf komt,
maar meer samen met de kinderen optrekken, zodat ‘kinderen het
beste uit zichzelf halen’.
Simone is pedagoog en zet zich
met name in voor kinderen die
minder kansen krijgen dan anderen. Haar boek Pedagogisch
Contact; verbondenheid door aanraking is ‘vers van de pers’. Daarin
vraagt ze aandacht voor het gevoelige onderwerp: aanraken van
kinderen in een professionele context.
Mag je een kleuter nog op schoot
nemen? Hoe haal je vechtende

Tachtigste Boekenweek
wordt ‘waanzinnigste ooit’
Activiteiten in bibliotheken Bernheze
BERNHEZE - De tachtigste Boekenweek, van zaterdag 7 t/m zondag 15 maart, heeft als thema ‘waanzin’. Vlaming Dimitri Verhulst
schrijft het Boekenweekgeschenk.
Vanaf zaterdag 7 maart is in de bibliotheek de Boekenweekbundel ‘Te
gek voor woorden’ verkrijgbaar. In deze bundel nemen prominente
Nederlanders, waaronder Ronald Giphart, Christine Otten, Myrthe
van der Meer, Arend Jan Heerma van Voss de lezer mee op reis naar
hun meest waanzinnige ervaring. Daar waar de schrijvers hun waanzinnige verhaal optekenen in de bundel, wordt de lezer opgeroepen
ditzelfde te doen en een waanzinnig verhaal in te sturen. Meedoen
aan de schrijfwedstrijd kan t/m 31 maart via www.boekenweek.nl/
schrijfwedstrijd. Deelnemers maken kans op een vijfdaagse reis naar
IJsland, samen met juryvoorzitter Ronald Giphart.
Kortom: een unieke bundel vol interessante bijdragen, verkrijgbaar zolang de voorraad strekt, exclusief voor bibliotheekleden.
Auteursbezoeken
Schrijfster Kristien Hemmerechts is donderdag 25 maart te gast in
Bernheze. Op uitnodiging van de Bernhezer Kunstkring, de Bibliotheken Bernheze en Gymnasium Bernrode vertelt zij over haar werk en
schrijverschap. De avond heeft plaats in de aula van het gymnasium
en begint om 19.30 uur.
Kaarten voor de lezing van Kristien Hemmerechts zijn verkrijgbaar via
www.nobb.nl en in alle Noord Oost Brabantse Bibliotheken.
Vrij reizen met de NS
Op zondag 15 maart kan er op vertoon van het Boekenweekgeschenk
met de titel ’De zomer hou je ook niet tegen’ de hele dag vrij gereisd
worden met de NS. Lezers krijgen het boek tijdens de Boekenweek
cadeau bij aankoop van ten minste € 12,50 aan Nederlandstalige boeken in de boekhandel.
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VOORLEESWEDSTRIJD:
en de winnaar is…
Babette Hulsmann van De Beekgraaf vertegenwoordigt Bernheze in regionale finale

contact

kinderen uit elkaar? Mag je een
verdrietige puber een troostende
arm bieden? De troostende arm,
de verjaardagskus, het schouderklopje, de high-five… kan het allemaal nog wel?
Simone: “Aanraken is een levensbehoefte en omdat de ‘affectieve
aanraking’ tot verbondenheid leidt
met jezelf, de ander en de wereld
om je heen, is het de belangrijkste
ontmoeting van mens tot mens.
Het bevestigt of ontkent je ‘zijn’.
Pedagogisch handelen mag dus
nooit verworden tot een instrumentele aanpak.”
Waar Simone zich richt op het
‘contact’ met kinderen, is Marcels

domein vooral de ‘tact’ waarmee
leraren moeten werken. Dus niet
alleen het goede doen, maar ook
het goede in de ogen van de kinderen. Dat betekent dat je kinderen zeer serieus neemt, zodat ze
van jongs af aan ook verantwoordelijkheid gaan nemen voor de
dingen die ze doen.
Beide boeken geven inzichten en
handvatten voor leraren, sportcoaches, trainers, zwemleraren, maar
ook voor ouders.
Voor meer info, zie:
www.simonemark.nl en
www.marcelvanherpen.nl

Winnares Babette Hulsmann in de voorleesstoel omringd door de andere kanjers en de jury
Tekst: Martha Daams Foto’s: Marcel van der Steen

BERNHEZE - Er zijn zoveel leuke boeken. Dat bleek ook op 26 februari tijdens de voorleeswedstrijd tussen de
kandidaten van de groepen 7 en 8 van de basisscholen in Bernheze. Tien kinderen zaten zenuwachtig op de
eerste rij van De Pas te wachten op hun voorleesbeurt, allemaal met een ander boek.
kinderen. De jury had er zin in;
burgemeester Marieke Moorman
beloofde bijzondere aandacht voor
het ‘naturel’ lezen, kinderboekenschrijfster Anita van den Bogaart
ging erop letten of de tekst mooi
en boeiend werd voorgelezen zodat ook de luisteraar geboeid werd
en Marie-José Cornelissen van
de bibliotheek ging letten op het
plezier dat de kinderen hadden in
voorlezen. Een hele kluif, ook voor
de jury.
De deelnemers aan de Bernhezer
finale van de voorleeswedstrijd
hadden zich goed voorbereid. Hun
favoriete boek was zorgvuldig uitgekozen, met schrijvers als Paul
van Loon, Carry Slee, Sofie van
Gelder en anderen. Het fragment
was daarna gelezen en voorgelezen… en nog eens voorgelezen.

Allemaal verschillend
Mevrouw Theetijd, met een theemuts op haar hoofd, zorgde dat

Spannend
De voorleeskanjers werden keer op
keer door hun fans op de tribune
aangemoedigd. De ene school had
een uitgebreide yell geoefend en
de andere school bracht spandoeken mee. Zelfs een trommel werd
gebruikt om de aanmoedigingen te
ondersteunen. Meegekomen ouders zaten trots tussen de menigte

de kanjers op hun gemak waren. Ze kregen stuk voor stuk een
mascotte voor succes. Vervolgens
las de een ‘n fragment voor over
Mees Kees, een leraar die voor ’t
eerst voor de klas staat als invaller, omdat de juf gedingest had en
nu zwanger was. De ander las over
gescheiden ouders, waarbij papa
een nieuwe vriendin heeft en een

n Ceelen
e
l Ceelen
e
Kantoorboekhandel
e
Kantoorboekhandel - Heesch

DÈ BOEKHANDEL
VAN HEESCH

volgende over een meisje dat op
school wordt gepest omdat ze dik
is. Ze doet van alles om af te vallen
en wordt onwel in de kou met veel
te dunne kleren aan. Het ene fragment was verdrietig en het andere
grappig, maar stuk voor stuk werden ze vol overgave voorgelezen.
De winnaar
Burgemeester Moorman kondigde
aan dat, na juryoverleg, er drie
kandidaten over waren die heel
dicht bij elkaar zaten. Maar de
winnaar was Babette Hulsmann
van BS De Beekgraaf. Zij las voor
uit Percy Jackson van Rick Riordan.

‘De voorleeskanjers werden keer op keer
aangemoedigd’
Een jongen die half god is, met het
fragment over mevrouw Dots, een
boosaardige nieuwe lerares. Babette mag op 21 maart Bernheze
vertegenwoordigen in Goirle, bij
de regionale wedstrijd.
Meer foto’s: www.mooiheesch.nl www.mooinisseroi.nl en
www.mooihdl.nl.

Bezoek

• GROTE COLLECTIE BOEKEN
Alle toptitels ruim op voorraad
• BOEKENWEEK VAN 7 T/M 15 MAART
Bij aankoop € 12,50 aan boeken,
het boekenweekgeschenk kado!

cheluk

Bij Ceelen hen z’t nog Li

‘t Dorp 63-65, 5384 MB Heesch, T. (0412) 45 17 82

www.mooiheesch.nl
www.mooinisseroi.nl
www.mooihdl.nl
INFORMEERT, BOEIT
EN INTERESSEERT

• Boeken en tijdschriften
• Kantoorartikelen
• Fotoservice

Ook pasfoto’s

Sint Servatiusstraat 52a, 5473GB Heeswijk-Dinther, 0413 293851
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VOOR
Thema-avond over sexting
Iedere belangstellende is uitgenodigd bij het Hooghuis in Heesch

HEESCH - Sexting is als het laten zetten van een tatoeage. De keuze
om hem te laten zetten maak je één keer, terwijl de gevolgen permanent zijn. Een sexy (naakt)foto of filmpje wat je van jezelf verstuurd is
onuitwisbaar!
De opkomst van de smartphone
maakt het makkelijk om sexy beelden te verzenden en ontvangen.
Naast de smartphone worden
computers en laptops ook vaak gebruikt, om sexy beelden te maken
en te versturen.
Dat versturen gaat dan via allerlei internetapplicaties (apps). Een
voorbeeld van internetapplicaties
die gebruikt worden zijn smartphone-apps zoals WhatsApp,
Ping en Tinder of sociale netwerksites zoals Facebook, youTube,
Instagram en Twitter.

Onuitwistbaar
Jongeren staan er vaak niet bij stil
dat een sexy selfie onuitwisbaar is.
Het risico dat de beelden, die vaak
in vertrouwen verstuurd zijn, op
internet opduiken is groot en het
maakt de jongere chantabel. Het
fenomeen sexting, waarbij jongeren seksueel getinte foto’s en filmpjes uitwisselen, heeft een enorme
impact op het slachtoffer en zijn
omgeving.
Als sexting-beelden door anderen
verspreid worden, zijn de gevolgen
niet te overzien. Precies op dit punt

ontstaat de problematiek rondom
sexting. Het Hooghuis Heesch
wil vooral een veilige school zijn
en blijven. De ouderraad van het
Hooghuis Heesch heeft daarom
voor haar thema-avond op dinsdag 10 maart voor het thema sexting gekozen.
We Can Young
De avond wordt verzorgd door
het campagneteam van We Can
young. Iedere belangstellende is
van harte uitgenodigd. De themaavond begint rond 19.45 uur en
duurt tot 21.30 uur.

persoonlijke aanmelding
zwijsen en fioretti college
VEGHEL - Voor leerlingen van groep 8 én hun ouder(s)/verzorger(s) is
de overgang van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs een
flinke stap. Het Zwijsen College en het Fioretti College in Veghel vinden
het belangrijk om al bij de aanmelding persoonlijk kennis te maken met
de nieuwe leerling en zijn of haar ouder(s)/verzorger(s). Daarom worden
zij uitgenodigd op 9, 10 of 11 maart hun kind persoonlijk in te schrijven.
Leerlingen verlaten hun vertrouwde schoolomgeving en komen in
een compleet nieuwe dynamiek
terecht. Beide scholen bieden
brugklassers en hun ouder(s)/
verzorger(s) daarbij de nodige begeleiding en ondersteuning. Dat
begint al bij de aanmelding van het
kind als nieuwe leerling.
Nieuwe
leerlingen
en
hun
ouder(s)/verzorger(s) kunnen op
maandag 9 en dinsdag 10 maart
terecht tussen 19.00 en 21.00 uur,
op woensdag 11 maart kan dat

tussen 16.00 en 17.00 uur. Voor
het Zwijsen College (havo-mavo,
havo-vwo, en vwo+ atheneum en
gymnasium) aan het Prins Willem
Alexander Sportpark 15 in Veghel
en voor het Fioretti College (mavo,
vmbo en praktijkonderwijs) aan de
Muntelaar 4 in Veghel.
Op www.fioretticollege.nl en
www.zwijsencollege.nl is meer
informatie te vinden over de formulieren en gegevens die meegebracht dienen te worden.

Gé-Dé KEUKENS

Kwaliteit keukens voor betaalbare prijzen

Belangstellenden kunnen zich aanmelden bij de ouderraad via
hsch-ouderraad@hethooghuis.nl.

collectie Jantje Beton
HEESWIJK-DINTHER/LOOSBROEK - Van 9 tot en met 14 maart is er
weer een landelijke Jantje Beton actie. In Heeswijk-Dinther-Loosbroek
komen verschillende leden van Stichting RANJA rond voor een kleine bijdrage. Een deel van de opbrengst van deze collecte komt ten goede aan
de KinderVakantieWeek in HDL. Op deze manier kan ervoor gezorgd
worden dat deze leuke activiteit voor iedereen toegankelijk blijft.

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

geen lol met een hondendrol
HEESCH - De Welpen Giuseppe van Scouting Heesch zijn afgelopen
zaterdag gestart met een actie om mensen bewust te maken van het
feit dat er hondenpoep op straat ligt. De kids staken zelfgemaakte vlaggetjes in de drollen die op de stoep lagen. Volgende week staan de
activiteiten bij de welpen ook nog in het teken van dit project.
Eerder maakten de welpen de
vlaggetjes met daarop teksten en
tekeningen. Deze vlaggetjes kwamen op een satéprikker, die de
welpen zaterdag in de poep staken. “Op deze manier zien alle
mensen waar de hondenpoep ligt,
maar ook hoeveel er wel niet ligt”,
zegt Thomas van Nistelrooij, staflid
van de Welpen Giuseppe. De actie
is bedacht door een ander staflid,
Inge Laurenssen.
Enthousiast
De titel van het project ‘Geen lol

met een hondendrol’, doet vermoeden dat de welpen geen plezier beleefden aan de actie. Toch
bleek dat onjuist.
“Bij het maken van de vlaggetjes
waren de kinderen al razend enthousiast. Het woord poep vinden ze helemaal geweldig”, vertelt Thomas van Nistelrooij. “De
kinderen gingen fanatiek aan de
slag en maakten veel vlaggetjes.”
Ook op de eerste actiedag waren
de jongens tussen 6 en 9 jaar enthousiast. Tijdens de tocht naar het
bos zongen ze zelfgemaakte liedjes

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

Salaris- en personeelsadministratie op maat

Als ondernemer zoekt u bekwaam personeel om
voor u te werken. Uitbesteding van uw salaris- en
personeelsadministratie bespaart u veel rompslomp.

Meer weten over onze dienstverlening?

over hondenpoep.
De actie is er een die in de toekomst behouden kan blijven. Thomas sluit af: “Jaarlijks één zo’n
speltak zou al goed zijn.” Volgende week gaan de welpen nog een
keer op pad, op zoek naar de hondendrollen.

