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meld je aan!

Zet de liefde centraal!

De voorstelling staat in het te-
ken van de liefde en heeft daar-
om deze passende titel gekre-
gen. Liefde vormt de rode draad 
van de revue en in verschillende 
sketches komen herkenbare situ-
aties van het dagelijks leven aan 
bod. En de voorstelling is voor 
iedereen. Of je nu wel of geen 
lid bent van ZLTO Bernheze: ie-
dereen is meer dan welkom. 

ZLTO Bernheze vertegenwoor-
digt de belangen van land- en 

tuinbouwers binnen Bernheze bij 
allerlei organisaties en belang-
hebbenden die iets te maken 
hebben met land- en tuinbouw. 
Maar verbinding leggen tussen 
agrariërs en niet-agrariërs ziet de 
ZLTO ook als een belangrijk on-
derdeel. En voor de derde keer 
doen zij dit door een revue ten 
tonele te brengen. 

In september 2016 is het brain-
stormen voor de revue begon-
nen en in juli 2017 waren de tek-

sten klaar, geschreven door de 
regisseur en tekstschrijver. Daar-
na zijn er spelers gezocht: ieder-
een die het leuk vond mocht zich 
aanmelden voor de revue. In to-
taal staan er zo’n 25 personen 
op en om het podium, een grote 
groep waarmee alle kernen van 
Bernheze vertegenwoordigd 
zijn. En voor deze gelegenheid 
is er ook een gelegenheidsbe-
stuur ontstaan, gevormd door 
mensen die zelf ook meespelen. 
Het bestuur heeft samen met de 
andere vrijwilligers hard gewerkt 
om de voorstelling op te zetten, 
wat niet gelukt was zonder de 
sponsors. 

Gedurende de voorstelling staat 
de liefde centraal. “De liefde 
hoort er gewoon bij, bij alles wat 
je doet”, zegt het bestuur. “Die 
liefde zit in je huwelijk, maar ook 
in je werk en vriendschappen.” 
Naast liefde zit er in de sketches 
ook een boel humor. “De voor-
stelling staat garant voor een 
gezellige avond of middag. Feel 
good en veel herkenning is wat je 
tijdens de voorstelling kunt ver-
wachten!” 

Kaarten voor de revue kosten 
€ 5,- inclusief een kopje koffie 
en een drankje en zijn verkrijg-
baar bij CC De Wis, Dagwinkel 
Loosbroek en Vorstenbosch, DIO 
Nistelrode, Boekhandel Ceelen 
Heesch en Paperpoint Heeswijk-
Dinther.

LOOSBROEK - ZLTO Bernheze heeft de samenwerking opgezocht met allerlei vrijwilligers, al dan niet lid van ZLTO, 
om een revue op te voeren met als thema ‘Alles is liefde en de rest is flauwekul’ op vrijdag 16 maart en zaterdag 

17 maart om 20.00 uur en zondag 18 maart om 14.00 uur in CC De Wis. 

TEKST: TAMLYN VAN LANEN - FOTO’S: NETTY VAN LIESHOUT

Een grote groep waarmee alle kernen van Bernheze vertegenwoordigdzijn

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

Ontdek je creatieve kant
ONTDEKKEND TEKENEN EN SCHILDEREN
Dit is een mooie kans 
om te ontdekken of 
tekenen en schilderen 
voor jou een leuke 
hobby kan zĳ n. In vĳ f 
lessen ga je 
experimenteren en op 
onderzoek naar eigen 
kwaliteiten. Je 
ontwikkelt 
vaardigheden en krĳ gt 
inzicht in de artistieke 
mogelĳ kheden van 
materialen en 
technieken. We gaan 
aan de slag met 
houtskool, (kleur-)
potlood, conté, pastel, 
aquarel, inkt, ecoline en acrylverf.

Ook gevorderden kunnen meedoen want iedereen werkt op 
eigen niveau en krĳ gt intensief persoonlĳ ke begeleiding.

Heesch | woensdag 21 maart | 19.00 tot 21.30 uur | 
vĳ f lessen | € 70,-

SIERADEN VAN GLAS
Steeds meer sieraden 
worden van glas 
gemaakt. Glas heeft 
iets bĳ zonders: het 
leeft! Dat maakt een 
glazen sieraad 
spannend en mooi. 
Tegenwoordig zĳ n er 
veel materialen 
beschikbaar die in combinatie met glas versmolten kunnen 
worden tot een uniek sieraad. Het versmelten doen we in een 
oven bĳ  zo’n 800 graden Celsius. Bĳ  die temperatuur 
versmelten de diverse glassoorten met elkaar. Tĳ dens deze 
workshop kan iedereen een drietal hangers maken!

Nistelrode | maandag 26 maart | 19.30 tot 22.00 uur | 
€ 31,-.

VAN IJSKOUD NAAR 
HET WITTE GOUD
In de krant stond een tweetal 
afbeeldingen van gebeurtenissen 
van het afgelopen weekend. Op 
zaterdag lag er volop sneeuw en 
op zondag zaten mensen op het 
terras bij het Bomenpark!

Kent u het spreekwoord ‘Maart roert zijn staart’? Over 
een kleine twee weken begint de lente en over drie 
weken zit iedereen aan de paasbrunch na het zoeken 
van de paaseieren. Dit jaar zijn we er vroeg bij! Logisch 
dus, dat we ook alweer denken over de volgende leuke 
nieuwe acties en hierbij lichten wij alvast een tipje van 
de sluier op. Veel mensen kijken er jaarlijks naar uit, de 
eerste asperges van de volle grond! Heerlijk genieten 
met een lekker sausje, eitje met lekkere plakjes gekookte 
ham. Dat is de meest traditionele versie... maar dit jaar 
gaan we verder! We zijn samen met De Bakkers Lamers 
bezig met de voorbereidingen om het aspergeseizoen nog 
leuker te maken met 
tal van leuke items, 
heerlijke producten, 
maar bovenal ook leuke 
samenwerkingen met 
andere ondernemers die 
uitstekend bij dit thema 
passen. Binnenkort hoort 
en ziet u hier meer over 
maar het wordt erg leuk! 
Wanneer starten we 
hier mee? Nou zo rond 
3 april en dan hopen 
we dat de weergoden 
genoeg zon hebben laten schijnen om het witte goud te 
kunnen oogsten, of beter gezegd te kunnen steken als 
de topjes boven het veld uitsteken. Maar eerst nog even 
volop genieten van de gezellige paastijd met een heerlijke 
paastafel met de lekkerste vleeswaren, kazen, tapas en 
lekkere kaasjes. Gaat u wat later van start met een lekkere 
borrel dan zijn wij de huisleverancier voor de versgebrande 
noten, kaasjes, fuets en natuurlijk een lekker wijntje! 

We hebben zin in de lente, Pasen en... het aspergeseizoen! 
Wij adviseren u graag én zien u graag in onze winkels in 
Heesch of in Oss (Heihoek bij de Bakkers Lamers).

Met vriendelijke groet,
Bon Fromage Team Oss - Heesch
Ton en Elly Bens.

COLUMN
Ton Bens

Winnaars boek 
‘De helende kracht van je emotie’

De winnaars van een exemplaar van het 
boek ‘De helende kracht van je emotie’ zijn: 
Ingrid Hermans en Thea Lucius. Ze zijn intus-
sen op de hoogte gesteld.

Doe mee met een groep vrien-
den, buurtgenoten, familie, car-
navalsvrienden of vage kennis-
sen in een team van maximaal 
zes personen. Stel je brein op de 
proef onder het genot van een 
hapje en een drankje. De eer-
ste editie was de aftrap van het 
nieuwe carnavalsseizoen waarin 
de eerste hints voor Prins Bram 
bekend werden gemaakt. Deze 
editie is halfvasten alweer voor-
bij. Ook deze keer weer met vra-
gen in uiteenlopende categorie-
en met voor ieder wat wils, zoals 
sport, entertainment, natuur en 
wetenschap et cetera. Maar het 
wordt zeker weer een avond 

waarin de gezel-
ligheid voorop 
staat.

Graag dagen we 
je uit voor een 
avond vol quiz-
zen en gezellig-
heid!! Doe mee 
en ding mee 
naar de geweldi-
ge ronde-prijzen 
en uiteindelijk de 
hoofdprijs voor 
het hele team. Het winnende 
team van de eerste editie, ‘All-in 
the family’, is ook weer van de 
partij om de titel te verdedigen.

Inschrijven met een team van 
maximaal zes personen via 
www.de-wevers.com/activiteiten.

Tweede PubQuizz
NISTELRODE - Op zaterdag 17 maart organiseert Carnavalsstichting
De Wevers voor de tweede maal een heuse PubQuizz in Zaal 
‘t Maxend. De deuren gaan om 20.00 uur open.



Woensdag 7 maart 2018 3
  

De ochtendschemering 

bewoog zich op de tast 
het was de eerste vrijdag.
Ik rook de geur van rozen uit de zee 
en ging onder in haar golven.
Het was een dichte geur 
die geen ruimte liet 
voor die van mijzelf 

uit het verleden. 
Ik wilde hem als een 

spinnenweb opzij duwen 
maar hij was te sterk, te zuiver.
Ik dreef onder 

een waterspiegel van rozen 
en tilde mijn hoofd op 
om dwars door het water 
te kijken naar de andere kant 

van mijn wereld,
maar ik werd teruggetrokken 
naar beneden 
naar daar waar het zonlicht ophield 
en zweefde in mijn eigen verstilde sfeer 
mijn eigen lege hemel 
mijn stilstaande tijd. 

Ik zag een verdronken dorp 
vol vergeten mensen 
en voelde een tochtvlaag van mysterie 
in de kreunende nacht.
De ochtendschemering 

bewoog zich op de tast 
het was de eerste vrijdag. 
De wereld werd triest.
De dageraad brak aan.
De slapende lucht verdween.

Column Hieke Stek gemeentedichterPlannen nieuwe ontmoetings-
plek Heesch krijgen vorm

“De samenwerking verloopt 
voorspoedig” zegt Astrid van 
Berkom van de bibliotheek Bern-
heze. “In september hebben we 
een enquête gehouden waaruit 
blijkt dat veel mensen het een 
goed idee vinden om een nieu-
we ontmoetingsplek te creëren 
in Heesch. Eén gebouw waar 
iedereen terecht kan voor infor-
matie en advies, cultuur, creatie-
ve vorming, recreatie en educa-
tie, ontmoeten en ontspanning. 
We zijn ontzettend blij met die 
uitslag.”

Kris Roemers van de Eijnderic 
vult aan: “Het is onze missie 
om van die ontmoetingsplek dé 
huiskamer van Heesch te ma-
ken. Een centrale plek in het 
dorp waar iedereen meedoet en 
meetelt. 
Om de inwoners te betrekken 
hebben we ‘creatieve sessies’ 
georganiseerd. Hierbij kon ie-
dereen meedenken in kansen en 
mogelijkheden. Dat leverde voor 
ons veel waardevolle informatie 

op om van de nieuwe ontmoe-
tingsplek een plek te maken 
waar alle inwoners zich straks 
thuis voelen.”

“Het is van belang dat alle orga-
nisaties, verenigingen en bezoe-
kers het naar hun zin hebben bij 
ons. Het gebouw is daarbij een 

heel belangrijke factor”, zegt 
Wilco Schrijvers van CC De Pas. 
“Daarom heeft de gemeente 
een bureau ingeschakeld dat de 
wensen en eisen van alle betrok-
ken organisaties, verenigingen 
en bezoekers heeft verzameld. 
Met die informatie maken we de 
komende maanden tekeningen 
van hoe het er straks écht uit 
komt te zien. Kleuren, meubilair, 
inrichting, entree, het terras en 

de buitenkant van het gebouw. 
Dan zal het pas écht gaan leven 
voor iedereen.”

De nieuwe ontmoetingsplek 
komt in het gebouw waar nu 
CC De Pas zit. De partners en 
gemeente werken hard om de 
plannen en bijhorende kosten 

inzichtelijk te hebben rond de 
zomervakantie, zodat de ge-
meenteraad hierover een wel-
overwogen besluit kan nemen.

Wil jij als inwoner van Bernheze 
graag meedenken en betrokken 
worden bij de nieuwe ontmoe-
tingsplek in Heesch? 
Mail dan naar 
gemeente@bernheze.org of bel 
14 0412.

HEESCH - Het is al langer bekend dat CC De Pas, De Eijnderic en de bibliotheek hun activiteiten graag 
onder één dak willen aanbieden. Wat is de stand van zaken? Tijd voor een update aan de Bernhezenaren. 