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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duurzaam
mooi & duurzaam

het energielabel voor woningen sinds 1 januari
BERNHEZE - Minister Blok voor Wonen en Rijksdienst heeft op
2 februari de Tweede Kamer per brief geïnformeerd over het energielabel voor woningen. In de Kamerbrief geeft hij aan dat het voorlopige energielabel een eerste beeld geeft van de energieprestatie
van een woning.
Hierbij zijn openbare gegevens
gebruikt zoals bouwjaar, woningtype en woonoppervlakte en is
tevens gebruik gemaakt van de
resultaten van het WoonOnderzoek Nederland uit 2006.
Hiermee kan bepaald worden

welke energiebesparende maatregelen gemiddeld per woningtype zijn doorgevoerd.
De verzending van miljoenen
voorlopige labels heeft er voor
gezorgd dat het energielabel vol-

op in de schijnwerpers staat en
veel woningeigenaren een (eerste) zetje naar bewustzijn over de
energieprestatie van hun woning
hebben gekregen. In de periode
van 1 januari tot en met 23 februari 2015 hebben 349.860
unieke bezoekers ingelogd op de
webtool
www.energielabelvoorwoningen.nl,

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

Pas de pan die je
gebruikt aan
op de hoeveelheid
voedsel dat je
gaat bereiden

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

Wat doet u bij
de volgende
hoge
elektriciteitsrekening?
RAAK NIET IN PANIEK
MAAR STAP OVER OP LED

Professioneel gewoon in Bernheze

Zonnepanelen
Oplaadzuilen
LED-verlichting

* Agrarische toepassing
* Sportaccommodaties
* Industriële toepassing

•
•
•

mooi & gezond
mooi & duurzaam
• BECO
• G.Hermes Houtbewerking
• Technitrexx
• Leddux

mooi & in bedrijf
• Van Schayk VOF
• V.O.F. Van Berloo
• Thelma kado’s
• Humstijl
• J. Meulendijk keukens
• Kringloopwinkel
De Snuffelhut
• Alette fotografie
• Maatwerk in Sierhekwerk

mooi & online

Hoge opbrengst
op maat gemaakt
besparen op de energiekosten

Heeswijk-Dinther • www.technitrexx.nl

COLOFON

In diezelfde periode zijn 103.033
definitieve energielabels verstrekt.

Meer informatie:
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/energielabel-gebouwen.

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

duuRzaamheid
Tip

waar de woningeigenaar een
definitief, rechtsgeldig label kan
laten opstellen dat verplicht is bij
verkoop of verhuur van een woning.

• Uce.nl
• Heeschkoi.nl
Dommelstraat 70a | Oss
0412-622976 | 06-46665999
info@leddux.nl | www.leddux.nl
Kromstraat 5 - 5384 LT Heesch
0412-474500 - www.kringloop-heesch.nl

Wilt u ook elke week vermeld worden in de
Mooi & colofon en ééns per 4 weken uw
advertentie gepubliceerd hebben in één van de
Mooi & rubrieken neem dan contact met ons
op via advertentie@demooibernhezekrant.nl of
bel met 0412-795170 / 06-22222955.

zeer geslaagde eerste editie van Vorstenbosch ‘kwist

VORSTENBOSCH - Ruim 600 inwoners van Vorstenbosch hebben afgelopen zaterdag met veel plezier en enthousiasme meegedaan aan de
eerste editie van Vorstenbosch ‘kwist.
Klokslag zes uur gingen de deuren
van bar De Ketel open en konden
de teams het 72 pagina’s dikke
quizboek ophalen. Binnen vijf minuten was iedereen al weer op
weg naar het eigen zenuwcentrum
om aan de vele raadsels, vragen en

zoekopdrachten te beginnen.
Geheime opdracht
Om 20.00 uur moest van ieder
team één afgevaardigde zich melden bij De Ketel voor de geheime
opdracht. Twee teams meldden

zich pas om 20.15 uur en één team
kwam zelfs helemaal niet opdagen. De overgebleven vijftig deelnemers kregen tien filmfragmenten voorgeschoteld en moesten na
ieder fragment een vraag beantwoorden. Een lastige opdracht, zo
bleek uit het gezucht en gesteun.
Lokale radio
In bijna alle huiskamers waar

gekwist werd, stond de radio afgestemd op de lokale omroep MFM.
Vijf vragen waren namelijk niet in
het quizboek opgenomen, maar
werden live gesteld via de radio.
In het reglement was opgenomen
dat het boek uiterlijk middernacht
binnen moest zijn. De klokslag van
de Lambertuskerk werd daarbij als
graadmeter aangehouden. Hoe-

wel het bij enkele teams op het
nippertje was, waren uiteindelijk
alle boeken op tijd weer terug. De
10-koppige organisatie kan de komende tijd de tanden zetten in het
nakijkwerk.
Ongetwijfeld gaat men daarna
weer snel aan de slag met de voorbereiding van de tweede editie.
Want dat er een vervolg gaat komen, is zeker.
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pRaKTische infoRmaTie
De Misse 6, Postbus 19
5384 ZG Heesch
Tel.: 14 0412
(voor storingen in openbare ruimte
buiten openingstijden: 06 - 53 94 65 69)
gemeente@bernheze.org
www.bernheze.org

compostactie

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

agenda
12 maaRT 2015
Raadsvergadering, gemeentehuis
Heesch, 19.30 uur
21 maaRT 2015
Schoonmaakdag buitengebied
Bernheze. Aanmelden vóór 8
maart 2015

De gemeente wil bedrijven stimuleren om sociaal te ondernemen. Het
afgelopen jaar heeft de gemeente dit gestimuleerd door het certificaat
Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO).

De groendepots zijn open op zaterdag van 8.00 tot 14.00 uur en op
woensdag van 13.00 tot 18.00 uur.
Houd rekening met het volgende:
- De actie geldt zolang de voorraad strekt.
- U mag maximaal 2 m3 per keer meenemen.
- U moet de compost zelf laden. Er is daarvoor geen materiaal aanwezig. Neem zelf spade of bats mee.

asfaltonderhoud
De gemeente Bernheze start met
het groot onderhoud aan de wegen voor 2015.
Als onderdeel van deze werkzaamheden vindt van 9 tot en met 13
maart 2015 op de volgende locaties onderhoud aan het asfalt
plaats:
- De Bleken, Langdreef en Venhofstraat (Heesch);
- Noorderbaan (Nistelrode);
- Heibloemsedijk en Rukven
(Heeswijk-Dinther);
- Hanenbergstraat (Loosbroek).

Het doorgaande verkeer wordt
ter plaatse gestremd. De aanliggende woningen blijven bereikbaar, maar de bereikbaarheid met
een voertuig kan niet altijd worden
gewaarborgd. Het doorgaande
verkeer op de Noorderbaan en de
Bleken wordt plaatselijk omgeleid.
Deze omleidingen zijn te zien op
www.haalmeeruitdeweg.nl en zijn
gemeld bij
www.brabant.wegwerkmeldingen.nl.
Verschillende omstandigheden (bijvoorbeeld het weer) kunnen leiden
tot wijzigingen in de planning.

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

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.

sociaal ondernemen
Van 2 maart tot en met 1 april 2015
kunt u gratis compost ophalen bij
onze groendepots, Firma Dijkhoff,
Lariestraat 25, Heeswijk-Dinther
en Firma Van Schaijk, Berghemseweg 13, Nistelrode.

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

Woensdag 4 maart 2015

PSO
Met de Prestatieladder Socialer
Ondernemen (PSO) kunnen bedrijven aantonen dat ze sociaal
ondernemen. Ze kunnen daarvoor
een certificaat behalen. Met het
certificaat wordt aangetoond in
welke mate het bedrijf bijdraagt
aan de werkgelegenheid voor
mensen met afstand tot de arbeidsmarkt.
Aanbestedingen
Het afgelopen jaar heeft de gemeente een aantal aanbestedingen gedaan waarbij de PSO meetelde voor het verkrijgen van de
opdracht. Een voorbeeld hiervan is

de aanbesteding van de rioolwerkzaamheden aan de Beellandstraat
in Heesch. Firma Van Den Berk uit
Erp heeft de aanbesteding gewonnen door een hoog aantal punten
te scoren op haar PSO-certificering. In het bedrijf zijn meerdere
personen werkzaam met een
kwetsbare
arbeidsmarktpositie.
“We hebben onder andere iemand
in dienst die deels arbeidsongeschikt is. Door middel van aanpassingen en extra hulpmiddelen kan
hij ook meewerken in de buitendienst”, vertelt directeur Gert Jan
van den Berk. Op 11 maart 2015
starten de rioolwerkzaamheden.
Vouchers
De gemeente geeft - in samenwerking met Start Foundation - vijf
vouchers weg die € 1.000,- korting
geven op het PSO-certificaat. Om
een bedrijf te certificeren, wordt
een audit uitgevoerd die de directe
en indirecte sociale bijdrage meet.
De voucher is tot augustus 2015
geldig. Je kunt je aanmelden voor
deze vouchers via
aanbestedingen@bernheze.org.
Toekenning vindt op basis van
volgorde van binnenkomst plaats.

cyclomedia maakt foto’s
in Bernheze

gemeente haalt plastic
verpakkingsafval vaker op
De gemeente Bernheze haalt vanaf 2 maart 2015 het plastic verpakkingsafval vaker huis aan huis op. Kon u voorheen uw verpakkingsafval
één keer per 4 weken aan de straat zetten, vanaf 2 maart kan dat één
keer in de 3 weken. Het afval hoopt zich daardoor thuis minder op, wat
stankoverlast en ruimtegebrek voorkomt.
Nieuwe ophaaldata
De Afvalstoffendienst-app en
de Afvalkalender zijn aangepast.
Maakt u gebruik van de app, dan
verschijnen automatisch de nieuwe ophaaldata in beeld. Heeft u
een afvalkalender geprint of bij
de gemeente aangevraagd, dan
moet u dat helaas opnieuw doen.
De nieuwe informatie staat daar
namelijk nog niet op. Excuses voor
het ongemak.
Ondergrondse containers worden
gesloten
De gemeente sluit op 2 maart
2015 de ondergrondse containers voor plastic verpakkingsafval
die op 7 locaties in de gemeente
staan. Ze raakten te snel vol, waardoor zakken naast de containers
werden achtergelaten. Dit zorgde

voor overlast voor omwonenden
en extra kosten voor de gemeente.
Op dit moment worden in Bernheze foto’s gemaakt door CycloMedia,
een Nederlands bedrijf gevestigd in Zaltbommel, dat gespecialiseerd is
in het grootschalig en systematisch in beeld brengen van de omgeving.
Met speciaal uitgeruste voertuigen maakt CycloMedia 360 graden panoramafoto’s vanaf de openbare weg.
De gemeente gebruikt deze foto’s
voor bijvoorbeeld inspectie en beheer van de openbare ruimte, visuele ondersteuning bij de implementatie van wetgeving, handhaving
van openbare orde en veiligheid
en ontwikkeling van ruimtelijke
plannen.
De opnamen worden uitsluitend
ingezet voor publieke of private activiteiten en worden onder strenge
voorwaarden ter beschikking gesteld. De opnamen worden niet op

internet gepubliceerd of anderszins
openbaar gemaakt.
CycloMedia heeft haar activiteiten aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens onder nummer 1004101.
Voor vragen of het aantekenen
van bezwaar kunt u contact opnemen met CycloMedia Technology B.V., Postbus 2201, 5300 CE
Zaltbommel.
Meer informatie vindt u op
www.cyclomedia.com.

Gemeenteberichten
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officiËle BeKendmaKingen

gemeenTeRaad

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.

Op 12 maart 2015 vindt er een
raadsvergadering plaats in de
raadzaal van het gemeentehuis,
De Misse 6 in Heesch. De vergadering is openbaar en begint om
19.30 uur.

Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht
Reguliere procedure
Ontvangen aanvragen voor een
omgevingsvergunning
Heesch
- Vinkelsestraat 65a
Omzetten 2e bedrijfswoning
naar gastenverblijf
Datum ontvangst: 21-02-2015
- Peelseloop 9
Plaatsen dakkapel
Datum ontvangst: 25-02-2015
- Zoggelsestraat 95
Bouw bijgebouw
Datum ontvangst: 26-02-2015
Heeswijk-Dinther
- Lariestraat 25

Algemene Plaatselijke
Verordening (APV)
Evenementenvergunningen
Het college van burgemeester en
wethouders heeft voor de volgende
evenementen/activiteiten een vergunning/ontheffing verleend aan:
- Mevrouw G.A.C. Remmits-van
Kaam voor het houden van
een 25-jarig huwelijk op 11 juli
2015 van 20.00 tot 2.00 uur op
locatie Binnenweg 6, 5384 RE
Heesch. De beschikkingen zijn
verzonden op 23 februari 2015.
- Cultureel Centrum de Pas voor
het organiseren van een wandeldriedaagse van 17 tot en
met 19 juni van 17.00 tot 22.00
uur in Bernheze. Op 19 juni
2014 van 18.30 tot 20.30 uur
is ’t Dorp, tussen Schoonstraat
en Grenadierstraat, in Heesch
gedeeltelijk afgesloten voor alle
verkeer, behalve voor voetgangers. De beschikkingen zijn verzonden op 25 februari 2015.
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RaadsVeRgadeRing
- Berkenvenseweg 1-1a,
’t Broek 1-3 en Nistelrodesedijk 14;
- Verordening gemeentelijk
minimabeleid 2015;
- Aanwijzing van Stichting
Omroep Maasland tot
lokale publieke media-instelling 2015-2019;
- Rapport Rekenkamercommissie ‘Inkoop en aanbesteding in
Bernheze’.

Informatie
De agenda en bijbehorende stukken vindt u op www.bernheze.
org. Via deze website kunt u de
raadsvergadering live volgen.
Ook op een later tijdstip kunt u
de vergadering via de website
terugkijken. Met vragen over de
gemeenteraad en de raadscommissies kunt u terecht bij de griffie, telefoon 14 0412, e-mail griffie.bernheze@bernheze.org.

Besluiten
Onderstaande omgevingsvergunningen zijn verleend. Deze besluiten treden daags na verzending
van het besluit in werking.
Heesch
- Kerkweg 16
Oprichten woning met garage
Verzenddatum: 23-02-2015
- Vleutloop ong.

Oprichten woning
Verzenddatum: 27-02-2015
- Windhalm en Parelgras ong.
Oprichten 25 woningen
Verzenddatum: 24-02-2015
- Veldbies bouwnrs. 26 t/m 33
en Struisgras bouwnrs.
40 t/m 45
Oprichten 14 woningen
Verzenddatum: 25-02-2015
- Parelgras bouwnrs. 34 t/m 39
en Struisgras bouwnrs.
46 t/m 55
Oprichten 16 woningen
Verzenddatum: 25-02-2015

Loosbroek
- Stellingmolen 1, 3, 5, 7
- Bergmolen 29, 31, 33
Nieuwbouw 7 woningen
Verzenddatum: 24-02-2015
Nistelrode
- Donzel 77
Aanleg natuurvijver
Verzenddatum: 24-02-2015
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing.

bare situatie, treden ze zes weken
na verzending van het besluit in
werking.
Heeswijk-Dinther
- Hopveld 22 (bij),
Kappen eik (schade)
Verzenddatum: 26-02-2014
- Kanaaldijk-Noord
(Laan Oude Aa)
Kappen 6 zomereiken (realisatie
provinciaal project Capaciteitsvergroting N279-Noord)
Verzenddatum: 02-03-2015
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing.

- ZLTO Boerenbond Loosbroek
voor het organiseren van een
feestavond op 6 maart 2015
van van 18.00 tot 1.00 uur en
een Mega Trekkertrek Spektakel op 8 maart 2015 van 9.00
tot 1.00 uur op locatie Nistelrodesedijk, 5472 LB Loosbroek.
De beschikkingen zijn verzonden op 26 februari 2015.
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing.

in Heesch heeft in overeenstemming met artikel 2:12, lid 1 onder
a, van de APV Bernheze 2014 een
melding gedaan van het maken
van een uitweg naar de Bosschebaan ongenummerd, kadastraal
bekend HEE02 6988 en 6989. De
melding is op 23 februari 2015 geaccepteerd.
Verzenddatum: 23 februari 2015.
Procedures 1a, 4a en 7 zijn van
toepassing.

Wet ruimtelijke ordening

Collectevergunning
Het college van burgemeester en
wethouders heeft een vergunning
verleend voor een collecte aan:
- Handbalvereniging Dos ’80
voor een openbare geldinzameling in Heesch op 4 april 2015.
De vergunning is verzonden op
26 februari 2015.
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing.

Melding klein evenement
In overeenstemming met artikel
2:25, lid 2 onder g, van de APV
Bernheze 2014 is een melding gedaan voor:
- Chauffeurs Vereniging Schijndel voor het houden van een
Truckrun op 31 mei 2015 op
een deel van het grondgebied
van de gemeente Bernheze. De
melding is op 24 februari 2015
geaccepteerd.
Procedures 1a, 4a en 7 zijn van
toepassing.

Vernieuwen bestaande loods,
prichten erfafscheiding, aanleggen wasplaats
Datum ontvangst: 19-02-2015
Nistelrode
- Kietvitweg 7a
Bouw bijgebouw
Datum ontvangst: 24-02-2015
Procedure 6 is van toepassing.

Melding maken uitweg
J.A. van Houtem, Bunderstraat 14

Op de agenda onder meer:
- Vaststelling bestemmingsplan
Herziening De Helling,
Vorstenbosch;
- Vaststelling bestemmingsplan

Nevenstaande omgevingsvergunningen zijn verleend. Omdat deze
besluiten leiden tot een onomkeer-

Wijzigingsplan parkeervoorziening
Beellandstraat, Heesch
Het college van burgemeester en
wethouders heeft het plan parkeervoorziening Beellandstraat ongewijzigd vastgesteld (artikel 3.9a
Wet ruimtelijke ordening).
Inhoud: Het wijzigingsplan heeft
betrekking op het omzetten van de
tijdelijke ontheffing voor het parkeerterrein naar een permanente
voorziening aan de Beellandstraat
in Heesch.
Inzage: Het wijzigingsplan ligt
met ingang van 4 maart 2015 gedurende zes weken op afspraak
ter inzage in het gemeentehuis in
Heesch. Het plan is digitaal raadpleegbaar en te downloaden via
www.ruimtelijkeplannen.nl
(IMRO.1721.BPParkerenBeellandvg01).
Beroepsmogelijkheid: Binnen de
termijn van inzage kunnen uitslui-

tend belanghebbenden beroep
instellen die tijdig hun zienswijzen
op het ontwerp hebben kenbaar
gemaakt of niet kunnen worden
verweten dat zij niet tijdig hun
zienswijze naar voren hebben gebracht. Een beroepschrift kan worden ingediend bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van
State, Postbus 20019, 2500 EA
’s-Gravenhage. Degene die beroep
heeft ingesteld kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening
indienen bij de voorzitter van genoemde afdeling.
Inwerkingtreding: Het vaststellingsbesluit en daarmee het wijzigingsplan treedt de dag na afloop
van de beroepstermijn in werking,
tenzij binnen de beroepstermijn een
verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend. In dat geval
treedt het bestemmingsplan niet in
werking voordat op dit verzoek is
beslist.

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

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

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

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

een ingediend bezwaar- of beroepschrift,
de voorzieningenrechter van de rechtbank
verzoeken om een voorlopige voorziening
te treffen. Er zijn griffierechten verschuldigd.
Procedure 7b
Belanghebbenden kunnen, aanvullend op
een ingediend beroepschrift bij de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State, de voorzitter van de afdeling verzoeken
om een voorlopige voorziening te treffen.
Er zijn griffierechten verschuldigd.
Reageren
In een schriftelijke reactie moeten staan: de
datum, de naam en het adres van degene
die reageert, een omschrijving van het onderwerp, de reden waarom u bezwaar/
zienswijze/bedenking indient en uw handtekening.
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Kavels te koop in plan de hoef in heesch
Op verschillende locaties in Heesch wordt volop gebouwd of lopen
de ontwikkelingen voortvarend. Op een van de mooiste locaties van
Heesch zijn nog gemeentelijke kavels te koop.

nomen. Het bestemmingsplan
staat hier maximaal 3 vrije kavels toe. Het totale perceel is
circa 1174 vierkante meter
groot en kan dus nog naar wens
verdeeld worden voor 1, 2 of 3
woningen.

De wijk LIGt
Prachtig ten
oPzichte van
natuurgeBied
de maashorst

De Hoef in vogelvlucht

De woonwijk is zeer ruim van opzet en kent een grote diversiteit
aan woningen. Er is grote aandacht
besteed aan inpassing van de wijk
in het bestaande groen.
De wijk ligt prachtig ten opzichte
van natuurgebied De Maashorst
alsook dichtbij alle voorzieningen
in het centrum van Heesch.

Vanuit de wijk zijn de snelwegen
naar Nijmegen, ‘s-Hertogenbosch
en Eindhoven gemakkelijk bereikbaar.
• De noordelijke kavel heeft een
vaste verkaveling en is 529 vierkante meter groot.
• Op het zuidelijke deel zijn nu
indicatief twee kavels opge-

Kavels te koop in Bernheze
loosBRoeK
Locatie: plan Molenhoeven - Hanenberg
Kavel K 48, oppervlakte ± 412 m², kavelprijs € 90.640,- (exclusief BTW)
nisTelRode
Locatie: plan Zwarte Molen. Oppervlakte: 772 m²
Kavelprijs: € 154.700,- (exclusief BTW)
heesch
Locatie: Hoogstraat. Oppervlakte: ca. 443 m²
Kavelprijs: € 325,- per m² (exclusief BTW)
Totale prijs van de kavel € 143.975,- (exclusief BTW)
Meer informatie over deze kavels: www.bernheze.org onderaan de
homepage ‘Kavels te koop’. Bent u geïnteresseerd in een kavel, neem
dan contact op met de gemeente, telefoon 14 0412 of stuur een mail
naar gemeente@bernheze.org.

• De ontsluiting van het zuidelijke
deel vindt plaats via de Venloop,
maar dit is afhankelijk van de
definitieve verkaveling.

enquêtes woonwensenonderzoek 2015

Op deze kavels mag u binnen de
kaders van het bestemmingsplan
uw eigen (vrijstaande) woning
bouwen. U moet daarbij onder
andere rekening houden met een
maximale goothoogte van 6 meter
en een maximale bouwhoogte van
11 meter.

Het loopt als een trein

De prijs bedraagt: € 265,- per m²
(exclusief BTW)

Twee weken geleden gingen de eerste mailings de deur uit voor deelname aan het woonwensenonderzoek. Deze week wordt de tweede
ronde mailings verstuurd.
Inmiddels hebben wij de eerste terugkoppeling gekregen van de huidige respons. De vragenlijsten worden massaal ingevuld en daar zijn
we heel blij mee. Wij zijn vol vertrouwen dat wij eind maart meer dan
voldoende ingevulde enquêtes hebben ontvangen om een goed beeld
van de wensen te hebben. Alvast onze dank daarvoor!
Binnenkort komen we uitgebreid bij u terug met de resultaten.

KBo nistelrode zestig jaar jong
NISTELRODE - KBO Nistelrode mag dan in jaren een flinke leeftijd bereikt hebben; de vereniging wordt er
niet ouder op. Integendeel. Verjongend, actief, middenin de samenleving en ondersteunend waar nodig. Een
groeiende vereniging die onlangs het 700e lid mocht begroeten. Dat is KBO Nistelrode.

middenin het leven. Zij blijven zich
graag ontwikkelen en staan open
voor nieuwe interesses en uitdagingen. Beweging, gezondheid
en sociale contacten staan daarbij
centraal. KBO Nistelrode vervult
daarin de verbindende rol.
Rigom
Heeft u een hulpvraag? KBO
Nistelrode wijst de weg naar de
juiste instantie of persoon. Rigom
(Regionale Instelling Ouderenwerk
Maasland) is hierin een belangrijke schakel; het vormt de paraplu
waaronder KBO Nistelrode haar
diensten aanbiedt.
Belastingaangifte, noodhulp, ou-

sen, wandelen, jeu-de-boulen en
meer. Altijd voor ieder wat wils.
Zestig jaar KBO
Jubileumjaar 2015 staat in het
teken van allerlei speciale activiteiten. Elke maand opnieuw. Zo
wordt in mei een Maria-mis georganiseerd in de Sint-Jan, met zang
van koren uit Heesch en Nistelrode
en mét vervoer voor de leden. In
juni zet beeldend kunstenaar Willeke Rijkers een wandelroute uit
langs de kunstobjecten in Nistelrode en geeft daarbij tekst en uitleg.
In oktober verzorgt muziekgezelschap Kwartjesvolk een muzikale
happening in CC Nesterlé. En mis

Jubileumjaar 2015 staat in het teken van allerlei
speciale activiteiten. Elke maand opnieuw.
derdomsvoorzieningen, praktische
hulp bij boodschappen doen, vervoershulp, maaltijdservice of klussenhulp; Rigom faciliteert en de
KBO zoekt er vervolgens vrijwilligers bij voor de uitvoering.
V.l.n.r.: Wim Timmers, Jan Heijmans en Lenie van Rooy; actief en ondernemend bestuur
Tekst: Anita van den Boogaart Foto: Marcel van der Steen

De KBO is er voor iedereen van
boven de vijftig. Lidmaatschap
kost twee tientjes per jaar en voor
dat bedrag heeft de KBO véél te
bieden. Als eerste is elk lid ook
meteen lid van KBO-Brabant: een

overkoepelende organisatie die de
belangen van senioren op overheidsniveau behartigt. Bovendien
biedt KBO-Brabant voordeel met
kortingen op een aantal producten
en op collectieve zorgverzekerin-

gen en energie. Dat is alvast mooi
meegenomen.
Oudere jongere of jongere oudere?
Senioren van nu zijn steeds vaker
actief en ondernemend en staan

Actief
KBO Nistelrode is er vooral voor
collectieve en individuele belangenbehartiging. Daarnaast biedt
de KBO volop ruimte voor activiteiten op allerlei gebied. Van dansen, bridgen, biljarten en kaarten
tot bloemschikken, bewegen, fiet-

op zaterdag 5 september de 50+
informatiebeurs niet: meer dan
twintig standhouders informeren
de bezoeker graag over wonen,
zorg, welzijn en ontspanning.
Meer weten?
Kijk op www.kbonistelrode.nl of
neem contact op met het secretariaat (Wim Timmers): 0412-403639.
Maar gewoon binnenlopen in de
‘huiskamer’ van CC Nesterlé mag
natuurlijk ook.
Iedereen is van harte welkom!

Gemeenteberichten
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KERNEN

mensen die grote
schulden hebben

Wie kende de barones?

Jan van den Broek, SP Maatschappelijke Zaken

HEESWIJK-DINTHER - Op Kasteel Heeswijk wordt maandag 25 mei de
Landelijke Dag van het Kasteel gehouden. Dit jaar zal deze in het teken
komen te staan van de barones Van den Bogaerde van Terbrugge.

bernheze - De laatste jaren neemt het aantal mensen met grote schulden alsmaar toe. Voor de crisis van 2008 was lenen immers een makkie. De banken
adviseerden vaak hogere bedragen te lenen dan nodig. Maar na 2008 werd het
anders. Het bonusgraaien eiste zijn tol! Alle grote banken dreigden failliet te
gaan. En veel mensen kregen geldproblemen hierdoor.
Schuldhulpverlening
Een schuldhulpverlener berekent
de afloscapaciteit: het bedrag dat
iemand met schulden maandelijks
kan betalen om de schulden af
te lossen. Daarvoor berekent de
schuldhulpverlener eerst het ‘Vrij
Te Laten Bedrag’ (VTLB). Dit is het
bedrag dat minimaal nodig is om
van te leven. Het netto-inkomen
minus het VTLB geeft de afloscapaciteit. In ons land kennen we
een wettelijk traject en een minne-

lijk traject bij schuldhulp. Zowel in
het minnelijk als het wettelijk traject wordt er gebruik gemaakt van
de Recofa-methode (Rechter commissaris in faillissementen). Bij een
schuldbemiddeling doet de schuldhulpverlener een betalingsvoorstel
aan alle schuldeisers. De afloscapaciteit wordt verdeeld over alle
schuldeisers. De bemiddeling kan
alleen slagen als alle schuldeisers
akkoord gaan met het voorstel. Bij
een schuldsanering wordt geld van

de kredietbank geleend waarmee
alle schulden worden afgelost.
Deze lening moet men terugbetalen. Voordeel van een schuldsanering is dat men nog maar met
één schuldeiser te maken heeft:
de kredietbank. Schuldsanering is,
net als bemiddeling, een vrijwillige
schuldregeling. Ook hier moeten
alle schuldeisers akkoord gaan met
het betalingsvoorstel. De SP wil
dat mensen met grote schulden zo
snel mogelijk hulp krijgen.