V.l.n.r.: Kris, Astrid en Wilco

‘Een centrale plek in het dorp waar 
iedereen meedoet en meetelt’

ZOTTE
ZATERDAG

*EXTRA
KORTING
OP DIESEL/BENZINE/LPG

ZOTTE
ZATERDAG

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

HESCHEWEG 223 OSS

Nu ook op

DONDERDAG

Het was de eerste vrijdag
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ZORG EN HULP
Spoed, als elke seconde telt
Alarmnummer Brandweer, 
Ambulance en Politie 112
Doven en slechthorenden 
spoedeisende hulp 0900-8112
Geen spoed
Brandweer 0412-458888
Politie 0900-8844
Politie doven en slechthorenden 
0900-1844
Huisartsenpost 0900-8860
BERNHEZE
Ons Welzijn 088-3742525 
info@sociaalteambernheze.nl
www.ons-welzijn.nl
THUISZORG PANTEIN
Voor al uw zorgvragen 0900-8803
www.thuiszorgpantein.nl
HEESCH
Huisartsen
Huisartsenpraktijk P.J.A. 
van der Burgt
Langven 24, 0412-453798
Spoed overdag: 0412-455282
Huisartsenpraktijk De Zwaan 
en Van Sonsbeek
Schoonstraat 21
0412-450802
Spoed overdag: 0412-450802
Huisartspraktijk L. van Cruchten
’t Dorp 37, 0412-451355
Spoed overdag: 0412-454945
Mw. N.A.M. Hiemstra
Hoogstraat 1a, 0412-451380
Spoed overdag: 0412-452739
Apotheek
BENU Apotheek Heesch
open ma.-vr. 8.00-17.30 uur
zaterdag 11.00 - 13.00 uur
0412-451971
BrabantZorg
Locatie: Heelwijk en Thuiszorg 
Heelwijk/Laarstede
Mozartlaan 2, 0412-465500
www.brabantzorg.eu
HEESWIJK-DINTHER
Huisartsen
Huisartsenpraktijk 
De Vrij-Kesselaer
Plein 1969 13b, 0413-292350
Spoed overdag: 0413-292730
Huisartsenpraktijk Heilaren
Heilarensestraat 64
0413-292922
Spoed overdag: 0413-293393
Apotheek
Apotheek Heeswijk-Dinther
Plein 1969 13a
Open ma.-vr. 8.30-18.00 uur
tussen 12.30 en 13.30 uur 
gesloten. Buiten openingstijden 
voor spoedeisende recepten 
kunt u naar de Regioapotheek in 
Bernhoven, naast de hoofdingang 
van het Ziekenhuis Bernhoven 
Uden. 0413-408780.
Laverhof 
Locaties Cunera, De Bongerd en 
ondersteuning thuis
Zijlstraat 1, tel.: 0413-298100
NISTELRODE / VORSTENBOSCH
Huisartsen
Huisartsenpraktijk Nistelrode
Beekgraaf 58a. 0412-611250
Apotheek
Apotheek Nistelrode
open ma.-vr. 8.30-17.30 uur
zaterdag 11:00-12:00 uur
buiten openingstijden voor
spoedeisende recepten bij de 
Regioapotheek in het 
Ziekenhuis Bernhoven.
0413-408780.
BrabantZorg
Locatie: Laarstede en Thuiszorg 
Heelwijk/Laarstede
Laar 40, 0412-407020
www.brabantzorg.eu
Verloskundige Nistelrode-Heesch 
Verloskundige praktijk NOVA
Mozartlaan 2 Heesch
0412-646839 
spoed: 06-53673167
www.novaverloskundigen.nl
LOOSBROEK
Huisartsen & Apotheek vindt 
u onder meer in Heeswijk-Dinther 
& Nistelrode. De huisartsen uit 
de regio draaien diensten in 
Loosbroek.

Liniushof 2 Heesch - 0412-769043
info@mondhygieneheesch.nl
www.mondhygieneheesch.nl

Heesch
06-39563131
bdijk@mrbd.nl

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

scheidingsbemiddeling - alimentatie berekeningen - advies erfrecht - hulp bij ouderschapsplan

Even heerlijk relaxen? 

Steeds meer kinderen vinden het 
lastig om echt te ontspannen. Ze 
krijgen dagelijks veel indrukken 
en prikkels binnen. Op school en 
met sporten maar ook via het in-

ternet. Omdat kinderen nog erg 
openstaan voor hun omgeving is 
het vaak moeilijk prikkels te ver-
werken. Als dat niet goed lukt 
kan dat fysieke en/of emotionele 

klachten tot gevolg hebben. 

Lezing Relaxzzz Yourself voor 
ouders op donderdag 15 maart 
van 20.00 tot 22.00 uur.
Brigitte van Heesch van Eigen Jij 
en Evelien Kant van Feliz08 ver-
zorgen een lezing voor ouders 
waarin zij vertellen over de door 
hen ontwikkelde Relax work-
shop en alle facetten die hierbij 
komen kijken. 
Zij geven handvaten hoe je jouw 
kinderen kan helpen ontspannen 
in de drukte van alledag. De le-
zing is gratis te bezoeken. Aan-
melden kan op www.nobb.nl/
nobb/activiteiten of bij de balie 
van de bibliotheek. 

Workshop Relaxzzz Yourself
voor kinderen op dinsdag 27 
maart van 15.30 tot 17.00 uur.
Tijdens de workshop leren kin-
deren ontspanningstechnieken 
en hoe deze toe te passen op 
het gebied van massage en li-
chaamsbesef. Dit in combinatie 
met het gebruik van etherische 
oliën. Door creatief bezig te zijn, 
kunnen de kinderen hun eigen 
relaxspray maken, die ze kunnen 
gebruiken op de momenten dat 
ze dit nodig hebben.
Kaarten kosten voor biblio-
theekleden € 7,50 en voor 
niet-leden € 8,50. Deze zijn te 
verkrijgen via de website of aan 
de balie van de bibliotheek.

HEESCH - Kom naar de lezing en workshop van ‘Relaxzzz Yourself’ 
in Bibliotheek Heesch waarbij ouders leren waarom ontspannen 
voor kinderen zo belangrijk is en de kids leren heerlijk te relaxen. 

Yves: “Elke brief, elk bezoek, elk 
woord heeft me kracht gegeven. 
Ik ben nu nog meer overtuigd 
van onze strijd voor vrijheid en 
democratie. Heel veel dank.” 

Geef om vrijheid
Mensenrechtenorganisatie Am-
nesty International houdt in 
2018 voor de zestiende keer een 
landelijke collecte. In Nistelrode 
en Heesch zullen van 11 tot en 
met 17 maart twintig collectan-
ten de straat op gaan, in Hees-
wijk-Dinther participeren de 
collectanten van Amnesty later 
dit voorjaar in de Goede Doelen-
week. Vorig jaar werd tijdens de 
collecte in de gemeente Bernhe-
ze € 1.840,- voor Amnesty op-
gehaald. 

In 2017 gingen in heel Neder-
land 15.000 collectanten langs 
de deuren. Ze haalden daarbij 
€ 1.400.000,- op voor het werk 
van Amnesty. Amnesty had in 
2017 de grootste opbrengst per 
bus van alle goededoelencollec-
tes. De gemiddelde opbrengst 
was € 93,- per bus. 

Missie Amnesty
Amnesty International wil een 
wereld waarin iedereen profi-
teert van de mensenrechten. 
Om dat te bereiken doet Amnes-
ty onderzoek naar schendingen 
van deze rechten en voert daar 
actie tegen.

Collecteweek Amnesty 
International 
HEESCH/NISTELRODE  - Yves Makwambala uit de Democratische 
Republiek Congo liep het risico om veroordeeld te worden tot de 
doodstraf voor ‘het smeden van een complot tegen het staats-
hoofd.’ Hij kwam vrij, mede omdat Amnesty intensief actie voor 
hem voerde. 

Veel vrijwilligers zijn nu, maar 
ook straks tijdens Heerlijk Hee-
sch, druk bezig met de uitwer-
king van alle plannen. En daar 
komt nogal wat bij kijken! On-
dersteund door een professione-
le organisatie maken zij vele uren 

en zorgen zij ervoor dat Heerlijk 
Heesch een gratis toegankelijk 
evenement is. Denk bijvoorbeeld 
aan het zoeken van sponsoren, 

de opbouw en aankleding van 
het terrein, het zoeken naar 
passende artiesten, de inzet van 
(social) media én de commissie 
die zich inzet om de juiste vrij-
willigers op de juiste plek in te 
zetten. Chapeau! 

Of je straks aanwezig bent als 
gast of als vrijwilliger tijdens 
Heerlijk Heesch op zaterdag 26 
en zondag 27 mei; we hebben 
samen een heerlijk weekend 
voor de boeg. 

Wil je meer informatie, kijk dan 
vooral op www.heerlijkheesch.nl 
of meld je via info@heerlijkhee-
sch.nl. Wil jij ook deel uitmaken 
van Heerlijk Heesch? Meld je 
dan als vrijwilliger.

Heerlijk Heesch waar 
mensen samen komen 
en genieten
HEESCH - Achter de schermen is het team druk bezig om er weer 
een mooie editie van te maken; de derde editie al weer en daar 
zijn we trots op! Heerlijk Heesch is een culinair evenement op de 
Misse, midden in het centrum van Heesch, wat ondertussen zijn 
aantrekkingskracht heeft bewezen. Dit jaar belooft ook weer een 
verrassende editie te worden met weer mooie deelnemers, gepast 
entertainment en werkelijk een plaatje van een evenemententerrein. 
Uiteraard, net als de voorgaande edities, met een andere opzet, 
sfeer en invulling!

De juiste vrijwilligers 
op de juiste plek
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De laatste jubilarissen bij ‘T Kos Koijer

’T Kos Kojjer begon in de gara-
ge bij een van de leden die een 
taxibedrijf had. “Dan werden op 
zondag de taxi’s naar buiten ge-
reden zodat wij binnen konden 
schieten”, vertellen de heren. En 
voordat de vereniging zich ves-
tigde aan de Zwarte Molenweg 
heeft zij meerdere locaties ge-
had. “Onder andere in ’t Pump-
ke en daarna bij Piet de Visser 
in de zaal, achter op het toneel. 
Maar in dit gebouw hebben we 
zo’n 35 jaar gezeten”, blikt Jan 
terug. Boven de poort van het 

clubgebouw prijkt de naam ’T 
Kos Kojjer en hoewel het pand 
verkocht is, blijft dat behouden. 

‘Ut kos alt kojjer’, of in ABN: 
het kan altijd slechter. Wanneer 
je de twee vraagt hoe die naam 
voor de vereniging tot stand ge-
komen is, beginnen ze lachend 
te vertellen. “De voorzitter die 
we toen hadden kwam niet uit 
Nistelrode en had ergens op een 
bordje ’t kos kojjer zien staan. Hij 

dacht dat het iets Russisch was.”  

Verschillende leden hebben 
ook aan toernooien deelgeno-
men, waaronder Jan en Antoon. 
“Dan gingen we met zijn allen 
in een busje soms het hele land 
door voor een toernooi”, zegt 
Antoon. “Maar er waren ook 
competities waarvoor je vanuit 
je eigen vereniging kon schieten. 
Dan moest je de scores per post 
opsturen en je schietkaart bewa-
ren, want die werd steekproefs-
gewijs gecontroleerd.” Jaarlijks 

organiseerde ’T Kos Kojjer zelf 
ook een competitie in het eigen 
gebouw. 

Met veel plezier kijken Jan en 
Antoon terug op hun tijd bij ’T 
Kos Kojjer. “Het is jammer dat 
het stopt, maar gelukkig mo-
gen we van de nieuwe vereni-
ging waar we geen lid van zijn 
nog wel gebruik maken van de 
baan”, sluit Jan af. 

Ze werden allebei door een kennis, die al lid was 
van de vereniging, meegevraagd om eens een keer 
mee te komen schieten. “Dat was wel mooi, ja. 
Het was vooral heel gezellig onder elkaar”, vertelt 
Antoon. Hoewel allebei de mannen niet betrokken waren 
bij de oprichting hebben zij wel gezien hoe de vereniging 
gegroeid en ook weer gekrompen is. “Op het hoogtepunt 
hadden we zo’n 25 leden!” 

Antoon en Jan Timmers  Tekst: Tamlyn van Lanen Foto’s: Marcel van der Steen

Ant� n en Jan Timme�  
50 jaar lid KOS Koijer

‘UT Kos alt koijer’, of in 
ABN het kan altijd slechter
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PAROCHIENIEUWS

De titel van de lezing is ‘Een an-
dersoortig experiment: de Pop-
Up-kerk’. Dit geeft aan dat Rik-
ko Voorberg zoekt naar vormen 
om mensen te inspireren. “Mijn 
gedachte is dat religies iets be-
tekenen als ze iets bevrijdends, 
unieks of krachtigs te zeggen 
hebben over het verborgen le-
ven van mensen.”

De avond begint om 20.00 
uur in de Abdij van Berne in 
Heeswijk. De entree bedraagt 
€ 10,-  inclusief koffie/thee in de 
pauze. Kaarten reserveren via 
berne-anders@abdijvanberne.nl.

Berne-Anders activiteit
HEESWIJK-DINTHER - De jonge Amsterdamse dominee Rikko 
Voorberg geeft op 12 maart een lezing over zijn ervaringen en drijf-
veren. Voorberg gaat buiten de muren en kaders van de kerk op 
zoek naar Inspiratie. De institutionele kerk wordt veranderd in een 
PopUp-kerk. Kernwoorden daarbij zijn voor hem: Actie, Gemeen-
schap, Kunst en Wijsheid.