Blanco: Gevaarlijk spel in het Aa-dal
Marko Konings - Fractievoorzitter Blanco
bernheze - Er is momenteel veel te doen om het anders zo rustige Aa-dal. Zoals
de bouwplannen van een schroothandel en de komst van de ontsluitingsweg.
Elke ontwikkeling is een kans, volgens sommigen. Maar bedreigingen liggen
ook op de loer. Alle reden dus om alert te zijn. Maar heeft het college de zaken
nog wel goed in de hand?
De schroothandel aan de Laverdonk in Heeswijk-Dinther is uit de
slaap ontwaakt. Uitbreidingsplannen liggen klaar om uitgevoerd
te worden. Ontwikkelingen die in
dat gebied niet gewenst zijn, maar
moeilijk zijn tegen te houden omdat de ondernemer alle vergunningen heeft. De gemeente is in
onderhandeling om de komst van
een autohandel mogelijk te maken
en in ruil daarvoor de vergunning
van de schroothandel in te trekken. Een autohandel is duidelijk

minder belastend voor het gebied
dan een schroothandel met veel
opslag en vrachtverkeersbewegingen. Maar het college komt er in
de onderhandelingen met de ondernemer tot nu toe niet uit. Het
zou onvergeeflijk zijn als de onderhandelingen uiteindelijk niet
tot het gewenste resultaat leiden.
Waar een wil is, is een weg.
Een weg die er echter nog steeds
niet is, is de ontsluitingsweg. De
gemeente mag overgaan tot ont-

eigening van de benodigde grond,
maar kiest er nu op het laatste moment voor om via een omslachtig
plan over te gaan tot een complexe
grondruil. Daarvoor moet wel het
bestemmingsplan gewijzigd worden. Risico is dat de onderhandse
ruil uiteindelijk niet doorgaat wanneer de bestemmingsplanwijziging
afgekeurd wordt. En wat dan,
weer verdere vertraging van deze
al zo lang gewenste ontsluitingsweg? College, waar ben je toch
mee bezig?

Oproep aan inwoners Heeswijk-Dinther

De werkgroep Evenementen heeft
- in samenwerking met de nieuwe
directeur Luc Eekhout - het plan
opgevat om in een fotocollage de
binding die de barones had met
de dorpsbewoners en het verenigingsleven ten toon te stellen.
Daarnaast is de werkgroep op zoek
naar anekdotes en kleine geschiedenissen die markant of gewoon
leuk kunnen zijn om te delen met
andere dorpsgenoten.
Tot eind maart wil de werkgroep
materiaal verzamelen in de vorm
van foto’s en/of tekst.
Niet iedereen kan goed schrijven.
De werkgroep helpt daarbij als inzenders zelf kapstokken aandragen. Overleg is uiteraard mogelijk
per mail naar
info@stichtingkasteelheeswijk.nl
of met Eveline van Rees
etvanrees@planet.nl

Tel. 0499-477267.
Een bijdrage voor dit evenement
is af te leveren bij de receptie van
Kasteel Heeswijk of sturen naar
Stichting Kasteel Heeswijk o.v.v.
De Barones 15/5/2015, Kasteel 4,
5473 VA Heeswijk-Dinther.

www.mooinisseroi.nl

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

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

CDA: AaBeemden
Edwin Daandels Commissielid CDA Bernheze

Open een Plus
Betaalrekening en krijg:

bernheze - Er is al veel over geschreven en gesproken: de Aa-beemden. Het
behelst een plan om de Aa ter hoogte van Heeswijk te verleggen om compensatie natuur te creëren en het bedrijf van familie Dijkhoff meer ruimte te bieden
voor hun activiteiten. Met behulp van provinciale NIMBY-subsidie, kon deze
planontwikkeling voorbereid worden.

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

Dijkhoff is een bedrijf dat historisch al vele jaren verbonden is met
Heeswijk-Dinther. Naast werkgelegenheid steunt het bedrijf veel
maatschappelijke doeleinden. Bijvoorbeeld door sponsoring van
o.a. sportclubs. Met dit plan willen zij onder meer de overlast van
vrachtverkeer beperken in het
dorp en bij de poort van Heeswijk
natuur aanleggen.
Bij iedere ontwikkeling is er altijd
sprake van nieuwe kansen met
voor- en tegenstanders.

Het vorige college heeft een principeakkoord gesloten met de provincie en ontwikkelaar over dit plan.
Dat wil zeggen dat het college positief staat tegenover de ontwikkelingen van dit plan, maar de touwtjes grotendeels uit handen heeft
gegeven aan de provincie. Wij
hadden dit liever anders gezien,
misschien was het beter om op het
Retsel ruimte te creëren voor deze
plannen. CDA Bernheze wil in het
bestemmingsplan een goede borging hebben, zodat in de toekomst

de overlast voor omwonenden niet
gaat groeien. Maar tegelijkertijd
mogen we de ratio niet uit het oog
verliezen. Wij dienen te beoordelen op basis van vastgesteld beleid.
Wij gunnen Dijkhoff zijn ontwikkelingen met behoud voor werkgelegenheid in onze kernen en
Heeswijk zijn stuk natuur en veiligheid. CDA Bernheze had liever
anders ingezet bij het allereerste
overleg. Maar toen zaten we echter niet in het college.

Van Heck Assurantiën
‘t Dorp 124
5384 MD Heesch
0412 - 45 20 03
info@vanheckassurantien.nl
www.vanheckassurantien.nl

Rivez Assurantiën
Van Heck Assurantiën
& Risicobeheer
't Dorp 124
5384 MD Heesch Weijen 19a, 5388 HL Nistelrode
T 0412 - 45 20 03088 - 8000 900
E info@vanheckassurantien.nl
info@rivez.nl
I www.vanheckassurantien.nl
www.rivez.nl

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

SP: Help
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12 april: Lentespektakel
maakt plaats voor
Lentepodium
www.centrumheesch.nl

kiezen voor
volksgezondheid

Progressief Bernheze:

Cent van den Berg, reactie@progressiefbernheze.nl
bernheze - Op 18 maart kunt u naar de stembus voor de verkiezingen van
Provinciale Staten. Deze Staten maken beleid dat heel belangrijk is voor Bernheze. Denk aan de veehouderij. Provinciale Staten bepalen de locaties en de
omvang van de bouwblokken. Provinciale Staten bepalen of er meer of minder
vee komt in Brabant.
Risico’s
Het is niet meer dagelijks voorpaginanieuws, maar toch worden
nog steeds mensen ziek van Qkoorts. Ook zijn veel mensen niet
genezen van Q-koorts. Tenminste
25 mensen zijn overleden aan Qkoorts. Vanuit de grote hoeveelheden varkens, kippen en koeien
kunnen nieuwe ziektes ontstaan
die gevaarlijk zijn voor de mens. En
vooral de combinatie van de grote
hoeveelheden dieren verhoogt dit
risico.

Inkrimping veestapel
De PvdA en GroenLinks, de moederpartijen van Progressief Bernheze, zijn helder in de verkiezingsprogramma’s. Het stoppen van de
groei van de veestapel is een eerste
stap in de oplossing. Dit betekent
dat er geen ruimte is voor het uitbreiden van het aantal dieren. Verder moeten de afstanden tussen de
dorpen en de woningen in het landelijke gebied en de veehouderijen
groter. De uitstoot van stank en
fijnstof moet veel verder en sneller

Duurzame landbouw
De intensivering en de schaalvergroting van de veehouderij hebben tot grote problemen geleid.
Zelfs bedrijfseconomisch is deze
ontwikkeling mislukt. De inkomens
van de boeren staan al jaren onder druk. Gelukkig dringt het besef
ook bij boeren door dat een andere landbouw nodig is. De PvdA
en GroenLinks ondersteunen de
boeren naar die nieuwe landbouw.

Met elkaar brainstormen werkt verfrissend
Hieke Stieke
bernheze - Even los denken van de raads-, burgerlid- en bestuursstoelen. Even
niet denken aan beperkingen, maar gewoon allerlei ideeën de kans geven. Brainstormsessies: een creativiteitstechniek met als doel om snel veel verfrissende
ideeën over een bepaald onderwerp of vraagstuk te genereren.
doen, want het werkt verfrissend.
Als bestuur van LOKAAL proberen
we er wél tijd voor vrij te maken.
Ook in teamverband, met onze leden, onze raads– en burgerleden
en met onze wethouder, want in
deze ‘vrije manier’ van denken komen de meest creatieve gedachten
los, worden de grootste beren op
de weg gevisualiseerd en getackeld, worden grenzen verlegd en
doelen vastgesteld. En deze creatieve denkprocessen van elkaar
heel praktisch weer handen en
voeten te geven is weer een hele

nieuwe uitdaging! Gewoon eens
géén uitgesproken meningen of
kritiek ventileren op de geopperde
ideeën, maar ze later pas filteren.
Juist de meest wilde ideeën maken
nieuwe mogelijkheden en nieuwe
onverwachte toepassingen mogelijk. Plus door de nieuwe ideeën
met de al goede bestaande te
combineren maken we het rekensommetje 1+1=3 en dat is het Beste Idee. Nee, niet van Nederland,
maar van Lokaal. Dat gaan we dan
uitwerken en daar worden we als
bestuur blij van.

Inwoners Vorstenbosch in
gesprek met gemeenteraad

D66:

Paul Aarts
bernheze - Paul Aarts, commissielid Bestuur en Strategie D66 Bernheze
blikt alvast vooruit op de contactavond komende donderdag in De Stuik in
Vorstenbosch.
Op deze avond, georganiseerd
door de dorpsraad, zijn inwoners
van Vorstenbosch in de gelegenheid om hun mening te uiten en
met elkaar en met verschillende
leden van de gemeenteraad in gesprek te gaan. Tijdens korte tafelrondes komen veel onderwerpen
aan bod die voor Vorstenbosch belangrijk zijn. Onderwerpen waarvoor D66 zich ook hard maakt. Wij
juichen dit initiatief toe, omdat dit
een interactieve avond is. Een mening hebben we allemaal, maar om
gehoord te worden moeten we wel
een kans krijgen. Zoals er in een

bedrijf op de werkvloer de meest
nuttige informatie te vinden is, zo
geldt dat ook voor de inwoner die
ervaart wat er speelt of leeft in zijn
of haar dorp.
Aan het einde van de avond worden belangrijke highlights die naar
voren gekomen zijn, toegelicht.
Het is dan ook heel belangrijk dat
deze informatie ook daadwerkelijk meegenomen wordt naar de
gemeenteraadsvergaderingen, en
dat er, indien mogelijk, iets mee
gedaan wordt. Zo creëren we nog
meer saamhorigheid en betrok-

Op Sterk Water
Het Wonderbaarlijke
improvisatieavontuur
Zaterdag 21 maart
20.15 uur
€ 17,- (inclusief drankje)
Op Sterk Water
Het Wonderbaarlijke
improvisatieavontuur

worden teruggedrongen.

Lokaal:

In kleine groepjes werken in een
ontspannen en creatieve sfeer en
vervolgens op een whiteboard,
flipover of door de blijmakende
gele post-its de ideeën presenteren. Daarna met de hele groep
alles systematisch evalueren. Een
idee dat de oude Indische hindoe
Prai-Barshana al 400 jaar geleden
bedacht onder het mom ‘using the
brain to storm a problem’, waar we
wellicht veel te weinig tijd voor vrijmaken, omdat we allemaal al zo’n
overvolle agenda hebben. Toch
zouden we het veel vaker moeten

Lezersactie: r
Op Sterk Wate

kenheid, een belangrijk kenmerk
van Vorstenbosch.
Dichtbij de mensen en voelen wat
er leeft, past ook bij onze burgemeester Marieke Moorman die
de hele avond aanwezig zal zijn.
Informeel en onder het genot van
een drankje, hapje en muziek gaat
dat gewoon een nuttige, maar ook
gezellige avond worden. De presentatie is in handen van Clemens
Geenen.
Jong en oud, tot ziens op donderdag 5 maart!

Dit seizoen nemen de mannen van Nederlands beste
impro-cabaretgroep de bezoeker mee op een ongelooflijke ontdekkingsreis. Ze scheren langs de
rafelranden van de fantasie met hun snelle, intelligente, hilarische en muzikale improvisaties. Met een interactief decor, visuele gimmicks, vlijmscherpe humor, muzikale hoogstandjes, maar vooral: met virtuoze improvisatie. De pers over hun vorige show: “Voor deze club is maar één slogan
denkbaar: Op Sterk Water, er is geen betere” (De Volkskrant, 4 sterren).

DeMooiBernhezeKrant geeft samen met De Blauwe
Kei 2 x 2 vrijkaartjes weg.
Wil jij kans maken op 2 vrijkaartjes?

Mail dan voor 10 maart naar info@demooibernhezekrant.nl en
wie weet win jij vrijkaartjes.

Dag van de zang
HEESCH/OSS – Op zaterdag 6 juni 2015 wordt voor het eerst de Dag
van de zang gehouden. Popkoor NOIZ uit Heesch en Muzelinck in Oss
tekenen voor de organisatie. Mensen die van zang houden en complete
koren, zijn die dag van harte welkom workshops te volgen en te werken
met een koorcoach.

De Muzelinck in Oss opent op
zaterdag 6 juni haar deuren voor
deze dag. Na een gezamenlijke
opwarming kunnen er diverse
workshops worden gevolgd op het
gebied van zang- en ademtechniek, stemgebruik, verschillende
zangstijlen, of podiumpresentatie.
Iedere deelnemer kiest de workshops die aansluiten bij zijn of haar
persoonlijke wensen. Door de verschillende workshops is voor zangers in elk genre wat wils. En uiteraard worden de workshops geleid
door echte professionals. Zo zijn
Jetse Bremer, Peggy Hegeman en
Richard Sprokkereef aangetrokken
om workshops te houden en coaching te geven.
Coaching
Tijdens de lunch wordt een korenmarkt gehouden waarbij deelnemende koren zich presenteren aan
geïnteresseerde leden. In de middag werken de koren samen met
een koorcoach aan een aantal eigen nummers als ook aan een speciaal voor deze dag gearrangeerd
en ingestudeerd nummer. Koren
kiezen zelf op welk vlak ze coa-

ching willen, die op hun wensen
wordt afgestemd. Daardoor is er
voor koren uit alle genres wat wils
(waaronder pop, gospel, christelijk,
smartlap). Ter afsluiting laten de
koren horen wat ze deze dag hebben geleerd. Aan elkaar, aan bezoekers, en aan een professionele
jury. Zij krijgen allen een juryrapport mee met tips waar ze het hele
jaar mee vooruit kunnen.
Meer informatie of aanmelden via
www.dagvandezang.nl.

Bouwplannen?
Bestemmingsplan
nodig?
Planschade?

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

wie
is deze Bernhezenaar?

Karin haalt eerste prijs binnen
BeauTY aWaRd: Schoonheidsspecialiste van het jaar 2015 regio Zuid
NISTELRODE/UTRECHT – Op het Mediapark in Hilversum kreeg Karin
Manders de titel Schoonheidsspecialiste van het jaar 2015 regio Zuid.
Karin van Intense Skin and Body Improvement (Pascaud VIP instituut)
viel op door haar toonaangevende salon, die gespecialiseerd is in
het optimaliseren en verbeteren van de conditie van uw huid. Er waren
zeven prijzen uit te reiken op de Beauty Award avond, waarbij maar liefst
twee bedrijven uit Bernheze genomineerd waren.
Advertorial

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:
Judith v.d. Broek
uit Nistelrode

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

Bakken en Schikken
GLUTENVRIJ BAKKEN
Ook met een glutenvrij dieet kun je
lekker eten. Het is wel wennen, het
duurt even voordat je het bereiden
zonder gluten onder de knie hebt.
Daarom bieden wij de workshop
‘Glutenvrij bakken’ aan. We beginnen de workshop met uitleg van
diëtiste Caroline van de Wetering
en daarna gaat u zelf aan de slag.
De kookdocent laat zien hoe er op
een gemakkelijke manier heerlijk
gebakken kan worden voor het hele
gezin, zonder het gebruik van gluten. U zult zien dat het echt niet
ingewikkeld is. De recepten zijn
verrassend en natuurlijk veilig voor
mensen met een glutenallergie of
-intolerantie.
Woensdag 1 april van 19.00 tot

22.00 uur bij de Eijnderic in Heesch.
Prijs € 33,50 per persoon.
BLOEMSCHIKKEN
VOOR PASEN
De paaseitjes liggen al weer in de
winkel en al lijkt Pasen nog ver weg,
voor je het weet is het weer zover.

Tijdens deze workshop maakt u
twee bloemstukken in Paassferen,
de eerste les een buitenstuk en de
tweede les een mooie blikvanger
voor in uw huis! U kunt zelf de benodigde materialen meebrengen of
kiezen voor gemak en de docent alle
materialen laten verzorgen tegen
een schappelijke vergoeding.
Woensdag 25 maart en 1 april van
20.00 tot 22.00 uur in Heesch. Prijs
€ 29,50 per persoon.

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

mooIBernHeZertJeS
Te huuR
opslagRuimTe
Frontstraat in Uden.
225 m2. Informatie:
06-22387287.
VaKanTieWoning
alanYa-TuRKiJe
6-pers. appartement met
zwembad.
300 Meter van het strand.
Kijk op www.homeaway.nl
onder huisnr: 1147997.
opslagRuimTe 100 m²
Geschikt voor: ZZP-ers
en/of opslag. Voorzien van
overheaddeur en verwarming.
Kom gerust kijken bij Pakhuys 35,
De Morgenstond 35,
Heeswijk-Dinther - 06-21666128.
opslagloods 100m2
Heeswijk-Dinther. Voorzien van
grote schuifdeur en loopdeur,
verlichting en 220V.
06-12116912.

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

aangeBoden
VÓÓR de zomeR uW
digiTale cameRa leRen
Kennen?
Kom naar de cursus!
Start woensdagochtend 1 april,
Broekhoek Heesch.
In zes lessen van 2 uur krijgt
u uitleg over uw camera, de
knoppen en wanneer u deze
gebruikt.
Info: Denise van der Stappen
www.ds-fotografie.com
06-48400635.

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 zijn 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.

geVRaagd
landBouWmachines
o.a. hooimachine, harkmaaier,
mesttank, ploeger, weisleep,
kipper, frees maiszaaimachine,
tractor, enz. en vee-/
paardentrailers. Tel. 06-19076959.
KosTeloze
sTallingsRuimTe gezocht
voor prinsenwagen Stichting
Carnaval HDL gedurende vrijwel
het hele jaar. Lengte: 9 m, hoogte
4 m, breedte 2,5 m.
Contact: 06-10197523.
Ik ben op zoek naar een
glazen TuinKasT. Wie heeft
een tuinkast en gebruikt hem
niet? U kunt mij bellen.
Tereas 06-10510087.
wiLt U een ZoeKertJe PLaatsen?

Dan is dit mogelijk vanaf € 5,-.
office@demooibernhezekrant.nl
of 0412-795170.

20

Woensdag 4 maart 2015

BeRnheze

b o Uw t

uW BouWpeRiKelen in BeRnheze BouWT?
info@demooiBeRnhezeKRanT.nl

Een rondje op de bouw…
bij de specialisten
Advertorial

geld besparen door aanslag ozB goed te bestuderen

HEESWIJK-DINTHER - Binnenkort kunnen veel mensen weer geld besparen door de aanslagen voor de
Onroerend Zaak Belasting (OZB) goed te bestuderen. Vooral mensen die wonen in het buitengebied.
Gecertificeerd taxateur Ad Ketelaars helpt graag bij deze bestudering, want te veel betalen is niet nodig,
vindt hij.
Ad Ketelaars uit Heeswijk-Dinther
zit al zo’n veertig jaar in het vak
en heeft daardoor veel kennis en
ervaring opgebouwd. Vroeger
was Ad ook bezig met de koop en
verkoop van huizen, maar inmiddels heeft hij zich volledig gespecialiseerd in taxaties.

Ad Ketelaars

Tekst: Matthijs van Lierop Foto: Fons Baerken

De belasting die men betaalt over
een huis, wordt onder andere
bepaald door het aantal kubieke
meters van het woonhuis, het
aantal m2 grond, de locatie en de
eventuele bijgebouwen. Maar het
te betalen bedrag aan de belasting komt niet altijd overeen met
de werkelijke waarde, waardoor
menig persoon te veel betaalt.
Graag adviseert Ad de mensen
om vrijblijvend contact met hem
op te nemen als zij vermoeden
dat de WOZ-waarde van hun

huis te hoog is. Aan de hand van
een quickscan - een snelle scan
- bepaalt Ad dan de waarde van
het object. Volgens Ad kunnen
vooral mensen in het buitengebied geld besparen voor de OZB,
omdat huizen in het buitengebied

‘met name in het BuitengeBied valt dus
veel winst te Behalen’
nauwelijks te vangen zijn in een
raster, waar de gemeente veel
mee werkt. “In de loop van de
tijd zijn er soms fouten in de belasting geslopen. Met name in het
buitengebied valt dus veel winst
te behalen.”
Indien Ad na de scan concludeert
dat er een aanzienlijk verschil is
tussen de werkelijke waarde en

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

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

Geen zin of tijd in onderhoud?
informeer naar interessante
jaarcontracten.

Pim Langens
M 06 525 448 08

Adv Langens Hoveniers 109x53_5.indd 1

krijg je terug als je door de rechter
in het gelijk wordt gesteld.
Omdat de gemeente de kosten
van de taxateur betaalt, zitten er
voor huiseigenaren geen verdere
kosten aan. Doe er uw voordeel
mee.
Hoofdstraat 27-29,
5473 AN Heeswijk-Dinther
Telefoon: 0413 294 142

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

Peter van Roosmalen Schilderwerken
Koksteeg 50 - Vinkel
06 - 1018 94 11

Schildersbedrijf Theo Wijnen
Catharinehoeve 23 - Heesch
06- 5374 0305

de WOZ-waarde, maakt hij bezwaar. Wanneer de gemeente
het bezwaar afwijst, kan de taxateur bezwaar aantekenen bij de
Rechtbank.
Griffierechten van € 41,- zijn voor
de huiseigenaar, maar dit bedrag

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

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

27-05-14 21:18

OPROEP:
bouwen in
nistelrode
NISTELRODE - Uw huidige woning te groot, een grote tuin,
kinderen de deur uit? Wilt u
kleiner gaan wonen? Laagbouw
en alles op begane grond? Wij
zoeken mensen die interesse
hebben om samen met ons 55+
CPO woningen te bouwen op
een perceel in Nistelrode. Interesse? Neem dan contact op
met Tinie Verkuijlen:
0412-611709 of 06-55113407.
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eerste prijs voor langenhuizen
hoveniers op Tuinidee 2015
Vorstenbosch
www.hansvandervelden
Tel.: 0413 - 229598 / 06 - 46595101
aannemersbedrijf.nl
E-mail: hans.vander.velden1@hetnet.nl

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

pvdzanden.nl

DEN BOSCH/LOOSBROEK - Voor
het eerst sinds ongeveer tien jaar
waren Tjerry Langenhuizen en zijn
team van Langenhuizen Hoveniers
uit Loosbroek weer te zien op
TuinIdee 2015 - van 26 februari
tot en met 1 maart - in de Brabanthallen in Den Bosch.
Ze stonden daar met een modeltuin, ontworpen door Sander van
der Helm uit Heesch. De uitvoering hiervan werd gedaan door
acht medewerkers van Langenhuizen Hoveniers, onder leiding
van Edwin Raaijmakers. Het juryrapport voor ‘Beste Tuinpresentatie’ was als volgt: ‘De tuin
was volledig, goed afgewerkt en
alles klopte door zijn eenvoud.
Daarnaast waren de verhoudingen goed in evenwicht en was de
boomstam-balie een echte eyecatcher’.

De boomstam-balie was een echter eyecatcher

aan het werk

06-11955220

VAN D UYNHOVEN

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

Schilder
Glas- en Afwerkingsbedrijf
Glas in lood

www.vanduynhoven.nl

Kortingen
tot 10%

Zijn onze klanten bij jou
in goede handen?
Dan heeft van Lieshout B.V.
voor jou een mooie uitdaging!
Wij zijn op zoek naar een:

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

www.hetbouwblok.nl
KWALITEIT

showroom open
op zaterdag
9.00 - 15.00 uur

IS DE

NORM

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

Van Lieshout B.V. is dé specialist voor badkamers, tegels, keukens en installatiewerk,
en heeft daarbij alles onder één dak. De onderneming is al 35 jaar een begrip voor
Veghel en omgeving. Daarbij staat het belang van de klant altijd voorop. Er wordt
gewerkt in een cultuur waarbij aanpakken voorop staat, met een klein team in een
informele organisatie.
Wij zoeken een installatiemonteur ter uitbreiding van ons team. Jij kunt zelfstandig
werken en neemt de verantwoordelijkheid voor een perfecte uitvoering van de
werkzaamheden voor onze klanten. De werkzaamheden bestaan in hoofdzaak
uit loodgieterswerkzaamheden, badkamer renovatie en het zelfstandig monteren
van gas- en watertechnische installaties, sanitair, CV en riolering. Ben je nu zzp-er
en heb je interesse? Neem dan ook contact met ons op.
Heb je interesse in deze functie? Stuur dan je motivatie met CV binnen 14 dagen na het
verschijnen van deze advertentie aan: Van Lieshout B.V. t.a.v. Arno van Lieshout, De
Amert 98, 5462 GH Veghel. Uiteraard kan dit ook via e-mail: info@van-vanlieshout.nl.
Voor nadere informatie verwijzen wij je graag naar de website www.van-lieshout.nl.
Natuurlijk kun je ook contact opnemen met Arno, telefoonnummer: 0413 - 34 40 43.

www.sanidrome.nl/vanlieshout
De Amert 98, Veghel
(0413) 34 40 43
Openingstijden: zie site

22

Woensdag 4 maart 2015

de mooiste dag van de
Verenigde spelers
LOOSBROEK - Toneelgroep ‘Verenigde Spelers’ Loosbroek is al een
flink aantal maanden aan het oefenen voor een nieuw toneelstuk, dat
op 14 en 15 maart in De Wis te Loosbroek en op 20 maart in De Stuik
te Vorstenbosch op de planken wordt gebracht.

Advertorial

open dag centrum maia in nistelrode
NISTELRODE - Centrum Maia is al weer een kleine anderhalf jaar actief in Nistelrode en steeds meer
mensen weten de weg naar de Palmenweg te vinden. De fijne plek aan de bosrand, de hartelijkheid van
de mensen, maar vooral ook de nuchtere aanpak spreken de bezoekers aan.

huisdier ervaren, even lekker ontspannen met reiki, voetreflex- of
metamorfose-massage en is er
een leuk aanbod van kristallen,
inzichtkaarten en andere artikelen
uit de webshop.

Maja en George

De toneelgroep is heropgericht in
1977 en er zijn verschillende leden die vanaf het begin actief zijn.
Het gezelschap is door de jaren
heen niet stil blijven staan en dat
zien we ook in de leeftijdsopbouw,
het jongste actieve lid is nog geen
twintig en de oudste speler is net
de zestig gepasseerd. De rest zit
daar gespreid tussenin. Dit jaar
spelen ook weer twee debutanten
mee, Wilma en yvonne van Schijndel.
Elk jaar wordt geprobeerd een drama, blijspel of klucht op de planken te brengen en dit jaar is het
een klucht in drie bedrijven met de
titel ‘De mooiste dag’, geschreven
door Anne Terwisscha. Het gaat
over weddingplanner Sylvia, die
als eigenaresse van ‘De mooiste

dag’ alleen maar rekeningen ziet
binnenstromen. Ze vermoedt dat
ze binnenkort de tent moet sluiten,
maar dan komen Herbert en Saskia hun bruiloft regelen via Sylvia
en dit betekent een goede bron
van inkomsten omdat Herbert uit
een rijke familie komt. Diverse familieleden proberen het huwelijk
tegen te houden of juist door te
laten gaan. En … willen Herbert en
Saskia zelf wel zo graag met elkaar
trouwen? De mooiste dag wordt
een dag vol persoonsverwisselingen en verkleedpartijen. De regie
is in handen van José Lucius.
Aanvang is telkens om 20.00 uur.
De reservering is voor Loosbroek
via Miranda de Mol 06-41456167
en voor Vorstenbosch via Bert v.d.
Linden 06-20480277.