Rikko Voorberg: de PopUp-kerk 
als experiment

Open dag in het Huîs van Troost

Wat biedt het Huîs van Troost?
Wij bieden een locatie om af-
scheid te kunnen nemen zonder 
tijdsdruk. Hier kunnen naasten 
op een eigen, passende manier 
afscheid nemen van hun dierba-
re. We hebben een mooie ruime 
aula waar men een dienst kan 

houden, de aula beschikt over 
152 zitplaatsen en voldoende 
ruimte om comfortabel te kun-
nen staan door middel van sta-
tafels. 

Ook is de ruimte te verkleinen, 
indien gewenst. Het ‘Huîs van 

Troost’ beschikt naast een ver-
zorgingsruimte, ook over twee 
24-uurs kamers. Dit houdt in 

dat een overledene een eigen 
ruimte krijgt, waar de naaste 
familie dan een sleutel van ont-
vangt. Zo kunnen naasten ieder 
moment van de dag hun dierba-
re bezoeken. 

Ook is er een algemene koe-

ling. Een overledene verblijft in 
de koeling en naasten kunnen 
dan op afspraak hun dierbare 

komen bezoeken. Naast een 
opbaring of een dienst kan een 
familie ook terecht voor een 
samenzijn (koffietafel) in Zaal 
‘Coîre’, wat samenkomen be-
tekent. In het ‘Huîs van Troost’, 
is er voor eenieder een passend 
afscheid te vormen. 

VEGHEL - Levatio Uitvaartzorg houdt op zondag 11 maart  een open 
dag in hun locatie ‘Huîs van Troost’. Het ‘Huîs van Troost’ is in juni 
2017 geopend en vele mensen vinden het fijn om zonder verplich-
tingen de mogelijkheden te bekijken. We merken dat de mensen de 
drempel laag vinden en zich prettig voelen bij ons; door de ruimte, 
de kleuren en er is totaal géén tijdsdruk. Maar voor sommige men-
sen die onbekend zijn bij ons, blijft de drempel hoog om ‘zomaar’ 
even binnen te lopen, voor extra informatie of een rondleiding. Met 
deze gedachten willen wij onze deuren openen. Kortom, geheel in-
formeel en vrijblijvend. 

‘Wij bieden een locatie om 
afscheid te kunnen nemen 
zonder tijdsdruk’

Zondag 11 maart tussen 
11.00 uur en 16.00 uur, 
staan de koffie en thee 
klaar voor u.
U komt toch ook?

Prins Willem Alexander 
Sportpark 1 | 5461 XL 
Veghel
085-3301005 | 
www.huisvantroost.nl

Voor u, naast u, met u

Tel. 0413 820390
7 dagen per week
24 uur per dag

Sint Jorisplein 1-A, Schijndel
www.mijlanduitvaartzorg.nl

Advertentie Mijland 0413_50x103 mm_v2.indd   1 20/04/16   10:25
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Toneelvereniging Arcadia speelt 
‘Speeddate en Mannenzweet!’

Zo organiseert ze speedda-
te-avonden in de kroeg van haar 
vriendin. De avonden worden 
bezocht door de meest uiteenlo-
pende types. Zoals Roxanne en 
Angelique, moeder en dochter,  

maar wie van de twee is er nu 
eigenlijk op zoek naar een ke-
rel? Of ontmoet Cassandra, een 
nymfomane die het niet zo nauw 
neemt. Ze verslindt mannen aan 
de lopende band en bij gebrek 
aan mannen is ze ook niet vies 
van een avontuurtje met een 
vrouw.

Kortom, keus genoeg voor de 
mannen! De dames hebben he-
laas minder te kiezen. Er hebben 
zich maar drie mannen inge-
schreven. En wat voor mannen! 
Remco, een postzegelsparende 
sul. Tony, een rokkenjager die 
nog nooit een vaste relatie heeft 
gehad. En Tommie, de laatste 
van het stel. Hij heeft een wel 
heel apart beroep. Daar moet je 
als vrouw ook maar zin in heb-
ben. 

Wil je weten wie met wie gaat 
eindigen? Kom dan vooral naar 
CC de Pas in Heesch op zater-

dag 24 of zondag 25 maart. De 
avond begint om 20.15 uur. Het 
wordt weer een gezellig avondje 
uit met een spectaculair decor, 
zang, dans, bijzondere ontmoe-
tingen en nog véél meer!

HEESCH - Toneelvereniging Arcadia is alweer volop aan het repeteren voor haar nieuwe stuk getiteld 
‘Speeddate en Mannenzweet!’. Conny is eigenaresse van datingbureau ‘De laatste kans’. Helaas heeft 
het bureau veel last van moderne varianten zoals Tinder. Toch geeft Conny niet op. Ze probeert op 
allerlei manieren klanten te lokken.

Keus genoeg voor 
de mannen

Kaarten te koop via www.arcadia-heesch.nl 
of bij boekhandel Ceelen in Heesch. 

In de voorverkoop kosten de kaartjes € 10,-, 
aan de kassa € 12,50.

HEESCH – Filmhuis De Pas ver-
toont in mei en juni twee speci-
ale films.

ZOOKEEPER’S WIFE
Jongeren tot achttien jaar gratis 

toegang.
Vrijdag 4 mei - Na de Dodenher-
king 20.45 uur, € 5,-.

The Zookeeper’s Wife vertelt het 
verhaal van bewakers van de 
dierentuin van Warschau, Jan en 
Antonina Zabinski, die honder-
den mensen en dieren redden tij-
dens de nazi-invasie.  

MAUDI
Themafilm over reuma.
Maandag 16 juni 20.00 uur, € 5,-.

Maudi is een ode aan het leven 
van Maud Lewis, een Canadese 
schilderes, die geboren werd met 
een ernstige vorm van reuma, 
waardoor haar gewrichten steeds 
meer vervormen.

De AGENDA van het Filmhuis vind je op www.de-pas.nl

FILMHUIS DE PAS: 
SPECIAAL, NOOIT TE VROEG OM TE WETEN
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KBO Bernheze

KBO HEESCH
jij bent goud 
waard!

KBO Heesch 
goud waard?
HEESCH - Afgelopen donderdag 
was het de dag van de compli-
menten, ofwel Complimenten-
dag. Nu is het niet de bedoeling 
om slechts één dag in het jaar 
complimenten uit te delen, maar 
het belang van complimenten 
maken onder de aandacht te 
brengen.

Ik stapte die dag bij een bakker 
binnen en kwam, naast mijn ge-
bruikelijke boodschappen, met 
een goudkleurige kaart naar 
buiten waar op stond ‘Jij bent 
GOUD waard!’.

Nu was het inderdaad de week 
van de gouden plakken, want de 
Nederlandse afvaardiging naar de 
Olympische Winterspelen bracht 
maar liefst twintig plakken mee 
terug, waarvan acht gouden!

Maar die kaart van de bakker 
was bedoeld om door te geven 
aan iemand waarvan ik vond dat 
die ook goud waard was. En ik 
bedacht dat een vereniging zoals 
de KBO niet kan bestaan zonder 
al die vrijwilligers die tezamen de 
schouders eronder zetten om tal-
loze activiteiten ten behoeve van 
de leden tot stand te brengen. 
Die mensen zijn goud waard!

Al die kartrekkers en vrijwilligers 
die zich inspannen om zaken als 
koersbal, bridgen, biljarten, dar-
ten, fietsen, zingen maar ook 
bewegen voor ouderen, vervoer 
voor gehandicapten, Senioren-
middag, Sint- en Kerstviering, 
dagtochtjes (ik ben me bewust 
dat ik niet compleet ben in de 
opsomming, maar het zij me ver-
geven) tot stand te brengen, die 
zijn GOUD waard.

Zij vormen mee de KBO en zijn 
daarmee hun vereniging: De 
KBO is Goud waard!

Cees Snellen

Ontvangst vanaf 19.00 uur met 
koffie en koek, begin van de 
wedstrijd om 19.45 uur, na drie 
ronden een korte pauze en ver-
spreid over de avond verscheide-
ne lekkere tussendoortjes. Rond 
23.00 uur een topintegraal-uit-
slag met aantrekkelijke prijzen in 
natura voor de vijf hoogst eindi-
gende paren en vervolgens voor 
elk tiende paar. Er is een speciale 

jubileumprijs voor het paar dat 
als 30ste eindigt. Traditiege-
trouw is er een leuke attentie bij 
het weggaan.

Kosten voor deelname zijn € 20,-
per paar; aanmelden per mail 
naar openheesche@ziggo.nl met 
gelijktijdige betaling van het in-
schrijfgeld naar 
NL 34 RABO 0120 0814 66.

Heesche Bridgeclub ‘81 
organiseert de 30ste 
open drive
HEESCH - Op vrijdagavond 23 maart wordt in CC De Pas voor de 
30ste keer gespeeld om het Open Heesch Bridgekampioenschap. Uit 
het feit dat dit evenement nu voor de dertigste keer wordt gehouden 
kan zeker een grote populariteit worden afgelezen. Omstreeks 180 
mensen uit Heesch en omgeving spelen een parenwedstrijd over 24 
spellen onder leiding van een professionele wedstrijdleider.

Ontspanningsmiddag

De koffie stond klaar en een 
lekker gebakje werd erbij geser-
veerd. Nadat voorzitter Jan van 
der Leest iedereen van harte 
welkom had geheten, maakte 
het duo ‘Prettig Weekend’ haar 
opwachting en kon iedereen met 
volle teugen genieten van hun 
muzikale optreden. De sfeer zat 
er al snel in en er werd zelfs een 
dansje gewaagd op de dansvloer. 

Onder het genot van een hapje 
en een drankje was er uitgebreid 
de gelegenheid om flink bij te 
kletsen.

Nadat de voorzitter met name 
ook de vrijwillige begeleiders en 

verpleegkundigen had bedankt, 
kon iedereen weer tevreden en 
dankbaar de kou in om huis-
waarts te keren. Maar niet voor-
dat ieder had kunnen genieten 
van een lekker warme kop erw-
tensoep met roggebrood en spek.

HEESCH - Op donderdag 
1 maart was het weer zover, de 
ontspanningsmiddag van zie-
kenvereniging Horizon Heesch 
stond op de agenda. Zo’n 150 
toegangskaarten waren ver-
kocht. De kou werd door velen 
getrotseerd en vol enthousiasme 
stonden de eersten al om 13.00 
uur bij ’t Tunneke in Heesch
voor de deur om de beste plaat-
sen te bemachtigen.

Met een hapje en een drankje even fl ink bijkletsen

NISTELRODE GAAT LOS!

Dames en heren opgelet! Op za-
terdag 17 maart spelen de mei-
den van LOS met hun voorstel-
ling VAST weer in Nistelrode. 

Dankzij drie programma’s bom-
vol indrukwekkende muzikali-
teit, messcherpe teksten en hila-
riteit behoort LOS inmiddels tot 
de vaste waardes van cabaret-
land. De vier hooggehakte da-
mes zijn nu rond de dertig, dus 
er moeten belangrijke keuzes 

worden gemaakt. Maar vastigheid is voor LOS natuurlijk droom 
en nachtmerrie tegelijk. Is de tijd van gekkigheid voorgoed voor-
bij? Of rollen Femke, Charlotte, Kim en Dookje ook in deze show 
weer van de ene in de andere komische en herkenbare situatie? 

Hun vierde voorstelling zit ook weer bomvol hilariteit, muzikali-
teit en fysieke uitspattingen, zoals het publiek van hen gewend 
is. Wil je een leuke avond uit, dan ben je bij LOS aan het juiste 
adres. 

LOS muziektheater werd uitgeroepen tot Meest Veelbelovend 
Talent door VARA HumorTV. Ken je deze meiden nog niet of ben 
je benieuwd naar hun nieuwe voorstelling VAST? Kom dan op 
zaterdag 17 maart CC Nesterlé in Nistelrode. Kaarten á € 12,50 
kun je reserveren via www.nesterle.nl. 

Aanvang: 20.15 uur
Regie: Silvester Zwaneveld
Foto: Eva Broekema
www.los-muziektheater.nl
Recensie: www.cultuurpodium.nl/entry/1830.

cc nesterle 
presenteert 
donderdag
filmavond

WWW.neSTerle.nl

Nesterlé,zo dichtbij.Kom, geniet& ontmoet!

cc nesterle 
presenteert 
donderdag
filmavond
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Samen leven, samen wonen,
Samen werken in vorStenboSch

cda.nl/bernhezeStem 21 maart cda

Vorstenbosch
In Vorstenbosch blijven we bouwen. 
Bouwen voor alle generaties. 
De vrijkomende plek van de oude 
gymzaal is geschikt voor woning-
bouw voor senioren. mooi centraal 
en dicht bij voorzieningen, met kan-
sen voor eigen initiatieven. De ver-
bindingswegen met de andere dor-
pen pakken we aan. Bermen worden 
verlaagd, zodat het water goed weg 
kan. De bermen die telkens weer ka-
pot worden gereden pakken we aan, 
zodat stofvorming en kuilen worden 
voorkomen. 
we behouden goed onderwijs voor 
Vorstenbosch en zorgen voor een 
goede en veilige verkeerssituatie 
rondom scholen en sportverenigin-
gen. Vanuit de gemeente onder-
steunen we de initiatieven die door 
de dorpsraad en andere organisaties 
worden genomen om de leefbaar-
heid van Vorstenbosch te behouden 
en te vergroten. samen met buurt-
bewoners pakken we het groenon-
derhoud aan, zodat Vorstenbosch 
een mooi groen dorp blijft.

Toe aan een nieuwe keuken, 
maar niet weten waar je moet beginnen?

Dan is de eerste stap snel gemaakt. Loop eens binnen bij de spiksplinternieuwe keukenzaak van Ton en Rosan Hanegraaf, gewoon in hartje Heesch. Zij ontwerpen, 
adviseren, maken én plaatsen je nieuwe keuken. Hoef jij alleen maar achterover te leunen. En o ja, even aangeven wat je mooi vindt. Appeltje eitje.

TEKST: ANITA VAN DEN BOGAART - FOTO’S: AD PLOEGMAKERS

Wij gaan zitten met de klant, we 
luisteren naar de wensen, we ma-
ken ter plekke een ontwerp en 
bekijken samen de opties. We 
willen onze klanten vooral ont-

zorgen.” En daarin gaan Ton en 
Rosan ver. Zo staan ze ook voor 
klanten klaar buiten de regulie-
re openingstijden, en als ze er in 
de zaak niet uitkomen gaat Ton 

thuis bij de klant een kijkje ne-
men. Rosan: “Wij bieden een 
totaalconcept: de keuken maakt 
onderdeel uit van je interieur. Het 
zegt iets over jouw stijl, over wie 

je bent. De keuken is een ver-
lengstuk van je identiteit en je 
levensstijl. Dat nemen we mee in 
het ontwerp.” 

Kwaliteit
Hanegraaf Keukens levert keu-
kens van alle grote merken en 
voor elk budget. Of dat nu voor 
die starterswoning is of voor dat 
luxueuze landhuis. En de kwali-
teit? Die is gegarandeerd uitste-
kend, voor welke keuken je ook 
kiest. De keukens worden profes-
sioneel geplaatst, door vaklui bin-
nen het eigen netwerk. Zo weet 
je zeker dat ook dat goed zit. 

Welkom
Ton en Rosan – zelf ouders van 
twee kleine kinderen – houden 
graag rekening met kinderen in 
hun zaak. Zo is er een speelhoek 
en er staat een box voor de al-
lerkleinsten. Rosan: “Boven heb-
ben we ook een ledikantje, zodat 

jonge ouders hier ook terecht 
kunnen zonder oppas nodig te 
hebben.” 

Hanegraaf Keukens hanteert 
altijd een eerlijke prijs, zonder 
kortingen die je er vaak eerst 
zelf bijbetaalt. In de openings-
week maken ze een uitzonde-
ring: leverancier Quooker biedt 
zijn kokend-waterkraan aan van 
€ 1.195,- voor € 499,-. Ben jij ook 
op zoek naar een nieuwe keuken, 
een eerlijke prijs en goed advies? 
Van harte welkom bij Hanegraaf 
Keukens! 

HEESCH - Zodra je bij Hanegraaf Keukens binnenstapt, merk je het al: hier draait alles om vakmanschap 
en kwaliteit, maar vooral ook om persoonlijke aandacht. Hier geen megagrote showroom met tientallen 
medewerkers, maar een mooi ingerichte ruimte met een overzichtelijk aantal voorbeeldkeukens en met 
alleen Ton – en één dag in de week ook Rosan – als verkoopadviseur. Ton: “Wij willen voorkomen dat 
onze klanten ‘verdrinken’ in de vele mogelijkheden die er zijn.

Rosan en Ton

’t Dorp 58, Heesch
0412-202849
www.hanegraafkeukens.nl.
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Kledingbank
De Voedselbank is algemeen bekend, maar er is ook nog een Kle-
dingbank. De Kledingbank Oss en Omgeving (en dus ook voor 
Bernheze) geeft goede, nog bruikbare kleding (ook schoenen en 
bedtextiel) door aan mensen die onvoldoende geld hebben om zelf 
kleding te kopen. Wie daarvoor in aanmerking komt, kan elke drie 
maanden zes kledingstukken uitzoeken.

Voor de Kledingbank heb je wel een door-
verwijzing nodig. Die kan worden afgegeven 
door onder andere de volgende organisaties: 
gemeente, schuldsanering, Vluchtelingen-
werk, kerkgenootschappen, ONS welzijn en 
de Voedselbank. De volgende normen wor-
den gehanteerd:
- alleenstaande, inkomen minus vaste lasten, 

minder dan € 215,- leefgeld per maand;
- twee personen, idem, minder dan € 300,- 

per maand;
- volwassene en kind, idem, ook minder dan 

€ 300,- per maand.

Ieder geval wordt echter individueel bekeken. Als jij twijfelt of je in 
aanmerking komt, maak dan gerust een afspraak met ONS welzijn of 
een van de andere organisaties.
Wie goede, bruikbare kleding, schoenen of bedtextiel over heeft, kan 
die doneren. Met name kleding voor kinderen in de groei is welkom. 
De spullen kun je elke maandag van 10.00 tot 12.00 uur brengen. 
Een tweede mogelijkheid is gebruikmaken van de kledingbak bij de 
Kledingbank; die is op werkdagen tussen 9.30 en 16.30 uur open. 
Het adres van de Kledingbank is: Berghemseweg 8a, 5348 CJ Oss. 
E-mail: kledingbankoss@kpnmail.nl.
Let op: door bouwwerkzaamheden is de ingang tijdelijk via de 
Linkensweg.

Schadewijkstraat 6, 5384 BC Oss
Postbus 322, 5340 AH Oss
088 3742525 
www.ons-welzijn.nl 

Locatie Bernheze
Vrijwilligerspunt
Ank Meertens
06-14342803

J.C. Checkpoint
Ingrid Engelbart
Sanne van Susteren
06-57098584

Sociaal Team
088-3742525
info@sociaalteambernheze.nl

Op de zaterdag kunt u op laag-
drempelige wijze het gesprek 
aangaan met orthopedisch chi-
rurg dr. Jaspers. Op de woensdag 
is orthopedisch chirurg dr. Brandt 
aanwezig om al uw vragen te be-
antwoorden. Beide orthopedisch 
chirurgen zijn verbonden aan 
ziekenhuis Bernhoven.

Daarnaast zijn er nog veel meer 
professionals uit de (voet)zorg 
aanwezig. Denk hierbij aan or-
thopedisch schoentechnici, or-
thopedisch instrumentmakers 
(Van Heckert & Van Lierop), 
podotherapeuten, bandagisten 
(therapeutische kousen), me-

disch pedicure en schoenconsu-
lenten.
De infodagen vinden plaats bij 
Penders Voetzorg/Voet&Winkel 
te Uden op zaterdag 17 maart 
van 12.00 tot 16.30 uur en op 
woensdag 21 maart van 17.00 
tot 21.00 uur. Iedereen is wel-
kom. U hoeft hiervoor geen af-
spraak te maken. De toegang is 
gratis.

PENDERS VOETZORG/ 
VOET&WINKEL
Margrietstraat 16, Uden
0413-256734
www.pendersvoetzorg.nl
www.voet-en-winkel.nl.

Voet & Infodagen

UDEN - Op zaterdag 17 maart en woensdag 21 maart organiseren 
Voet&Winkel en Penders Voetzorg in samenwerking met de ortho-
pedische chirurgen van Bernhoven, de Voet & zorg infodagen. De 
infodagen zijn een unieke mogelijkheid om tips, advies, en infor-
matie te krijgen van de aanwezige specialisten over alle mogelijke 
voet-, enkel- en andere beweegproblemen.

Blijven wonen of verhuizen?
Volgens een recent woononderzoek onder ouderen willen veel vijftigplussers, die over hun toekom-
stige woonsituatie nadenken, het liefst blijven wonen waar ze nu wonen. Ook als hun mobiliteit af-
neemt en hun zorgvraag groter wordt. Is dat laatste het geval, dan ontstaat een nieuwe situatie. Voors 
en tegens van woningaanpassing of verhuizen moeten dan tegen elkaar worden afgewogen. Het is 
zonde van het geld, voor tienduizend euro’s te investeren in de huidige woning als deze toch niet (op 
termijn) volledig toekomstbestendig te maken is. Als dat betekent dat op termijn verhuizen de enige 
optie is, komt de vraag op tafel: moet de eigen woning worden verkocht om te gaan huren? Of moet 
de verkoopopbrengst worden gebruikt voor een toekomstbestendige koopwoning waar je de rest van 
je leven in kunt blijven wonen?

Verder vragen vijftigplussers zich af of zij in de toekomst moeten kopen of huren. Beide woonvormen 
hebben hun voor- en nadelen. Dat betekent dat er geen algemeen geldend antwoord op deze vraag 
kan worden gegeven. Het is sterk afhankelijk van de persoonlijke- en financiële situatie én van de mo-
gelijkheden en beperkingen van jouw huidige woning. Wel geeft een koopwoning meer dan een huur-
woning de vrijheid en flexibiliteit als het gaat om daarin je persoonlijke woonwensen vorm te geven.
Ouderenorganisatie ANBO hanteert een vragenlijst die jou kan helpen bij het in kaart brengen van je 
persoonlijke woonsituatie en woonwensen en het maken van de keuze in blijven wonen of verhuizen 
en kopen of huren.

Henk Verschuur, ANBO-woonconsulent Bernheze
henvers@gmail.com

BERNHEZE ACTUEEL!

Woonconsulenten, speciaal opgeleide vrijwilligers van lokale ouderenorganisaties kunnen jou helpen 
je vragen te beantwoorden, zodat het voor jou duidelijk wordt welke acties jij tijdig kunt ondernemen. 
ANBO-woonconsulent voor Bernheze is Henk Verschuur, te bereiken via 06-12097550.
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Therapie met dolfijnen voor kinderen met 
ontwikkelingsproblemen

Mundomar
Esmé: “Ik ging bij meerdere dol-
fijnenparken langs om me te 
oriënteren. Bij Mundomar zijn 
de omstandigheden voor de 
dolfijnen goed, dat vind ik be-
langrijk. De therapie wordt er 
aangeboden via een stichting, 
de Aqualandia Fundacion, dus 
zonder winstoogmerk. Branko en 

Birgit Weitzmann, de hoofdthe-
rapeuten in Mundomar, hebben 
expertise als fysiotherapeut en 
psycholoog en geven al bijna 
twintig jaar dolfijntherapie aan 
Spaans- en Duits talige kinde-
ren. Zij leerden mij alles over 
dolfijnen verzorging, -gedrag en 
de mogelijkheden van therapie 
met dolfijnen. Dit jaar mag ik 

dolfijntherapie geven aan twintig 
Nederlandse kinderen. Een groep 
in september en, als er voldoen-
de aanmeldingen zijn, al een 
groep in juni.”

Doelgroep
De therapie is bedoeld voor kin-
deren van vijf tot en met vijftien 
jaar met ontwikkelingsproble-

men, zoals (zware) fysieke be-
perkingen, autisme, opstandige 

gedragsstoornissen, depressie 
of verslaving. Esmé: “Ook laat-
ste-wens-kinderen, die terminaal 
ziek zijn, kunnen hier terecht. De 
kinderen moeten wel een diag-
nose hebben, zodat de therapie 
daarop kan worden afgestemd. 
Zo nodig overleg ik met de be-
handelend arts of therapeut.”  

De therapie
Zes dagen krijgt elk kind individu-
eel een half uur per dag therapie 
op maat in het water. Dat lijkt 
weinig, maar het is ontzettend in-
tensief. “De elf dolfijnen bewegen 
zich vrij door het bassin en komen 
uit zichzelf naar ons toe om te 
spelen. Een geweldige ervaring, 
terwijl het klikkende geluid dat de 
dolfijnen maken (sonargeluiden) 
de hersenen stimuleert. Vaak zie 
je bij zwaardere beperkingen het 
grootste effect: kinderen die voor 
het eerst lachen, oogcontact ma-
ken of aanraking accepteren. 
Omdat de stichting de facilitei-
ten betaalt en therapeuten alleen 

een onkostenvergoeding ontvan-
gen zijn de kosten, die niet wor-
den vergoed, laag. Zo’n € 400,-, 
exclusief reis- en verblijfkosten. 
Door de leuke omgeving en het 
mooie weer is het ook een echte 
vakantie”, zegt Esmé.

Positief effect
Esme: “Kinderen, ouders en ik 
genieten van deze unieke erva-
ring. Uit contact met ouders van 
vorig jaar blijkt dat het positieve 
effect bij de kinderen nog lang 
aanhoudt. Mijn droom is om hier 
later echt mijn eigen ding van te 
maken en dit fulltime te kunnen 
doen.” 

Meer weten?
Kijk op de website of maak een 
afspraak voor een intakegesprek. 
Esmé kan dan vragen beant-
woorden, specifieke uitleg geven 
over de therapie en samen met 
ouders de hulpvraag bepalen.  

www.felizdolfijntherapie.nl
info@felizdolfijntherapie.nl

HEESCH / ALICANTE - Esmé van Herpen (31) is orthopedagoog en heeft ook fysiotherapie gestudeerd. 
Vorig jaar volgde ze in Spanje een opleiding in dolfijntherapie en begeleidde ze Spaans- en Duitstalige 
kinderen. Dit jaar komt deze therapie voor Nederlandse kinderen beschikbaar. 