Maja van Houting is de drijvende
kracht achter Centrum Maia. Het
is haar missie om zoveel mogelijk

Op zondag 8 maart van 11.00 tot
17.00 uur houden zij een open
dag waarop ze jullie graag ken-

Het Is Haar mIssIe Om ZOVeeL mOGeLijk mensen BewUst te
Laten wOrDen Van wIe Zij nU werkeLijk Zijn
mensen bewust te laten worden
van wie zij nu werkelijk zijn; durven leven vanuit je hart en vooral
doen waar je blij en gelukkig
van wordt! Samen met George
Onderdelinden, die daarnaast
werkzaam is in de jeugdhulpverlening, vult zij het grootste gedeelte van het cursusaanbod in.

nis laten maken met alle activiteiten. Tijdens deze open dag kun je
een korte reading voor jezelf of je

Daarnaast is het mogelijk om het
labyrint te lopen en staan Maja
en George je uiteraard graag te
woord om antwoord te geven op
alle vragen over het cursusaanbod, de workshops en ‘t energetische werk.
De open dag wordt georganiseerd in samenwerking met Nel
Manders; voetreflex-/metamorfosemassage en Marti Cornelissen;
dierencommunicatie,
beiden
werkzaam bij Centrum Maia; en
met Nellie Timmers, natuurgeneeskundige, Willemien Geurts
van MandalArt en BertineDonna.

Datum: 8 maart. Tijd: 11.00-17.00 uur
Centrum Maia, Palmenweg 5, Nistelrode
www.centrummaia.nl. info@centrummaia.nl
06-22674482

ONDERWEG

3X TANKEN =

33% KORTING

BIJ UW HANEX CARWASH!

Haal de gratis spaarkaart bij uw Hanex Tankstation

www.hanex.nl
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dubbelprogramma in ‘rockwalhalla’ de zwaan grote baby- en kinderdig nog de punkklassieker New
Rose van die Engelse klapper van
weleer, The Damned? En waarom
waagt niet elke band zich net als
Milestones From The Underground
Scene aan het heftigste werk van
Iggy Pop en zijn Stooges?

HEESWIJK-DINTHER – Het wordt zaterdag 7 maart geheid een mooie
avond in café De Zwaan in Heeswijk-Dinther. Twee bands die de rafelranden van de popmuziek verkennen, verzorgen dan een optreden.
Het gaat ook om twee bands die
weten hoe je met muziek, die niet
iedereen kent, een zaal op zijn kop
kunt zetten. Losjes, ruig, super intens en recht voor z’n raap. Twee
keer garagerock met een ‘touch of
soul’.

Milestones From The Underground
Scene doen wat de naam al zegt.
De vijf mannen brengen een set
met ijzersterke songs uit de spannendste uithoeken van de rock’n
roll-historie. En dat doen ze verrekte goed. Waar hoor je tegenwoor-

Projectmanager doet alles waar de
naam niet voor staat: ontregelen.
Deze garagepopjoekels komen
met een stapel kakelverse liedjes,
waarvan sommigen nu al zeggen
dat het ‘classics’ worden. Eenvoud
met maximaal effect. Melodietjes
om verliefd op te worden, een toffe beat en voortrazend gitaarwerk.
Ze menen het, de drie kerels van
Projectmanager. Hun eerste plaat
is in de maak.
De zaal gaat 7 maart open om
21.00 uur, vrij entree, info 0413291575. www.dezwaanlive.nl.

succesvol benefietconcert voor miss maasai
VORSTENBOSCH – Het benefietconcert afgelopen zondag in de
Stuik was zeer succesvol. Koor
Frappant en het Afrika-Engakoor
hadden de handen ineen geslagen
voor de stichting Miss Maasai.
De opbrengst van de collecte is
€ 637,-.
Monique Dortmans en Caroline
van de Wetering willen iedereen
bedanken voor dit mooie concert
en natuurlijk voor de bijdrage aan
de stichting. De stichting zet zich
in om Maasai-meisjes naar school
te kunnen laten gaan. De meisjes
mogen naar de Mara Hills Academy, een particuliere basisschool die
door en voor Maasai is opgericht.
Meer foto’s: www.mooinisseroi.nl

beurs met 120 kramen
HEESCH - In De Pas in Heesch
wordt op zondag 8 maart weer
een grote baby- en kinderbeurs
gehouden. Er staan ook deze keer
weer 120 standhouders.
Vanaf 10.00 uur worden zowel
tweedehands als nieuwe babyen kinderartikelen aangeboden.
Denk hierbij aan (merk)kleding,
speelgoed, boeken, films, wandelwagens, maxi-cosi’s, autostoeltjes, fietsjes, computerspelletjes,
meubeltjes, enz. Alles is van goede
kwaliteit.
Telkens weer blijkt dat duur speelgoed en kleding vaak maar een
korte tijd gebruikt of gedragen

wordt. De materialen zijn dan nog
in zeer goede staat. Het is zeker de
moeite waard om te komen kijken
voor leuk, goedkoop, kwalitatief
goed speelgoed en kleding. Dit
geldt niet alleen voor (aanstaande) ouders, maar zeker ook voor
bijvoorbeeld opa´s en oma´s, oppasgelegenheden en peuterspeelzalen. Er wordt een hoek ingericht
voor kinderen, waar zij kunnen
spelen. De stands zijn inmiddels allemaal gereserveerd. Voor info:
kinderbeursheesch@hotmail.com of
kijk op www.baby-kinderbeurs.nl.
De zaal is open van 10.00 tot
13.00 uur en de entree bedraagt
€ 2,- (kinderen gratis).

heitje voor ‘n Karweitje
scouting mira ceti
NISTELRODE - Scouting Mira Ceti uit Nistelrode houdt zaterdag 7
maart de jaarlijkse actie ‘Heitje voor ‘n Karweitje’.
Deze dag komen de welpen en scouts in de ochtend en middag langs om
kleine klusjes op te knappen tegen een vergoeding. De scouts zijn herkenbaar aan het scoutinguniform dat ze dragen. Een vrije gift is uiteraard
ook mogelijk. Van de opbrengsten van deze actie wordt een gedeelte
van de zomerkampen bekostigd.

Kinderbrillenmiddag
14 maart
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9.00-16.00 uur
V.l.n.r.: Jeanne van Zantvoort, Monique en Caroline

huismerk Beauté Totale didi:
guinot wint Best salon Brand product

GRATIS GLA
ZEN
voor de snel
le beslisser;
bĳ aankoop
van een com
plete
bril inclusief
1 paar glazen
*Vraag naar de
vo
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orwaarden

www.kijkmij.info
| www.hoormij.info
Tramstraat
23 - Nistelrode - 0412 614 052

www.kijkmij.info | www.hoormij.info

Wij zijn aangesloten bij de OVN Optometristen Vereniging Nederland, het Kwaliteitsregister Paramedici en zijn erkend HoorProfs en StAr audicien.

Wij zijn aangesloten bij de OVN Optometristen Vereniging Nederland, het Kwaliteitsregister Paramedici en zijn erkend HoorProfs en StAr audicien.
158040 AD Rolstoel.indd 1
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Gratis parkeren voor de deur
158040 AD Rolstoel.indd 1

NISTELRODE - Het huismerk van
huidinstituut Beauté Totale Didi
- Guinot - is uitgeroepen tot Best
Salon Brand Product van 2014.
De prijs werd uitgereikt in het
Okura Hotel in Amsterdam waar
de Oscars van de cosmeticawereld plaatsvonden: de Beauty Astir
Awards.
Talloze beautyproducten in verschillende categorieën werden
door een vakkundige beauty-jury
getest en daaruit werden vervolgens de besten gekozen.
Didi van de Graaf, eigenaresse
Beauté Totale Didi uit Nistelrode:
“Over ons huismerk Guinot zijn we
al jaren heel tevreden en nu kreeg
dit ook een landelijke erkenning.
Uitgeroepen tot beste salonmerk
van afgelopen jaar. Het is de vakprijs in de branche en natuurlijk
een mooie opsteker voor de salon,
maar vooral voor het merk Guinot.
Over het merk is meer te lezen op
de website.”

18-01-13 12:02

GARDEN NIGHT SCHAĲK
Dinsda

Team van Beauté Totale Didi

Foto: Marcel van der Steen

BeauTÉ ToTale didi
Laar 57 E
5388 HC Nistelrode
0412-612671
www.btdidi.nl

g
* deskundige aanwezig omtrent
10 maart
tuinzaden, en groente- en
19
.00 - 22.00 uur
kruidenplanten
* deskundige uitleg omtrent
tuingereedschappen en benodigdheden
* virtuele gewasdokter
* scherpe aanbiedingen
* overig tuinassortiment 20% korting
* dit alles onder het genot van een hapje
en een drankje
SPANJERS VOOR DIER EN TUIN

Bossestraat 65 5374 HS Schaĳk 0486-46 13 86
info@spanjersvoordierentuin.nl www.spanjersvoordierentuin.nl
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Uitreiking Koninklijke Onderscheiding
Pater Hendrik van Kessel

VOSTENBOSCH - Pater Hendrik van Kessel (87) wonende in Chipata in Zambia benoemd tot Ridder in de
Orde van Oranje-Nassau op 21 februari. Mevrouw Gera Sneller, ambassadeur in Zimbabwe heeft hem de
versierselen behorende bij deze Koninklijke onderscheiding in Chipata uitgereikt.
Pater van Kessel is vanaf 1952 mis- meenschappen, hij zette aan tot
sionaris in Zambia. Hij is de langst bewustwording en gaf een aanzet
nog actieve missie- en ontwikke- tot een betere toekomst. Om dit
lingswerker uit de Pastorale Een- werk effectief te verrichten heeft hij
heid Heilige Lambertus Nistelrode- zich verdiept in de talen en culturen
Vorstenbosch. Hij heeft vanuit de van de gebieden waar hij werkte.
diepe binnenlanden van Zambia, Hij had een speciale gave om de inonder zéér primitieve omstandig- landse talen perfect te leren.
heden gewerkt. In de beginjaren
bestond zijn werk vooral uit het Een lange rij van talenten beopstarten van kleinschalige scho- noemde de ambassadeur Sneller,
len en medische hulpposten, het waarvan onder andere; de organihelpen van de zieken en andere satie, de opzet en de instandhouactiviteiten op het gebied van ge- ding van de/het bisschoppelijke
zondheidszorg,
met hulp
van fiAdministratie
en Archief,
Chipata,
voetbal
hockey
tennis
basketbal
turnen
volleybal
handbal
nanciële middelen uit zijn geboor- Zambia. Na zijn pensionering werd
tedorp Vorstenbosch.
hij gevraagd als vrijwilliger een archief op te zetten in het bisdom
Pater van Kessel droeg bij aan de van Chipata - een provincie groontwikkeling van het gebied door ter dan Nederland - en leerde de
het
oprichtenboksen
van katholieke
geAfrikaanse
medewerkers
hoe ze
dit
beugelen
badminton
zwemmen
waterpolo
handboogschieten
tafeltennis

korfbal
korfbal

hardlopen

biljarten

duivensport

jeu de boule

wielrennen

vissen

skien

judo

schaken

dammen

darten

snowboarden

bezoek onze vernieuwde website

konden bijhouden en verwerken,
100 jaar aan gegevens (ongeordend opgestapeld in dozen) werden verwerkt. In Zambia is geen
deugdelijke burgerlijke stand, dus
de administratie van de missionarissen is de enige betrouwbare ons
gegevensbron over geboortedatum,
huwelijk en overlijden.

OVER CONNECT

Connect Accountants & Adviseurs biedt
GOUD VOOR
100 JAAR
EXPERTISE
ondernemers
een compleet
scala
aan diensten.
Op het gebied van accountancy, administratie,
De La SaLLeStraat 8 5384 NK HeeSCH
TELEFOON 0412 624 855
www.CoNNeCt-aCCouNtaNtS.NL

ﬁscale zaken, loonadministratie en advies op

abc: Accuraat - betrouwbaar - Compleet
juridisch en/of bedrĳfseconomisch terrein.

bezoek onze vernieuwdeVIERT
website
CONNECT
GOUD, ZILVER, BRONS

Hij spreekt de drie verschillende
inlandse hoofdtalen vloeiend en
Decorandus begeleidt dokters, docenten, administratoren en stagiaires die als ontwikkelingswerkers
in Zambia komen werken. Zij zijn
uitgezonden door organisaties als
Artsen zonder Grenzen, het Rode
Kruis, het Ministerie van Onderwijs
en het Peace Corps. Hij onderricht
ook vele paters.