Esmé Foto’s: Ad Ploegmakers Tekst: Henriëtte Maas  Foto: Aqualandia Fundacion

Het klikkende 
geluid dat de dolfijnen 
maken (sonargeluiden) 
stimuleert de hersenen

‘Dit jaar komt deze therapie voor 
Nederlandse kinderen beschikbaar
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KERN VORSTENBOSCH
BASISSCHOOL OP WEG 
Eggerlaan 8, 5476 KL Vorstenbosch, tel. 0413-367439
info@bs-opweg.nl, www.bs-opweg.nl 
Van harte welkom tijdens de inloop- en inschrijfmiddag voor ouders en 
kinderen: donderdag 15 maart van 12.00-14.00 uur. 
In de school staan alle deuren voor u open en de koffie/thee staat klaar!
Inschrijving: tijdens deze middag of op afspraak. Inschrijfformulieren zijn ook via 
de website te vinden.

KERN LOOSBROEK
BASISSCHOOL ST. ALBERTUS
Dorpsstraat 44, 5471 NB Loosbroek, tel. 0413-229645
info@albertusschool.nl, www.albertusschool.nl
Op dinsdag 20 maart zijn ouders en kinderen van harte welkom tijdens de 
inloopmiddag van 13.00 tot 14.30 uur. Kom eens een kijkje nemen bij ons op 
school, stel vragen en maak van de gelegenheid gebruik je kind al in te schrijven. 
Wanneer 20 maart niet schikt, maak dan een afspraak met de directeur om op 
een ander moment te komen.

INSCHRIJVEN LEERLINGEN 

BASISONDERWIJS BERNHEZE
VOOR HET 

SCHOOLJAAR 

2018-2019

WELKOM

Om op korte termijn inzicht te krijgen in het aantal leerlingen, dat wij de komende jaren op 
onze basisscholen kunnen verwachten, wordt de ouders verzocht hun kinderen nu reeds aan te melden.
• Aangemeld kunnen worden de kinderen die in 2019 vier jaar worden.
• Na aanmelding ontvangt u van de school binnen 6 weken een schriftelijke bevestiging van de inschrijving.
Bij aanmelding is het verplicht het Burgerservicenummer (BSN) van uw kind(eren) door te geven. 
U kunt hiervoor één van de volgende zaken meenemen:
- de identiteitspas als uw kind dat heeft;
- de persoonslijst: dit is een brief van de gemeente die elke ouder/verzorger heeft ontvangen na de geboorteaangifte met daarop het BSN;
Binnen Bernheze kunnen de kinderen op de volgende scholen worden aangemeld:

VOOR HET 

Bestemd voor
ouders van 

wie een kind 
 vóór 1 oktober
 2019 vier jaar 

oud wordt.

Vrijdagavond waren de eerste 
‘opnames’ van het programma 
waarbij de strijd om het voorge-
recht werd vastgelegd. In teams 
werden er spelletjes gespeeld en 
kennis over voedsel getest. Het 
team dat gewonnen had mocht 
als eerste de soep voor het menu 
van zaterdagavond kiezen. 

Zaterdagochtend kwam Poffert 
langs met een brief die Jordan 
had geschreven aan de Shan-
ti’s en hun moeders. In de brief 
stond dat de teams een mode-
show moesten houden als strijd 
voor het nagerecht. Voor deze 
modeshow moesten ze een zo 
mooi mogelijke koksoutfit knut-
selen. 

Deze outfit bestond uit een 
koksschort en een koksmuts die 
ze daarna showden op de cat-
walk. 
Het winnende team mocht als 
eerste het nagerecht kiezen. 
Daarna volgde de strijd om de 
ingrediënten van het hoofdge-
recht. Hiervoor speelden de kan-
didaten een autopuzzeltocht en 
stadspel in Uden. 

In de avond was het tijd voor 
de finale waarbij de teams heer-
lijke maaltijden voor Jordan en 
Poffert kookten. De borden 
werden mooi opgemaakt en er 
werden prachtige menukaarten 
gemaakt. De jury, bestaande uit 
Jordan, Poffert en de crewleden, 
kon geen winnaar aanwijzen en 
besloot alle deelnemers uit te 
roepen tot Topchefs!

Moeder-dochter weekend
Welpen Shanti
HEESCH - De Shanti’s en hun moeders hadden van chef-koks Jordan Flensie en Poffert Kranenborg een 
uitnodiging ontvangen voor een nieuw seizoen van ‘Topchef’. Op vrijdagavond werd kennis gemaakt 
met Jordan en zijn ietwat domme hulpje Poffert. De chef legde uit dat het format van het programma 
is veranderd. Het wordt de deelnemers dit seizoen een beetje moeilijker gemaakt. Naast het koken van 
een zo lekker mogelijk gerecht zit de uitdaging dit jaar ook in het verzamelen van de ingrediënten. Deze 
ingrediënten konden de kandidaten verzamelen door verschillende spellen te spelen.

Informatieavond: 
Buitenspelen nul tot twaalf jaar

Buitenspelen is voor kinderen in 
onze tijd niet altijd meer vanzelf-
sprekend. Op deze avond gaan 
we kijken waarom buitenspelen 
voor kinderen zo belangrijk is en 
op welke ontwikkelingsgebieden 
kinderen geprikkeld worden bui-
ten. Op welke manier kunnen 
we kinderen uitdagen in het bui-
tenspelen en hoe wordt dit ook 
leuker, zodat je er als ouder/leer-
kracht/pedagogisch medewer-
ker ook plezier aan beleeft?

Met elkaar gaan we in gesprek 

en we frissen ook elkaars jeugd-
herinneringen weer eens op! De 
avond is gratis toegankelijk. Kom 
jij ook?
Locatie: De KanZ, Maxend 6 
Nistelrode. Tijd: 20.00 tot 21.30 
uur, vanaf 19.45 inloop met kof-
fie/thee.
Aanmelden: aantal personen 
doorgeven via
directie@maxend.nl tot 
23 maart. 

Wij hopen op een grote op-
komst. Graag tot ziens!

NISTELRODE - De participanten van de KanZ en De Kubiek in Nis-
telrode organiseren op woensdag 11 april een informatieavond voor 
ouders/verzorgers van kinderen van nul tot twaalf jaar. Gastspre-
ker op deze avond is Hanneke Poot-van der Windt. Zij is kinderfy-
siotherapeute en psychomotorisch remedial teacher en als docente 
werkzaam binnen de kinderopvang en basisscholen. Het thema dit 
jaar is: ‘buitenspelen’. Een uitermate geschikt thema nu we richting 
voorjaar gaan en het lekker weer wordt om naar buiten te gaan. 

‘Op welke manier kunnen 
we kinderen uitdagen in het 
buitenspelen’ Strijden om keuze in 

voor- en nagerecht 
en ingrediënten voor 
het hoofdgerecht
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Heel langzaam nadert het voorjaar
Moes & Tuin heeft er al zin in! 

Diverse soorten pootaardappelen liggen klaar, net als de plantuien en 
-sjalotten. Is het tuintje al omgespit, schoongemaakt en voorzien van 
mest en/of kalk? Dan kunnen de tuinbonen al in de grond, of zaai 
wat spinazie op een bedje. Voor in je kas of broeibak zijn er al sla- en 
andijvieplantjes. 
Graag tot ziens in Vinkel op woensdag, donderdag en vrijdag vanaf 

9.30 uur. Dinsdag na 15.00 uur en zaterdag na 14.00 uur.
Op dinsdag- en zaterdagochtend staat Moes & Tuin op de weekmarkt in Oss.

Van Rijckevorselweg 23a - 5382 JJ Vinkel - Tel: 06 - 15 64 11 10
info@moesentuin.nl - www.moesentuin.nl

Met hart voor de Maashorst... www.meermaashorst.nl

De gidsen van IVN en Brabants 
Landschap laten jou op hun ei-
gen wijze zien hoe mooi het 
voorjaarslandschap kan zijn in 
een anderhalf uur durende wan-
deling. 
Welke dieren hebben de lente 
al in hun bol en wat bloeit er ei-
genlijk zo vroeg in het jaar? Of 
kom onderweg meer te weten 

over de gevederde inwoners van 
Tilburg, zoals de stadsduif en 
het roodborstje. Natuurmuseum 
Brabant wordt van harte welkom 
geheten als nieuwe startlocatie 
van de ‘Dag’. 

Voor meer informatie en route-
beschrijvingen kijk op 
www.dagvanhetlandschap.nl.

Dag van het Landschap
Ontdek het ontluikende voorjaar in bos én stad
… tijdens de Dag van het Landschap!

BRABANT - Traditiegetrouw organiseren Brabants Landschap en 
IVN op Tweede Paasdag, maandag 2 april, gratis wandelexcursies in 
diverse natuurgebieden. Om 12.00, 13.30 en 15.00 uur kun je mee 
met een gids vanuit één van de veertien startlocaties in Brabant.

Foto: Brabants Landschap

Open atelierroute 
TWEEDE PAASDAG EN ZONDAG 8 APRIL VAN 11.00-17.00 UUR

CHARLES STEIJGER:
Ik maak schilderijen in acryl; 
soms herkenbaar, soms abstract. 
Naast het schilderen houd ik me 
dagelijks bezig met gedichten 
schrijven; poëzie is de rode draad 
in mijn leven. Altijd gezellig om 
binnen te lopen al is het maar 
om een kopje koffie te drinken. 
Gastexposant: mijn dochter Anna 
Steijger toont foto’s.

JANNEMEIS SNELS:
Mijn werk laat zien hoe ik mijn le-
ven beleef. Dat kan een droom-
beeld of een vertaling van de 
werkelijkheid zijn. Het zijn versla-
gen van de reis die ik afleg. Soms 
verdrietig, vaak mooi en ook om 
te lachen; net als elk ander mens. 
Ik hoop dat mensen die mijn 
werk zien even meegenomen 
worden en hun eigen reis herken-
nen of zich verwonderen over de 
wereld van kleur en vorm. Gas-
texposant: Rens Janssen toont 
tweedimensionale geometrische 
houtsnijwerken.

GON LAKWIJK-WAGENAARS
Ik schilder voornamelijk met 
acryl verf en maak objecten van 
allerlei materiaal. Opmerkelijk 
zijn mijn felle kleurgebruik in 
schilderijen en de keuze voor ver-
rassende combinaties bij objec-
ten. Ik hoop met mijn werk een 
lach op te wekken en mensen 
een beetje vrolijk te maken.

RIEMIE DEKKERS
Ik exposeer het werk van mijn 
overleden man Henk; beeldhou-
wer en schilder. Natuurliefheb-
bers die van watervogels houden 
kunnen hun hart ophalen; mijn 
man sneed ze uit lindehout op 
ware grootte en kleur. Daarnaast 
maakte hij ook koeienkoppen en 
antilopen. Je bent welkom!

CHARLES KNOTTER
Als autodidact heb ik mij de kunst 
van het bronsgieten eigen ge-
maakt. Door deze eigen gieterij 
worden de bronzen sculpturen 
nog meer een afspiegeling van 
mijn karakter, dus behoorlijk com-
plex. Gezien mijn technische ach-
tergrond mag je mijn stijl als ele-
mentair constructief definiëren. 
Ik ben altijd in voor nieuwe expe-
rimenten.

www.atelierroutebernheze.nl

Openingswandeltocht 2018

De organisatie van dit sportie-
ve evenement is in handen van 
de Wandelorganisatie Jeugd 
en Gezinsvierdaagse uit Hees-

wijk-Dinther. Wandelaars kun-
nen inschrijven en starten bij 
Natuurtheater de Kersouwe in de 
Kersouwelaan. Voor parkeergele-

genheid is gezorgd. Er wordt weer 
een mooie route uitgestippeld. 
De wandelaars moeten onder-
weg ook even kunnen uitrusten 
en de inwendige mens versterken 
en daarom is er een pauze gere-
geld in de Muziekfabriek.

De starttijden voor de diverse 
afstanden zijn:
30 kilometer tussen 8.00 en 
10.30 uur. 25 kilometer tussen 
8.00 en 11.00 uur. 20 kilome-
ter tussen 8.00 en 12.00 uur. 15 
kilometer tussen 8.00 en 13.00 
uur. 5 en 10 kilometer tussen 
8.00 uur en 14.00 uur.

De kosten voor deelname bedra-
gen € 2,- voor leden van erken-
de wandelsportbonden. Niet-le-
den betalen € 3,-. Voor meer 
informatie mail naar jeugdvier-
daagse@hotmail.com of bel met 
06-13718900.

HEESWIJK-DINTHER - De winter beginnen we achter ons te laten en 
het voorjaar met het tere ontluikende groen mogen we binnenkort 
welkom heten. Wat is het dan heerlijk om in de wandelschoenen te 
stappen en de natuur in te trekken. De georganiseerde wandeltoch-
ten komen dan ook weer in beeld. De openingswandeltocht wordt 
zoals voorgaande jaren in Heeswijk-Dinther gelopen en wel op zon-
dag 11 maart. 
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VEGHEL/NISTELRODE - Zondag 
11 maart treedt het Afrika-Enga-
koor op in Veghel in de kapel 
van het klooster aan de Deken 
van Miertstraat 8. 

Om 14.30 uur zingt het Afri-
ka-Engakoor uit Nistelrode 
en omstreken en om 15.30 
uur speelt Com Cinco uit Ge-
mert-Bakel. De entree is € 5,- in-
clusief koffie en koek.

Optreden Afrika- 
Engakoor in klooster

Gemeenschapshuis De Stuik 
presenteert: Roept U Maar!
VORSTENBOSCH - Orkest RUM 
zal op zaterdag 10 maart een 
optreden verzorgen in Gemeen-
schapshuis De Stuik. 

RUM staat voor Roept U Maar! 
En dat zegt alles over deze Bra-
bantse formatie waarvan de mu-
zikanten al twintig jaar samen 
muziek maken. In het collectief 
geheugen van RUM zijn ruim 
1.500 nummers opgeslagen. 
Van Guilty Pleasures tot Top 
2000 hits. Van popklassiekers tot 
eendagsvliegen. 

Het collectieve geheugen van 
RUM staat tijdens een optreden 
ter beschikking van het publiek. 
Het publiek bepaalt het repertoi-
re! RUM speelt werkelijk alles... 
of in ieder geval heel veel. Het 
ene nummer goed voorbereid, 

het andere volledig op improvi-
satiekracht. Het ene verzoek kan 
rekenen op de lange versie, een 
ander zal het met tien seconden 
moeten doen. Maar ieder ver-
zoekje wordt een klein feestje, 
een feestje dat je niet mag mis-
sen! Kaartjes à € 5,- zijn vanaf 
17 februari verkrijgbaar bij het 
gemeenschapshuis, Dagwinkel 

Vorstenbosch, Bakkerij van Leur 
of via info@de-stuik.nl

Ook aan de kassa op zaterdag 
10 maart zijn er kaartjes te koop. 
Aanvang van deze gezellige 
avond is 20.30 uur.

Een feestje dat je niet mag missen! 

Laureatenconcert Prinses Christina Concours

Hoboïste Maria Pedano, haar 
zus Anuschka (altviool) en pia-
nist Florian Verweij zijn alle drie 
prijswinnaars en bundelen hun 
krachten in duo- en trioverband. 
Zij brengen werk van Bernhard 

Molique, Schuman en Niccolò 
Paganini. Bovendien zal Maria de 
aanwezigen verrassen met nóg 
een groot talent dat ze heeft. 
Ook pianist Radu Ratering is te 
gast; hij is pas dertien jaar oud, 

maar speelt nu al op een bijzon-
der hoog niveau. Hij brengt on-

der meer muziek van Chopin, 
Liszt, Beethoven, George Enescu 
en Tan Dun. Locatie: Wapenzaal 
Kasteel Heeswijk. Tijdstip: 20.00 
uur, de zaal gaat om 19.30 uur 

open. Entree: € 25,- per persoon 
inclusief consumptiebon en pro-

grammaboekje. Aanmelden via 
kastee lconcertenheeswi jk@
gmail.com of vanaf 18.00 uur via 
06-10677219.

HEESWIJK-DINTHER - De prijswinnaars van het Prinses Christina 
Concours geven een concert op dinsdag 13 maart. Een grote bevlo-
genheid en een aanstekelijk jeugdig enthousiasme zorgen elk jaar 
weer voor een onvergetelijke avond. Aanvang van het concert is 
20.00 uur in de Wapenzaal van Kasteel Heeswijk.

Pianist Radu Ratering

‘Grote bevlogenheid en een aanstekelijk 
jeugdig enthousiasme’
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ACCOUNTANCY - BELASTINGEN - ADVIES

WWW.FINOVION.NL

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

Passieconcert door  
Kamerkoor Mi Canto

Gefeliciteerd An 
Theunisse-Verhoeven

Centraal in het concert staat de 
‘Music for the Funeral of Queen 

Mary’ van Henri Purcell, zoals 
uitgevoerd bij haar begrafenis in 

1695. Mi Canto voert het gehele 
werk uit onder begeleiding van 
Huub Sperber op orgel. Rondom 
deze prachtige muziek brengt 
Mi Canto jou via uiteenlopen-
de liederen, zoals ‘Crucifixus’ 
van Lotti, ‘Lux Aeterna’ van Ed-
ward Elgar en ‘Salve Regina’ van 
Poulenc geleidelijk naar de mo-
derne tijd met de première van 
‘Northern Light’s van de Noorse 
componist Ola Gjeilo. Daarmee 
zijn de concerten zeer de moeite 
waard om te bezoeken. Mi Can-
to staat bij deze concerten zoals 
altijd onder leiding van Enrico 
van Schaik.

Het eerste van de twee concer-
ten vindt plaats op zaterdag-
avond 17 maart om 20.00 uur 
in de Antonius van Paduakerk 
in Nijnsel. Het tweede concert 
vindt plaats op zondagmiddag 
18 maart om 15.00 uur in de 
kerk van de Abdij van Berne in 
Heeswijk. 
Kaarten à € 10 (inclusief een 
consumptie na afloop) zijn online 
verkrijgbaar via www.micanto.nl 
en voor aanvang van het concert 
aan de ingang van de kerk.

NISTELRODE - An Theunisse- Ver-
hoeven vierde op zondag 4 maart 
haar 85e verjaardag. Een mijlpaal 
in haar leven. Zaterdagavond is zij 
met familie lekker uit eten geweest 
en zondag heeft zij de hele dag vi-
site gehad. An is een bezige bij, ze 
doet vrijwilligerswerk bij Laarstede, 
zwemt nog steeds iedere week en 
zit onder bloemschikken. Ook gaat 
ze geregeld op vakantie, iets waar 
ze nog steeds erg van geniet!

HEESWIJK-DINTHER - In het weekend van 17 en 18 maart geeft 
Kamerkoor Mi Canto uit Heeswijk-Dinther een tweetal Passiecon-
certen. De concerten staan geheel in het teken van de Lijdenstijd. Ze 
werpen een mooi licht op de prachtige muziek die door de eeuwen 
heen op dit thema is gemaakt. Mi Canto heeft al eerder met dit the-
ma gewerkt, bijvoorbeeld in concerten rond de Dodenherdenking. 
Dit jaar is ervoor gekozen om een breed palet van deze muziek in 
twee Passieconcerten ten gehore te brengen.

Meld je nu aan voor het burgerpanel
www.tipmooibernheze.nl
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Belastingen
Inkomstenbelasting
Het is weer tijd voor de aangifte inkomstenbelasting. Degenen die verplicht aan-
gifte moeten doen hebben de blauwe envelop inmiddels ontvangen. Je kunt tot 
1 mei de aangifte op tijd indienen, maar alleen wanneer je je aangifte voor 1 april 
instuurt, garandeert de belastingdienst dat je voor 1 juli een belastingaanslag 
ontvangt.

Je kunt hiervoor bij ons terecht.

Met middeling belasting terugvragen
Als je inkomen in drie opeenvolgende jaren sterk varieert, betaal je meer belasting 

dan wanneer het in die jaren gelijk zou zijn. Dit verschil kun je terugkrijgen voor zover het meer is dan 
€ 545,-. Bijvoorbeeld als je net bent gestart met werken, een tijd onbetaald verlof hebt opgenomen of 
bent gestopt met werken.

Bijbaantjes?
Heb je verschillende baantjes? Dan heb je in veel van de gevallen recht op belastingteruggave. Je kunt 
bij slechts één werkgever de loonheffingskorting toepassen, eventuele 
andere werkgevers houden loonbelasting in op je inkomen. Vaak is er 
dan teveel ingehouden, over het teveel ingehouden bedrag kun je een 
belastingteruggave aanvragen bij de belastingdienst.

Voor meer informatie: www.faara.nl

VOOR EEN PERSOONLIJK ADVIES OP MAAT

Anita Fransen

Fransen ACCOUNTANCY 
& ADVIES

Kerkveld 69
5388 RH Nistelrode

Kerkveld 69 - 5388 RH Nistelrode
0412 474 015

info@faara.nl - www.faara.nl

Exclusief cadeau voor biblio-
theekleden. Vanaf zaterdag 
10 maart is in de bibliotheek 
het Boekenweekmagazine ver-
krijgbaar. De uitgave staat vol 
boekentips, interviews en ach-
tergrondartikelen bij het thema 
natuur.

Het magazine is verkrijgbaar zo-
lang de voorraad strekt, exclusief 
voor bibliotheekleden.

De Boekenweek is van zaterdag 
10 tot en met zondag 18 maart.

‘De natuur, daar horen 
we bij’ - Jan Terlouw  
BERNHEZE - De bibliotheken in Bernheze vieren de Boekenweek! 
Het thema van deze 83ste editie is Natuur. Natuur is alomvattend, 
overal in en om ons heen. Bij zoveel natuur horen eindeloos veel 
verhalen. En boeken. Natuurlijk in de bibliotheek. 

Cursus Sterrenkunde bij Halley

De cursus wordt verzorgd door 
Niels Nelson en enkele andere 
Halleyleden. Belangstelling voor 
sterrenkunde is voldoende om 
aan deze cursus mee te doen; 
speciale kennis is niet vereist. In 
de kosmos kan men onderscheid 
maken tussen objecten die zelf 
licht geven, bijvoorbeeld de zon 
en de sterren, en donkere objec-
ten die dat niet doen, denk aan 
planeten en manen.

In deze voorjaarscursus worden 
vooral de donkere objecten be-
handeld. In de lezingen en in 
het planetarium worden de ver-
schillen tussen het lichtgevende 
en donkere heelal besproken. 
Voorts krijgen onder meer pla-

neten en hun landschappen 
de aandacht, evenals de maan, 
kometen en meteoren, exopla-
neten, zwarte gaten en donkere 
materie. 

Voorts komt de geschiedenis van 
de sterrenkunde aan de orde. 
Ook de verschillende telescopen 
van de sterrenwacht passeren de 
revue; als het een avond niet be-
wolkt is, worden de kijkers op de 
sterrenhemel gericht. 

Het cursusgeld bedraagt € 60,- 
(voor Halleyleden € 55,-). Bij 
de prijs is inbegrepen een mooi 
beginnersboek over het waar-
nemen van de sterrenhemel, 
geschreven door onder meer 

de bekende Belgische weerman 
Frank Deboosere.
Voor meer informatie en aan-
melden: Wim Waegemakers, 
0412-453737.

HEESCH - Bij Sterrenwacht Halley wordt in maart en april de cursus 
‘Sterrenkunde voor Iedereen’ gegeven. Die bestaat uit zes lessen op 
de dinsdagen 20 en 27 maart en 3, 10, 17 en 24 april, telkens van 
20.00 tot 22.30 uur.

TRAPPIST 1 exoplaneet 
kunstenaarsimpressie ESO

Benieuwd naar de volgende Mus? 
Reserveer dan nu een kaart-
je op www.de-mus.nl/heesch.
Dan ben je verzekerd van een 
plaatsje op zondag 18 maart. Je 
bent welkom vanaf 14.00 uur, 
het programma begint om 14.30 
uur en is rond 16.30 uur weer 
afgelopen. Er wordt een bijdra-

ge gevraagd van € 5,- voor een 
kopje koffie/thee en een drankje. 
Neem gerust je vriend, vriendin, 
dochter, zoon, buurman, buur-
vrouw of collega mee, er is altijd 
wel een item dat je aanspreekt!
Kijk voor het volledige program-
ma op Youtube, Nieuwe Mus 
Heesch 180318.

Wederom cultuurcafé
De Mus in Heesch
HEESCH - Op 29 oktober hebben de aanwezigen in de keuken Theater de Meeuw aan de Vinkelsestraat 
weer kunnen genieten van verschillende onderdelen: film, boeken én muziek. Het was een gezellig 
samenzijn die zondagmiddag!

VANAF ZATERDAG 10 MAART IS HET 
BOEKENWEEKMAGAZINE VERKRIJGBAAR
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AAN HET WERK

Woensdag 21 maart is er een open repetitie om 20.15 uur.

Kom je uit Heesch of uit de directe omgeving?
Regelmatig, maar niet te veel, optreden vind je leuk
Uitstekende borrel elke eerste woensdag van de de maand
Leeftijd maakt niet uit maar gezien de samenstelling niet jonger dan 25 jaar
Kapel staat onder leiding van twee deskundige dirigenten
Al 18 muzikanten hebben gekozen voor deze gezellige groep
Plezier in muziek maken en gezelligheid is belangrijker dan diploma’s
Elke woensdagavond repetitie van 20.15 tot 22.00 uur
Leuk en belangrijk is het dat je van carnaval vieren houdt. 

We zijn op zoek naar gezellige muzikanten (bij voor-
keur met trompet, schuiftrombone of bariton, maar 
ook andere instrumenten zijn van harte welkom).

Wij repeteren elke week in het eigen clubhuis aan de 
Achterste Groes 16a in Heesch.

Kom gezellig kijken of gelijk meedoen. Aanmelden 
mag/kan bij John van Santvoort via jmvansantvoot@
home.nl of
06-53900753.

Dweilorkest De Krulkapel uit 
Heesch zoekt muzikanten 
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Wordt u testpersoon voor Jumbo Nistelrode?