Altior terug in de Topklasse

paardrijden

ons abc: Accuraat - betrouwbaar - Compleet

golf

De La SaLLeStraat 8 5384 NK HeeSCH
TELEFOON 0412 624 855
over onze organisatie. Over de stabiliteit van onze
Voor Connect Accountants
&
Adviseurs is
www. CoNNeCtaCCouNtaNtS.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!

voetbal

Heeswijk
incasseert opnieuw tegenslag

DE LA SALLESTRAAT 8 5 3 8 4 NK HEESCH
T. 0 4 1 2 6 2 4 8 5 5 WWW.CONNECT-ACCOUNTANTS.NL

kano

kaarten/bridgen

1cm b

1,2 cm b

DRUNEN/HEESWIJK-DINTHER - Met een compleet nieuwe voorhoede
en enkele wijzigingen op het middenveld startte Heeswijk aan de wedstrijd in Drunen tegen RKDVC.
1,4cm b

autosport

karten

HEESWIJK-DINTHER - Altior is
terug in de Topklasse. De korfbalsters promoveerden door zondag in eigen huis het duel in de
Hoofdklasse te winnen van Rooi.
De wedstrijd kwam moeizaam op
gang en Rooi kon eigenlijk best
makkelijk bijblijven. De dames
kwamen niet in hun spel maar gingen toch rusten met een 5-3 voorsprong. Na rust en enkele mooie
doelpunten kwamen ze dan toch
los, kwam het kampioensgevoel
boven en werd het verschil met
Rooi alleen maar groter. Het werd

motorsport

een mooie overwinning van 14-5
en wat belangrijker was: een terugkeer in de Topklasse. Na mooie
woorden van de voorzitster en de
vele felicitaties werd er daarna gefeest. Er staat nog één wedstrijd
in de zaal op het programma en
daarna gaan de dames het weer op
het veld proberen om ook hier het
huzarenstukje te herhalen.
Altior 2 – Rosolo 2: 9-11
Altior 3 – Rosolo 3: 7-10
Altior 4 – ODIO 2: 13-8
Altior 5 – Celeritas 3: 9-9
Altior MW1 – Rooi MW3: 5-12
Avanti R1 – Altior R1: 5-4

Emos A1 – Altior A1: 7-7
Altior A2 – Tovido A1: 4-7
Flash A1 – Altior A3: 12-8
Flash B1 – Altior B1: 3-10
Altior C1 – Flash C1: 10-3
Altior C2 – Korloo C1: 1-4
Altior C3 – Tovido C1: 4-3
Prinses Irene D2 – Altior D1: 4-13
Altior D1 – Rooi D1 (inhaalwedstrijd): 9-3
Altior E1 – Korloo E1: 3-9
Altior E2 – Korloo E2: 3-1
Prinses Irene E2 – Altior E3: 16-12
Be Quick W1 – Altior W1: 7-6
Strafworpen: 5-7
Korloo W1 – Altior W2: 3-2

Heeswijk werd het gevaarlijkst
toen een indraaiende vrije trap
van Camiel van Doorn van dichtbij over werd gekopt door Juul
Heerkens. De gastheren waren
vooral dreigend uit standaardsituaties. Net toen iedereen dacht dat
de rust met de brilstand bereikt zou
worden, viel er toch een doelpunt.
Scheidsrechter Senders vergiste
zich door een mislukte voorzet van
Guus Berens onterecht te promoveren tot hoekschop. Tot vreugde
van het thuispubliek wist Martijn
van Esch uit die corner de 1-0 binnen te koppen.
Sterk
Na de thee begon de uitploeg
sterk. Na ruim tien minuten in het
tweede bedrijf beloonde de ploeg

van trainer Marc van de Ven zichzelf. Middels een mooie combinatie tussen Dirk Verdonk en Cristian
van de Broek werd laatstgenoemde vrijgespeeld aan de linkerkant.
Zijn strakke voorzet werd door Rob
Tips bij de eerste paal keurig verwerkt tot doelpunt, 1-1.
Heeswijk zette aan om door te
drukken, maar 3 minuten later
stonden de Drunenaren weer op
voorsprong.
Nog eens 3 minuten later kreeg
aanvoerder Ruud van Son opnieuw bij een corner te veel ruimte,
waardoor het 3-1 werd. In het vervolg bleef Heeswijk zoeken naar
de aansluitingstreffer, maar via een
counter wist Jorg van Oijen in de
slotfase nog te scoren voor het
thuisteam: 4-1.

Bernheze sportief

Woensdag 4 maart 2015

voetbal

25

handbal

Volle buit voor HVCH

Heren Dos’80 blijven in race
voor kampioenschap
HEESCH - De heren van Dos’80 moesten het in Eindhoven tegen de
koploper opnemen. Om nog een kans op het kampioenschap te hebben, moest deze wedstrijd worden gewonnen en dat lukte. Ook de dames wisten er opnieuw met de volle winst vandoor te gaan.
De heren van Dos wisten wat hen
te doen stond. Winnen van PSV
Handbal. Het werd een enerverende wedstrijd. Beide teams begonnen wat aarzelend en stroef.
Maar langzaamaan kon Dos toch
afstand nemen.

HEESCH – Onder de noemer ‘niet
goed, maar wel de punten’, deed
HVCH goede zaken in de thuiswedstrijd tegen EFC.
Doelman Rob van Erp veroorzaakte nog wel een strafschop,
waardoor de mannen uit Eersel op

voorsprong kwamen. De ploeg uit
Heesch trok dat in de eerste helft
nog recht en had in het tweede bedrijf nog verder uit moeten lopen
dan de 3-1 eindstand.
Rik Korsten, Tom Hekerman en
Willem Roefs waren voor HVCH
succesvol.

De verdediging, onder aanvoering
van keeper Roy Govers en Niek
Lubbersen, zorgde ervoor dat PSV
op afstand bleef. In de tweede
helft wisten de Heeschenaren hun
voorsprong te behouden. Denny
van den Akker was een ware plaag
voor de PSV-ers. PSV probeerde
het nog, maar Dos trok aan het
langste eind. Eindstand 19-20.

Debutant
De dames van Dos speelden zaterdagavond de uitwedstrijd tegen
Aristos in Best. Dos begon goed
aan de wedstrijd en er werd meteen een voorsprong gecreëerd.
Maar Arsitos wist het net ook te
vinden en de eerste helft liep gelijk
op. Dos wist wel een voorsprong
te behouden. Dit gebeurde mede
dankzij een doelpunt van debutant
Lisa Turlings die een goede wedstrijd speelde. Ruststand 9-11. In
de tweede helft kwam Dos goed
uit de startblokken. Goede aanvallen werden beloond met doelpunten. Ellen Kenter speelde uitstekend en wist regelmatig te scoren.

Tegen het einde van de tweede
helft kwamen de dames van Aristos weer dichterbij. Toch wist Dos
er met de overwinning vandoor te
gaan. Eindstand 24-26.

volleybal

Tornado Meisjes B behouden eerste plaats
HELVOIRT/NISTELRODE - Tornado Meisjes B speelde afgelopen zaterdag een uitwedstrijd in Helvoirt tegen Swinta. Door een 4-0 overwinning heeft het team de eerste plek kunnen behouden in de competitie.
Het is makkelijk
scoren met
DeMooiBernhezeKrant

De setstanden waren: 25-11, 257, 25-12 en 25-7. Het was dus niet
echt een uitdagende wedstrijd voor
de meiden, maar ze moesten wel

goed de concentratie vasthouden.
Dat is gelukt. Na een paar mooie
reddingsballen en smashes werd
de wedstrijd prima afgesloten.

Tornado Meisjes B speelt volgende
week een belangrijke wedstrijd tegen de nummer twee op de ranglijst, Particolare/DS MB2. De ploeg
speelt thuis, 16.15 uur in sporthal de Overbeek in Nistelrode en
hoopt op een grote publieke opkomst.

voetbal

WHV verslaat FC de Rakt
UDEN/LOOSBROEK - WHV was
zondag te sterk in het streekduel
met FC de Rakt. De ploeg uit Uden
werd met 2-5 verslagen.
Vanaf de eerste minuut werd er
goed gevoetbald en de kansen
kwamen al vrij snel. FC de Rakt
mocht van geluk spreken dat het
tot de 23e minuut duurde voordat
WHV scoorde door een intikkertje
van Marco Lunenburg. FC de Rakt
kwam er niet aan te pas en in de
35e minuut was het weer raak.
Yorrick van de Rakt rondde een
goede aanval af van WHV: 0-2.
Meteen na rust leek de wedstrijd
beslist want Yorrick van de Rakt
strafte een verdedigingsfout af:
0-3. Hierna verslapte WHV heel

even en FC de Rakt scoorde tegen.
WHV herpakte zich uitstekend en
kreeg enkele goede kansen, maar
de supporters van WHV hoefden
toch niet lang te wachten. In de
59e minuut was het Roel Lunenburg die zich op het middenveld
fraai vrij speelde en met een bekeken schot de keeper van FC de
Rakt kansloos liet. In het laatste
half uur reeg WHV de kansen aaneen, maar het vizier stond niet echt
meer op scherp, waardoor FC de
Rakt in de 86e minuut toch nog
wat terug kon doen: 2-4. WHV gaf
nog eenmaal echt gas en dat leidde meteen weer tot een doelpunt
door invaller Twan van der Doelen,
die de eindstand op 2-5 bepaalde.

Speurtocht
bij Intratuin Veghel

Koopzondag
8 maart
open van 12.00
tot 17.00 uur

Speurtocht vanaf 12.00 uur
met leuke activiteiten voor de kinderen
(jong en oud), waaronder schminken.
Intratuin Veghel Heuvel 11
0413-350816. Vrijdag koopavond. www.intratuin.nl

paardrijden

Vijfde plaats voor Miranda Hoezen
ERMELO/HEESWIJK-DINTHER
- Miranda Hoezen - van der Pas
reed afgelopen weekeinde met
paard Wise Guy op het KNHScentrum in Ermelo mee met het
NK ZZ-zwaar dressuur.
Miranda zette zaterdag een knappe prestatie neer door een foutloze
proef met veel hoogtepunten te
laten zien. Dit leverde haar complimenten van de jury op en een vierde plaats met 68,38%. De beste
tien uit deze rubriek kwalificeerden
zich voor de finale op zondag voor
de kür op muziek. In een zeer sterk
deelnemersveld, eindigde Miranda
op een vijfde plaats met 66,958%.

jeu de boules

Jo Lamers wint wintercompetitie Die Lé
NISTELRODE - Maar liefst 81 van
de 96 leden van jeu de boulesclub
Die Lé uit Nistelrode waren dinsdag 24 februari aanwezig bij de
prijsuitreiking van de wintercompetitie 2015, waarbij Jo Lamers de
eerste prijs kreeg uitgereikt.
Hieraan voorafgaand vond de algemene ledenvergadering plaats,
waarbij Kees van Oosten stopte als
bestuurslid en Jos van der Lee als
nieuw bestuurslid werd gekozen.
Voorzitter Jos Bongers werd met
algehele stemmen herkozen.
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mooie resultaten voor sine-cura

HEESWIJK-DINTHER – Turnsters
van Sine-Cura uit HeeswijkDinther kwamen afgelopen weekeinde op verschillende onderdelen
in actie tijdens de voorwedstrijd
voor divisie 4 en D1.
Zaterdagochtend kwamen de instapper en jeugdturnsters in actie.
De instapper - Larissa Dekkers had keurige oefeningen geturnd
en behaalde de 22e plaats. De
jeugdturnsters Nina Verhoeven en
Famke Voets turnden ook in de
ochtend. Famke werd 6e en Nina
5e. In de middagwedstrijd kwam
juniorturnster Nina Eijmberts in
actie. Ze turnde super oefeningen
en behaalde zelfs de 1e plaats.
Aan het einde van de dag waren
jeugdturnsters Sophie Nooijen en
Noa Lambrou aan de beurt. Sophie
werd 8e en Noa 19e. Op zondag
kwamen er ook nog verschillende

avesteyn
onderuit tegen nulandia
NULAND/HEESWIJK-DINTHER - Na de wedstrijd van vorige week,
waarbij door een goede collectieve prestatie een punt werd verdiend,
stond zondag voor Avesteyn de wedstrijd tegen Nulandia op het programma.

turnsters in actie. In de middag
de pupillen Gijsje van de Akker en
Lynn van Doorn. Gijsje werd 10e
en Lynn 20e. Ook de senioren Kim
Kuijpers, Winnie van Kronenburg

en Jelke de Wit hadden hun wedstrijd. Kim werd 11e, Jelke 13e en
Winnie behaalde de 16e plaats. Als
laatste kwam yanou Smits in actie,
zij behaalde een 9e plaats.

avesteyn op zoek naar trainer voor a1
HEESWIJK-DINTHER - Voetbalvereniging Avesteyn uit Dinther is voor
het nieuwe seizoen op zoek naar een ambitieuze trainer voor de A1. Dit
elftal speelt volgend seizoen in de 1e klasse.
De nieuwe trainer moet; in het
bezit zijn van het diploma UEFA C
jeugd (in de volksmond TC3), deze
cursus volgen of ruime ervaring
hebben als trainer, een opleider
en een teamplayer zijn. Zijn belangrijkste taak is de spelers technisch en tactisch beter maken en
een team smeden. De prestaties
mogen niet ten koste gaan van
het opleiden. Hij moet communi-

voetbal

catief sterk zijn, de kennis weten
over te brengen en spelers weten
te motiveren. Daarnaast heeft hij
een voorbeeldfunctie. Zaken als
het bijbrengen van sportiviteit en
saamhorigheid, het accepteren en
naleven van regels en afspraken
behoren daar absoluut toe. Hij
verzorgt tweemaal per week, op
maandag en woensdag, de trainingen op basis van plezier, beleving

info@demooibernhezekrant.nl
voetbal

prinses irene
ziet degradatiespook naderen
SOMEREN/NISTELRODE - Opnieuw gingen de vrouwen van
Prinses Irene onderuit in een uitwedstrijd.
Tegen laagvlieger Someren werd
een kansloze 3-0 nederlaag ge-

leden, na een 1-0 ruststand. In
het doel bij Prinses Irene stond
Femke Brands - normaal keepster
bij Vrouwen 2 - vanwege ziekte/
blessure van Nadia van Mourik.
Door deze uitslag blijft het degradatiespook akelig dicht in de buurt.

DE NR.1 IN WINTERSPORT

portafdeling is
Onze winters maart 2015
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Snowboards

NU

169,99

Nulandia bleek een degelijke ploeg
die deze situatie de baas was. Avesteyn drong enigszins krampachtig
aan maar kon geen vuist maken.
Nulandia vond het goed en bracht
- zoals in de rust afgesproken was de punten naar huis. Daar was ook
niets op af te dingen.

Al uw sport- en verenigingsnieuws wordt gratis geplaatst.

en wedstrijdgerichtheid. Op zaterdag bespreekt hij de wedstrijd met
zijn team en coacht hij vervolgens
de wedstrijd.
De A1-trainer legt verantwoording
af aan de Technische Commissie.
Binnen Avesteyn moeten alle selectietrainers bereid zijn met elkaar
samen te werken. Samen moeten
ze de doelstellingen van het technisch beleidsplan trachten te realiseren en dit plan uitdragen en
promoten. Belangstellenden sturen
een motivatiebrief met een cv naar
TC@Avesteyn.nl.

Finalbĳ De Wit
saLlaeatste kans!