KUNT U DE BOODSCHAPPEN NIET ZELF NAAR HUIS KRIJGEN? DOE DAN GRATIS MEE IN DE TESTPERIODE 
VAN DE BEZORGSERVICE OP DE ELECTRISCHE BAKFIETS VAN JUMBO NISTELRODE

Kunt u de boodschappen niet zelf 
naar huis krijgen? Doe dan gra-
tis mee in de testperiode van de 
bezorgservice op de elektrische 
bakfiets van Jumbo Nistelrode.

Jumbo Nistelrode is op zoek 
naar ongeveer 25 testpersonen 
die mee willen werken aan een 
test met een boodschappen be-

zorgservice met een elektrische 
bakfiets. Gedurende een perio-
de van zes weken kunnen de 25 
testpersonen hun (wekelijkse) 
boodschappen gratis thuis laten 
bezorgen. In deze periode gaan 
ze testen hoe ze de bezorgservice 
het beste kunnen opzetten. Als 

de test slaagt en de deelnemers 
tevreden zijn, zal Jumbo Nistel-
rode deze bezorgservice voor se-
nioren en hulpbehoevenden als 
permanente service invoeren in 
Nistelrode. 

Heeft u interesse? Neem dan de 
flyer mee bij Jumbo Nistelrode. 
De bezorgperiode van de testfase 
is vanaf 19 maart tot en met 19 
mei. Tijdens deze testfase is de 
bezorging GRATIS. De bestellin-
gen kunnen van maandag tot en 

met vrijdag vóór 12.00 uur door-
gegeven worden. Bestellen kan 
via 0412-690783 of nis@jumbo.
com.

“De boodschappenlijst mag uit 
maximaal 25 artikelen bestaan. 
Grote en/of zware artikelen, zo-
als een krat bier, kunnen we niet 
vervoeren op de elektrische fiets 
en derhalve zijn deze artikelen 
uitgesloten. Er is een minimaal 
boodschappenbedrag van 
€ 20,- (exclusief statiegeld).

Het bezorgadres ligt binnen de 
dorpsgrenzen en we nemen ne-
men maximaal tien bestellingen 
per dag aan. Onderdeel van zo’n 
testfase is ook dat er wel eens iets 
onverwachts gebeurt, of dat we 
regels aanpassen, maar we zullen 
onze uiterste best doen alles zo 
soepel mogelijk te laten verlo-
pen”, zegt Xavier.

Heeft u interesse? Vul dan snel 
de flyer in de winkel in en geef 
deze bij de servicebalie af.

NISTELRODE - Bent u 60+, hulpbehoevend of heeft u iemand in uw 
kennissenkring die hulp kan gebruiken bij zijn of haar wekelijkse 
boodschappen? Dan kunt u wellicht Jumbo helpen met een proef. 
Xavier Coumans, bedrijfsleider Jumbo Nistelrode: “Wij komen uw 
boodschappen graag bij u bezorgen met onze elektrische bakfiets.”

Iedereen die wil, kan zijn of haar fa-
voriete plaat of platen doorgeven bij 
Michel, die hij dan verwerkt in de tel-
ling voor de uiteindelijke top 1000. 
De stembussen zijn geopend en via 
0413-288954 of www.radionostos.nl
kun je je platen doorgeven. “En het is 
natuurlijk extra leuk als je erbij vertelt 
waarom je die plaat zo mooi vindt of 
waarom die zo bijzonder voor je is”, 
zegt Michel, “Dan kan ik dat tijdens de 
uitzending vermelden, zo krijgt de Nos-
Tos Top 1000 een persoonlijk tintje.” 

Tot en met vrijdag 30 maart kan er 
gestemd worden. Vanaf 2 april tussen 
18.00 en 22.00 uur hoor je dagelijks de 

platen die de NosTos Top 1000 gehaald 
hebben. In totaal zal er ongeveer 66 
uur aan Top 1000 uitgezonden worden! 
Breng dus je stem uit, telefonisch of via 
de website, en hou www.radionostos.
nl in de gaten voor de uiteindelijke top 
1000. 

NosTos Top 1000
De stembussen zijn geopend
VORSTENBOSCH – Sinds 1 oktober maakt Michel van Zuijlen met veel plezier 
online radio met zijn zender ‘NosTos’. Hier hoor je voornamelijk muziek uit de 
jaren ’60, ’70 en ’80, en dan vooral de nummers die je niet meer op andere ra-
diozenders hoort. En nu wil hij samen met de luisteraars een programma samen-
stellen: de NosTos Top 1000. 

Tekst: Tamlyn van Lanen Foto: Wendy van Lijssel

Xavier pakt de krat graag over van Leo en Doortje Peters-Raaijmakers, 
die als eerste gratis gebruik maken van de bezorgservice.

1000. 

25 testpersonen kunnen 8 weken 
hun boodschappen gratis 

thuis laten bezorgen
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‘Wij zijn D66’

Voor een sterk

Bernheze Annemieke: ‘D66…wil dat iedereen, jong en oud, 
gelijke kansen heeft op een gezond en goed leven’
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Bernheze Annemieke: ‘D66…wil dat iedereen, jong en oud, 
gelijke kansen heeft op een gezond en goed leven’



  
Woensdag 7 maart 201822

BERNHEZE BOUWT

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

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

• Kozijnen   Deuren   Ramen

Vervenne B.V. is sinds 1968 gevestigd in Nistelrode. 
Bij ons kunt u terecht voor onderhoud en aanleg van cv en sanitaire installaties. 

Ook verkoop van losse onderdelen cv en cv  ketels, sanitair, leidingen en 
aansluitmaterialen. En natuurlijk kunt u bij ons terecht voor advies.

Openingstijden:
Maandag 8.00 tot 17.45 uur
Dinsdag 8.00 tot 17.00 uur
Woensdag, donderdag en vrijdag
van 8.00 tot 17.45 uur
Zaterdag van 8.30 tot 12.30 uur

GROHE
EUROSMART
keukenkraan

€ 79,50
AKTIE

VAN DE MAAND

Weijen 71 - 5388 HM Nistelrode
0412-611237 - vervennebv@outlook.com

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

keukens
badkamers

schuifkasten
interieurs

www.jmeulendijk.nl Meulendijk

Vernieuwde

showroom!

Nieuwe Erven 21 • Heesch • 06-53208815

Energie Neutraal Foto: Marcel van der Steen

Zonnepanelen: wek je eigen stroom op

Zonnepanelen worden steeds goedkoper en efficiënter. Met zonnepanelen op je dak kun je ook bij be-
wolkt weer profiteren van de Nederlandse zon en in je eigen energie voorzien. 

Zonnepanelen kunnen op een duurzame manier een groot deel van je stroom leveren. De zon als energie-
bron is onuitputtelijk. Het omzetten van zonlicht naar elektriciteit gaat zonder uitstoot van het broeikasgas 
CO2. Is mijn woning geschikt? Check hier of zonnepanelen op jouw dak mogelijk zijn. Een dak op het 
zuiden is het meest geschikt om zonnepanelen op te leggen. Andere richtingen zijn ook geschikt, maar 
de opbrengst zal wat lager zijn. Zonnepanelen kunnen zowel op een plat dak als een schuin dak geplaatst 
worden.
Als je dak een aanzienlijk deel van de dag in de schaduw ligt, zal de opbrengst van zonnepanelen sterk 
verlaagd zijn.

Peter van Roosmalen Schilderwerken
Koksteeg 50 - Vinkel

06-10189411

Schildersbedrijf Theo Wijnen
Catharinahoeve 23 - Heesch - 06-53740305

Cereslaan 12a - 06-22692338
Info@vanderheijdendakkapellen.nl  
www.vanderheijdendakkapellen.nl

* 15 jaar garantie
* Prefab dakkapellen
* Werkplaats/showroom 

open op zaterdag van 
10.00 - 14.00 uur

* Trespa-keralit-houten 
dakkapellen

Binnen 
1 dag 

geplaatst!
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Veel mensen vinden het moeilijk 
om een keuze te maken voor een 
nieuw bed, keuken of interieur. 
Het is dan ook een aankoop die je 
niet alle dagen doet. 

Het begint bij het zoeken naar 
jouw eigen stijl, dit kun je op 
verschillende manieren doen. Je 
kunt inspiratie opdoen online, 
bijvoorbeeld op pinterest.com, in 
tijdschriften of in winkels. Overal 
kun je ideeën opdoen voor de 
laatste trends op het gebied van 
wonen. En dat is natuurlijk heel 
fijn, je kunt uitzoeken en eventueel 
op een moodbord verwerken wat 
bij je past.

Wil je gaan voor een strakke 
en moderne uitstraling of juist 
landelijk of industrieel? Een 
belangrijke beslissing, want de 
aankopen die bij ons gedaan 
worden zijn meestal niet voor een 
paar jaar, de bedoeling is dat je 

weer tien tot 
twintig jaar kunt 
gaan genieten 

van je nieuwe 
aankoop. 

Als je weet welke stijl bij je past 
blijven er op alle gebieden nog 
heel veel vragen over, en dan zijn 
wij belangrijk. Samen met ons 
team van adviseurs, die elk op hun 
eigen gebied gespecialiseerd zijn, 
helpen we je om de juiste keuze te 
maken.

Wat is qua maatvoering praktisch 
en mooi in jouw ruimte? Wat voor 
apparatuur is voor jou belangrijk? 
Welk ligcomfort past bij jou? 
En hoe zorg je ervoor dat jouw 
nieuwe bank lekker zit, maar ook 
goed in de ruimte past en mooi 
staat bij de rest van je interieur? 
Omdat we op elke afdeling de 
juiste gespecialiseerde mensen 
hebben staan, kunnen we op al 
je specifieke vragen antwoord en 
advies geven.

Dus kom naar onze winkel, maak 
een afspraak, neem eventueel je 
moodbord of foto’s en maten mee 
en we helpen je met een goed en 
persoonlijk advies om de juiste 
keuze te maken!

Column Albertine

weer tien tot 
twintig jaar kunt 
gaan genieten 

van je nieuwe 
aankoop. 

Hoe vind je wat bij jou past?

Frankenweg 25-27 - 0412 62 36 98
info@verbruggen-megastore.nl - www.verbruggenoss.nl

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

0413-229711 - info@vanpinxteren.nl

M. van Pinxteren V.O.F.
Nieuwbouw - Verbouw - Renovatie

www.vanpinxteren.nl

sinds 1985

Kunststof kozijnen

Nieuwe Eerdsebaan 6 - Schijndel
073-5492662 - info@omega-it.nl

www.omegainstallatietechniek.nl      www.omega-it.nl

Bouwrijp maken De Erven van start
Eerste gasloze wijk Bernheze

Gasloos
De Erven is de eerste volledig 
gasloze wijk in Bernheze. Die eis 
heeft de gemeenteraad vooraf 
aan het bestemmingsplan ge-
steld. De woningen zijn daarmee 
goed voor het milieu en ook al 
klaar voor een gasloze toekomst. 
Bij de technieken die hierbij wor-
den gebruikt moet erop worden 
gelet dat de prijzen van deze 
gasloze of 0-op-de-meter wo-
ningen (die net zoveel energie 
opwekken als ze in totaal ver-
bruiken) nog aantrekkelijk zijn 
voor kopers. Landelijk zijn hier 
nu subsidies voor beschikbaar. 
Van Wanrooij Bouw & Ontwik-
keling, Bouwbedrijf Berghege, 
Bouwbedrijf Gebr. Van Herpen 
BV, Bouwbedrijf Wagemakers en 
Muller Bouw hebben bouwplan-
nen ontwikkeld. BrabantWonen 
gaat de huurwoningen verhuren. 

Dorps karakter
Wethouder Peter van Boekel: 
“We hebben een beeldkwali-
teitsplan gemaakt voor de wijk 
en de woningen die we willen: 
niet te hoog, met een dorps ka-
rakter en passend bij de groene 
omgeving. Projectontwikkelaars 

zijn daarmee aan de slag gegaan. 
Er komen veel verschillende hui-
zen, veel groen, fietspaden en 
voetgangersstroken. Richting het 
meer open gebied bij de Zoggel-
sestraat komen er steeds minder 
huizen te staan. 

Bezwaren
Met mensen die bezwaren heb-
ben ingediend hebben we per-
soonlijk gesproken om te horen 
wat hun precieze zorgen zijn en 
mogelijke oplossingen daarvoor 
besproken. Waar nodig is het 
plan aangepast.”   

Ontsluiting en veiligheid
Omdat in dit gebied veel vracht-
wagens rijden passen we de in-

richting rond de Kruishoekstraat 
aan. Fietsers en voetgangers 
kunnen veilig door het gebied via 
aparte paden. 
De rotonde aan de Cereslaan 
krijgt een vierde aansluiting om 
van daaruit de wijk in en uit te 
kunnen en er komt nog een apar-
te weg naar het dorp en naar de 
Cereselaan. Daarnaast komt er 
een parallelweg voor de wonin-
gen in de buurt van de bedrijven 
in de Zoggelsestraat. 

Fases
Van Boekel: “Ik ben blij dat we 
nu van start kunnen gaan. Om-
dat er een tijd weinig gebouwd 
werd is de behoefte toegeno-
men. En veel mensen willen in 
een mooie omgeving wonen. 
Dat zie je ook aan de nieuwe wijk 
De Hoef II die al nagenoeg volle-
dig bewoond is. 