Na een rustige openingsfase verloor Avesteyn de wedstrijd in tien
minuten. Na een persoonlijke fout
en een tweede situatie waarin de
verdediging niet in staat was om
een situatie in de 16 meter op te
lossen, stond er een dramatische
0-2 op het scorebord. Aan alle
goede bedoelingen werd abrupt
een halt toegeroepen. Na 20 minuten moest er opnieuw begonnen

worden. Dat bleek niet haalbaar
voor de jonge ploeg uit Dinther.
Net voor rust viel de 3-0, waardoor
de wedstrijd feitelijk gespeeld was.
In de rust werd er ingegrepen door
een aantal wissels, maar het mocht
niet baten.

Snowboardschoenen

NU VANAF

159,99

NU VANAF

129,95

BEZOEK OOK ONZE WEBSHOP
Rooiseweg 22 • Schijndel • T (073) 5492356 • Ma. t/m do. 09.30 - 18.00 uur • Vr. 09.30 - 21.00 uur • Za. 09.30 - 17.00 uur
Bushalte voor de deur: lijn 155 vanaf ’s-Hertogenbosch en lijn156 vanaf Eindhoven

Prijswijzigingen en drukfouten onder voorbehoud

schaken

dammen

kaarten/bridgen
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motorcross
Prinses Irene
verliest van directe concurrent Wisselend succes gebroeders Pittens op ONK
1cm b
voetbal

1,2 cm b

1,4cm b

karten

motorsport

Wesley

Thierry

VORSTENBOSCH - De gebroeders Pittens uit Vorstenbosch hebben zaterdag 21 februari tijdens de eerste wedstrijd om het Open Nederlands
Kampioenschap Enduro in Eindhoven wisselend succes weten te behalen.
DEN BOSCH/NISTELRODE - Prinses Irene verloor in Den Bosch met
2-1 van CHC. Door deze nederlaag tegen een directe concurrent, deed
Prinses Irene slechte zaken in de strijd tegen degradatie.
Een half uur speelde het elftal tot tevredenheid, daarna zakte het helemaal door de ondergrens. De wil om te winnen leek bij een aantal spelers
niet echt aanwezig.

WOUW/HEESCH - De broers Jesse en Senn van Buel zijn zondag kampioen geworden tijdens de Open West Brabantse kampioenschappen in
Wouw. De judoka’s wisten vol overtuiging vier partijen op rij te winnen.

Jesse
beugelen

boksen

tennis

badminton

basketbal

Senn
zwemmen

turnen

volleybal

waterpolo

handboogschieten

handbal

tafeltennis

korfbal

Korfbalsters
Prinses Irene gaan voor grand slam
korfbal

hardlopen

jeu de boule

paardrijden

SON EN BREUGEL/NISTELRODE Voor de dertiende keer op rij was
er een overwinning voor de korfbalsters van het eerste team van
biljarten
duivensport
judo
vissen
Prinses
Irene.

wielrennen

skien

darten

snowboarden

golf

kano

boksen

badminton

zwemmen

1cm b

korfbal

waterpolo

handboogschieten

Korloo en
Flash gaan gelijk op
1,2 cm b

korfbal

hardlopen

jeu de boule

paardrijden

LOOSBROEK1,4cm- b De korfbalsters
van het Loosbroekse Korloo sleepten dit weekeinde een gelijkspel
uitautosport
de strijd tegen Flash.karten

dansen

venray/NISTELRODE - De periodekampioenschappen bij DV
Peeldancers in Venray zorgde voor
11 periodekampioenen van DV
Dancing Kids. De resultaten van
de volgende elf groepen waren
goed voor een mooie titel van Periodekampioen 2014-2015: Gwen
Opstal, Marshmallows, Miracle,
Spirit,
Untouched,
Kimberley
Xhofleer,
Diamonds,
Touch,
Euphoria, Inspiration en Marlon
v.d. Berg.
Het NDO-toernooi deze dag zorgde ook voor vele podiumplaatsen.
Lindsey werd 2e met 248 pnt.
Gwen behaalde de 1e plaats met
285 punten, Vera 2e plaats met
281 punten en voor Sascha een 4e
plaats met 265 punten.
Bij de groepen werd Miracle 1e
met 272 punten, Spirit 1e met 270
punten, junioren mars Marshmallows werd 1e met 268 punten en
de hoofdklasse mars Untouched is
een grote groep en het podium was
dan ook maar net groot genoeg
voor de dynamische groep dansers,
zij werden ook 1e met 284 punten.

Na de eerste prijsuitreiking om
14.00 uur waren de jeugd en
hoofdklasse aan de beurt.
Guusje, herstelt na een fikse blessure, was weer paraat en werd 4e
met 265 pnt. Demi en Kimberley
gingen voor de eerste plaats en
vonden het niet erg die te delen
met allebei 291 punten, ze deelden de hoogste tree op het schavot. Diamonds werden 1e met 276
punten. Touch behaalde 288 pun-

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

Kan hijwel
later
een
huis
wel
een
huis
wel een
huis
kopen?
kopen?
kopen?

In Son en Breugel werd, na een
moeizame eerste helft (4-3), met
9-12
gewonnen
van Corridor.
De
voetbal
hockey
tennis
basketbal
turnen
volleybal
handbal
topscorers waren Ella van de Graaf
en Linda van Tilburg, met ieder drie winst is er sprake van een grand
schaken
kaarten/bridgen
rake
week komt slam, aangezien
Prinses Irene
dammenschoten. Volgende
de (nieuwe) nummer twee - Avanti dan alle competitiewedstrijden
- naar sporthal ‘De Overbeek’. Bij heeft gewonnen.
beugelen

De gebroeders Pittens hebben tijdens deze enduro kunnen zien
dat de snelheid er goed in zit! Het
Open Nederlands Kampioenschap
Enduro gaat op zaterdag 7 maart
verder in Holten.

wielrennen

darten

tafeltennis

golf

wist snel weer gelijk te komen.
De ruststand was 3-4. Meteen na
rust scoorde Korloo de gelijkmaker.
motorsport
Beide teams
wisten het gat niet te
biljarten
duivensport
judo
vissen
kano
maken, skien
waardoorsnowboarden
het spannend
De wedstrijd begon traag en Kor- bleef tot het einde.
loo verloor vaak de bal, door slordig te gooien. Flash scoorde hier- Met een gelijkspel werd de weddoor het eerste doelpunt. Korloo strijd afgesloten: 7-7.

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

ten, wat ook goed was voor een
eerste plaats. Euphoria behaalde
de 1e plaats met 280 pnt. Inspiration volgde vroeg in de avond al
snel met een 1e plaats met 288
punten. En Marlon werd 1e met
269 pnt.
Volgende week danst DV Dancing Kids met alle dansen bij het
toernooi van Ready2Dance, bij De
Eendracht in Gemert.
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* Variabele rente op jaarbasis per 18 februari 2015.
Rentewijzigingen voorbehouden. Vraag naar de voorwaarden.

Goud judoka’s Van Buel Sports

hockey

de finish kwam. Wesley was tot in
de slotfase aan het strijden om de
tweede plaats, maar kreeg - met
nog vijfhonderd meter te gaan - af
te rekenen met een mechanisch

probleem, waardoor hij noodgedwongen de wedstrijd moest verlaten.

DV Dancing Kids met 11 periodekampioenen

budo

voetbal

Thierry reed aan de leiding totdat
hij last kreeg van zijn rug en het
tempo moest laten zakken. Dit
kostte hem twee posities waardoor hij uiteindelijk als derde over

Foto’s: Damon en Henk Teerink

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

autosport
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EVENEMENTEN
5 maart

7 maart

inloopochtend voor
borstkankerpatiënten
Locatie: Ziekenhuis Bernhoven
Uden

vormsel
Locatie: St. Lambertuskerk
Nistelrode
Pagina 6

gratis inloop spreekuur
kinderfysio
Locatie: Kinderdagverblijf
Piekobello Heesch

Heitje voor ‘n Karweitje
scouting mira Ceti
Locatie: Nistelrode
Pagina 23

verslag van een
bijzondere zeilreis
Locatie: Bibliotheek Heesch

workshop mandalatekenen
samen met Petra roos
Locatie: Palmenweg 5 Nistelrode

sandwich
Locatie: De Pas Heesch

tornado volleybal speeltuin
Locatie: Sporthal de Overbeek
Nistelrode

geschiedenis van
de servatiusstraat
Locatie: Heemkamer van
De Wojstap Heeswijk-Dinther

Concert moesmulders
Locatie: Kloosterkapel
Vorstenbosch
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13 maart

17 maart

9 maart

Huidanalyse van
Plante system
Locatie: DIO/The Read Shop
Nistelrode

workshop werken met
energie bij Centrum maia
Locatie: Palmenweg 5 Nistelrode

informatieavond
bs ’t maxend
Locatie: Maxend 6 Nistelrode

soos imeet geopend
Locatie: Raadhuisplein 21
Heeswijk-Dinther

alzheimer Café
Locatie: St. Barbaraplein 6 Oss

Harmonie sint servaes
met Karin bloemen
Locatie: Den Durpsherd Berlicum

biografie James brown
Locatie: Filmhuis De Pas Heesch
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10 maart

14 maart
bezoek aan woonboerderij
van theo van oort
Locatie: Heemkamer Nistelrode

meezingspektakel
ZingHismee
Locatie: De Pas Heesch

Zonneochtend
Locatie: Zaal ’t Tramstation
Nistelrode

oud papier
Locatie: Dorp Vorstenbosch

remiX
Locatie: Checkpoint Heesch

Contactavond
gemeenteraad
Locatie: De Stuik Vorstenbosch

De Lachspiegel: 65ste
revuevoorstelling briljant
Locatie: Willibrord Centrum
Heeswijk-Dinther

thema-avond: sexting
Locatie: Hooghuis Heesch
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Uitslagavond
vorstenbosch ‘kwist
Locatie: Vorstenbosch

vv vogelvreugd: Kienen
Locatie: CC Servaes
Heeswijk-Dinther

expositie glaskunst
Locatie: Kloosterkapel
Vostenbosch
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meditatie-uur
Locatie: Kloosterkapel
Vorstenbosch
6 maart
Herinner je wie jij bent...
bij Centrum maia
Locatie: Palmenweg 5 Nistelrode
frank Cools zingt:
De Zangeres Zonder naam
Locatie: CC Nesterlé Nistelrode
Publieksavond
sterrenwacht Halley
Locatie: Halleyweg 1 Heesch
Pubquiz
Locatie: De Pas Heesch
wereldgebedsdag
Locatie: Protestantse kerk
Heeswijk-Dinther
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De Lachspiegel: 65ste
revuevoorstelling briljant
Locatie: Willibrord Centrum
Heeswijk-Dinther
soos imeet geopend
Locatie: Raadhuisplein 21
Heeswijk-Dinther
538 on tour
Locatie: Loosbroek

milestones &
Projectmanager
Locatie: Café De Zwaan
Heeswijk-Dinther
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8 maart
open dag Centrum maia
Locatie: Palmenweg 5 Nistelrode
Pagina 22
open dag bij mandalart
Locatie: Palmenweg 5 Nistelrode
baby- en Kinderbeurs
Locatie: De Pas Heesch
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Hurt’s hier...
Locatie: De Pas Heesch
vv vogelvreugd: Kaarten
Locatie: CC Servaes
Heeswijk-Dinther
mega trekkertrek spektakel
Locatie: Loosbroek
De Lachspiegel: 65ste
revuevoorstelling briljant
Locatie: Willibrord Centrum
Heeswijk-Dinther
Kienen
Locatie: Café Zaal Elsie
Heeswijk-Dinther

open middag bs st. albertus
Locatie: Dorpsstraat 44
Loosbroek
biografie James brown
Locatie: Filmhuis De Pas Heesch
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11 maart
inloopochtend bs ’t maxend
Locatie: Maxend 6 Nistelrode
open Huis en Labyrint lopen
bij Centrum maia
Locatie: Palmenweg 5 Nistelrode
opening Heesche verleiding
Locatie: ‘t Dorp 76 Heesch
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schilderijen/boekenbeurs
Locatie: De Pas Heesch

Uitvoering
tv verenigde spelers
Locatie: De Wis Loosbroek
Pagina 22

verkiezingen
Provinciale staten en
waterschapsverkiezingen
open Huis, Labyrint lopen
en reiki-oefenavond
bij Centrum maia
Locatie: Palmenweg 5 Nistelrode
Kbo Dinther: aLv
Locatie: CC Servaes
Heeswijk-Dinther
19 maart
oud papier buitengebied
Locatie: Nistelrode
oecumenische open avond
Locatie: Abdij van Berne
Heeswijk-Dinther
Lezing: marianne van Lith
Locatie: Kloosterkapel
Vorstenbosch
20 maart

15 maart

soos imeet geopend
Locatie: Raadhuisplein 21
Heeswijk-Dinther

schilderijen/boekenbeurs
Locatie: De Pas Heesch
sprookjestheater: aladin
Locatie: De Pas Heesch

12 maart
Dierencommunicatie
bij Centrum maia
Locatie: Palmenweg 5 Nistelrode

Kienen
Locatie: Café Zaal Elsie
Heeswijk-Dinther

film: familiedrama
Locatie: CC Nesterlé Nistelrode

expositie glaskunst
Locatie: Kloosterkapel
Vostenbosch

meditatie-uur
Locatie: Kloosterkapel
Vorstenbosch
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18 maart

Kinderbrillenmiddag
Locatie: Hoogstede Optiek
Nistelrode
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vv vogelvreugd: Kaarten
Locatie: CC Servaes
Heeswijk-Dinther

onderonsje Loosbroek
Locatie: Steunpunt D’n Hoek
Loosbroek

vv vogelvreugd: Kienen
Locatie: CC Servaes
Heeswijk-Dinther

reiki 1 bij Centrum maia
Locatie: Palmenweg 5 Nistelrode

Uitvoering
tv verenigde spelers
Locatie: De Stuik Vorstenbosch
Pagina 22
21 maart
schoonmaakdag
buitengebied
Locatie: Bernheze
Camarettenfestival
Locatie: CC Nesterlé Nistelrode

tennis clinic
Locatie: Tipweg 10 Vorstenbosch

requiem gabriel fauré en
mis in D antonin Dvorák
Locatie: Abdij van Berne
Heeswijk Dinther

Uitvoering
tv verenigde spelers
Locatie: De Wis Loosbroek
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start biljartkampioenschappen 2015
Locatie: Café de Schaapskooi
Vorstenbosch

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