Daarom willen we snel aan de 
slag en medio dit jaar nog be-
ginnen met bouwen. Het plan 
wordt de komende tien jaar in 
fases uitgevoerd. Een gedeelte 
van het plan kan nog worden 
aangepast als de behoefte de 
komende jaren verandert.”

HEESCH – Onlangs heeft de gemeenteraad ingestemd met het bestemmingsplan voor de nieuwe woon-
wijk De Erven, naast en achter tuincentrum Meijs. Daar verrijzen de komende tien jaar 408 woningen: 
205 rijtjeswoningen (110 sociale huurwoningen en 95 koopwoningen), 128 tweekappers, 51 vrijstaande 
woningen en 24 appartementen via projectontwikkelaars. De gemeente geeft kavels uit voor zelfbouwers. 

Peter van Boekel en Danny van Herpen Tekst: Henriëtte Maas Foto: Marcel van der Steen

Totaal Rijwoningen huur rijwoningen koop 2^1-kap woning vrijstaande woningen appartementen
gebied 1 124 40 23 38 23 -
gebied 2 138 46 24 48 20 -
gebied 3 en 4 146 24 48 42 8 24

Totaal 408 110 95 128 51 24

WE WILLEN MEDIO DIT JAAR 
NOG BEGINNEN MET BOUWEN

‘We hebben een 
beeldkwaliteitsplan 
gemaakt voor de wijk 
en de woningen die 
we willen’
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n Kozijnen
n Ramen
n Deuren
n Schuifpuien
n Vouwwanden

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

VOOR PARTICULIEREN EN BEDRIJVENVoor particulieren en bedrijVen

n Kozijnen
n Ramen
n Deuren
n Schuifpuien
n Vouwwanden

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

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

Pastoor de Grootstraat 5
5472 PC Loosbroek

T +31 (0)413 291747
F +31 (0)413 291327 
E info@rw-groep.nl

WWW.RW-GROEP.NL

■ BETONBOOR- EN
 ZAAGTECHNIEK
■ SLOOPTECHNIEK
■ GEVELRENOVATIE

Ontzorgen:

Uw waardering,

onze motivatie

GROEP BV

BERNHEZE BOUWT

VOOR EEN 
SCHERPE PRIJS

Kwaliteit

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

E info@vanschijndeltegels.nl  
  www.vanschijndeltegels.nl   
  www.tegelprofshop.nl

Compleet 
nieuwe grote
showroom!

VOOR EEN 
SCHERPE PRIJS

Kwaliteit

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

E info@vanschijndeltegels.nl  
  www.vanschijndeltegels.nl   
  www.tegelprofshop.nl

Compleet 
nieuwe grote
showroom!VOOR EEN 

SCHERPE PRIJS

Kwaliteit

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

E info@vanschijndeltegels.nl  
  www.vanschijndeltegels.nl   
  www.tegelprofshop.nl

Compleet 
nieuwe grote
showroom!

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

showroom open 
op zaterdag 

10.00 - 15.00 uur

KWALITEIT
IS DE 

NORM
OOK VOOR REPARATIES!

van den berg en zn.
tegelwerken & tegelhandel

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

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

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

www.tegelzetbedrijfvdberg.nl

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

van tegels en natuursteen!

Breng eens een bezoek aan onze showroom

Plan Rietdijk/Peelstraat 
VORSTENBOSCH - Tot voor juni 2017 was het nog een brak stuk grond op Plan Rietdijk/Peelstraat. Maar 
de eerste huizen hebben een gezicht gekregen, en wat voor een! Een prachtig huis siert de Rietbeemden, 
zoals deze straat genoemd is. Hans van der Velden Aannemersbedrijf is half mei 2017 gestart met de 
bouw van twee woonhuizen. Midden in het centrum en toch lekker buiten wonen. Een beetje navraag 
leert dat inmiddels alles voorspoedig verlopen is en de laatste hand gelegd wordt aan de afbouw.

www.hansvandervelden 
aannemersbedrijf.nl

Vorstenbosch

 Tel.: 0413 - 229598 / 06 - 46595101

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

VAN DUYNHOVEN
Schilder
Glas- en Afwerkingsbedrijf
Glas in lood

www.vanduynhoven.nl
06-11955220

johndortmans@home.nl
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Samen leven, samen wonen,
Samen werken in looSbroek

cda.nl/bernheze
Stem 21 maart cda

Loosbroek
In Loosbroek kunnen alle generaties 
blijven wonen. we blijven bouwen. 
Gewoon een betaalbaar huis met een 
tuin. of je nu wilt huren of kopen. Voor 
jong én oud. Daarom moet het be-
stemmingsplan ‘wonen in Loosbroek’ 
zo snel mogelijk vastgesteld worden, 
dan kunnen we vooruit! Dat zorgt er-
voor dat we op zijn minst de huidige 
voorzieningen kunnen behouden. we 
zorgen dat er goed onderwijs in het 
dorp blijft. we scheppen mogelijk- 
heden die zorgen dat ouderen in hun 
eigen dorp kunnen blijven wonen, 
ook als ze een beperking hebben. we 
werken daarom samen met hulpver-
leningsinstanties en zorgen voor pas-
sende woningen voor mensen met een 
hulpvraag. we werken samen met een 
zorgwerkgroep om goede zorg in het 
dorp te realiseren en hebben aandacht 
voor mantelzorgers. Traag werkende 
ambtelijke molens mogen er niet de 
oorzaak van zijn dat mensen in de knel 
komen. Daarom zorgen we er samen 
voor dat de lijnen kort zijn en mensen 
weten waar ze moeten aankloppen als 
dat nodig is. 
we zorgen voor een veilige verkeerssi-
tuatie rondom school en verenigingen. 
De verbindingen met andere dorpen, 
zowel per fiets als per auto moeten 
goed en veilig worden. we pakken 
sluipverkeer aan en handhaven op 
snelheid. De voorzieningen, zoals win-
kels en sportvelden, blijven op peil.

Wanneer wij van DeMooiBernhezekrant dan bij 
deze ondernemers zitten, merken we vaak dat 
ze veel vragen hebben over de digitale mogelijk-
heden die het medialandschap aanbiedt. De ant-
woorden op de vragen  ‘Hoe kom ik dan aan die 
website?’, ‘Kan ik ook een website laten maken 
bij jullie?’, ‘Maken jullie ook Facebookpagina’s 
en zijn die zinvol in je reclame-campagne?’ en 
‘We hebben ook foto’s en teksten nodig voor 
de bedrijfsfolder? En drukken jullie ook flyers?’; 
maakten dat we de afgelopen jaren onze dien-
sten uitgebreid hebben. De tien jaar ervaring die 
ik al had met hosting voor websites, het maken 
van websites, samen met het onderhouden van 
Facebook met contentbeheer, hebben we met 
Bernheze Media opgepakt en bieden we inmid-
dels ook aan. Een completer aanbod in dezelf-
de branche, waarbij we met veel specialisten 
werken. Dit hebben we allemaal samengevat op 
www.bernhezemedia.com. 

Eén contactpersoon, één afspraak
Bernheze Media begint met een vrijblijvend 
gesprek om te kijken hoe je communicatie ervoor 
staat. Of er verbetering nodig is, en wat dat kan 
zijn, wie je daarvoor nodig hebt. Dat kan een rec-
lameburo zijn, een communicatiespecialist of in 
deze tijd vaak iemand die jouw online market-
ing mee opzet. Veel ondernemers zien door alle 

benamingen het verschil niet en zodoende door 
de bomen het bos niet meer. In een, kosteloos, 
gesprek gaan we kijken naar je bedrijf, product 
en dienst, je doelgroep en wat je wilt bereiken.

Kun je niet wachten? Neem dan gerust con-
tact met ons op via info@bernhezemedia.com  
of 0412–795170. Dan kijken we bij een kop kof-
fie naar de mogelijkheden die passen bij jouw 
wensen en krijg je advies op maat. 

Met vriendelijke groet,
Rian van Schijndel, Team Bernheze Media.

Online en off-line communicatie
Een doel, een plan, een NIEUWE website 

NISTELRODE - Tot op heden was Bernheze Media vooral bekend om haar werkzaamheden rondom 
DeMooiBernhezekrant. Een gratis huis-aan-huis weekblad van deze tijd. Kwaliteit drukwerk, mooie 
verhalen en actueel met meer inhoudelijke informatie. Daarnaast een doeltreffende mogelijkheid voor 
bedrijven om hun bedrijf te promoten in advertenties of advertorials; met teksten en foto’s van hun 
bedrijf. Sinds zes jaar, elke week op de deurmat in de huishoudens van Bernheze. Maar we doen veel 
meer.

Gerard is vanaf 19 februari 1999 
in dienst van SKPO Novum. Eerst 
als directeur van basisschool ’t 
Maxend, vanaf 1 augustus 2001 
als algemeen directeur en sinds 
1 januari 2017 als directeur-be-
stuurder.

In 2015 heeft SKPO Novum 
zich als doel gesteld zich verder 
te ontwikkelen tot één (school)
organisatie die duurzaam en 
kwalitatief goed onderwijs biedt 

vanuit één gemeenschappelijke 
visie, vanuit één (school)plan, 
uitgevoerd op de zes school-
locaties in Nistelrode, Loos-
broek, Vorstenbosch en Hees-
wijk-Dinther.

Werken vanuit één gemeen-
schappelijk plan vraagt om een 
centrale aansturing. De afgelo-
pen jaren is onder leiding van 
Gerard de organisatiestructuur 
hierop ingericht. Zo is het direc-
teurenteam van SKPO Novum 
in gezamenlijkheid verantwoor-
delijk voor de ontwikkeling op 
de beleidsgebieden Onderwijs, 
Personeel en Kwaliteit. In lijn 
met deze veranderde verant-
woordelijkheden kent SKPO No-
vum sinds 1 januari 2017 het be-
stuursmodel Raad van Toezicht 
– College van Bestuur en vervult 
Gerard de rol van directeur-be-
stuurder.

Met het oog op de continuïteit 
en doorontwikkeling van de or-
ganisatie gaat de Raad van Toe-
zicht op zoek naar een goede in-
vulling van de vacature die gaat 
ontstaan.

Vertrek Gerard van 
Bergen als directeur-
bestuurder SKPO Novum
BERNHEZE - Per 1 augustus neemt Gerard van Bergen na ruim ne-
gentien jaar afscheid als directeur-bestuurder van SKPO Novum. Hij 
wil graag meer tijd vrijmaken voor thuis, zijn gezin en kleinkinderen 
en daarnaast wil hij de ruimte die gaat ontstaan benutten voor nieu-
we uitdagingen.

Gerard van Bergen

Naast print-advertenties ook 
zicht op online medialandschap
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Op weg naar de
GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN

Maar voordat we ons op de ver-
kiezingen gaan richten, vraag ik, 
Gerard van Dijk, Leo Joosten en 
Marita Verbij om ons nog even 
bij te praten over de uitslag van 
2014.

In 2014 was er een opkomst van 
53,33%. Er werden 12.236 gel-
dige stemmen uitgebracht. Het 
CDA kreeg 2.648 stemmen, de SP 
2.079, D66 1.888, Blanco 1.324, 
Progessief Bernheze 1.228, de VVD 
776 en de samenwerking ABBB/
Bernheze Solidair/OPG 2.293.

In 2018 hebben we 23.739 stem-
gerechtigden. Als we nu uitgaan 
van een opkomst van ongeveer 
58% dan kom ik afgerond op  
13.800 geldige stemmen. Voor 
één zetel zijn dan 13.800:23 = 
600 stemmen nodig. Hoe wor-
den in het volgende voorbeeld  
eerst de zetels en daarna de rest-
zetels berekend? Partij A haalt 
2.300 stemmen, B 900, C 3.000, 
D 2.100, E 1.800, F 1.900 en 
G 1.800.

A 2.300 : 600 = 
3 volle zetels, rest 500 stemmen

B 900 : 600 = 
1 volle zetel, rest 300 stemmen

C 3.000 : 600 = 
5 volle zetels

D 2.100 : 600 = 
3 volle zetels, rest 300 stemmen

E 1.800 : 600 = 
3 volle zetels

F 1.900 : 600 = 
3 volle zetels, rest 100 stemmen
G 1.800 : 600 = 
3 volle zetels

21 van de 23 zetels zijn nu ver-
deeld, er zijn nog twee restzetels 
te verdelen. De verdeling van de 
restzetels gaat naar het systeem 
van ‘het grootste gemiddelde’. We 
geven alle partijen daarbij als het 
ware allemaal een zetel meer en 
kijken daarbij wie dan het hoogste 
gemiddelde heeft. Die partij krijgt 
de eerste restzetel.

A 2.300 : 4 = 575
B 900 : 2 = 450
C 3.000 : 6 = 500
D 2.100 : 4 = 525
E 1.800 : 4 = 450
F 1.900 : 4 = 475
G 1.800 : 4 = 450

De eerste restzetel gaat dus naar 
partij A, die heeft het hoogste ge-
middelde van 575. Er blijft nu nog 
één restzetel over. Die wordt we-
derom verdeeld naar het grootste 
gemiddelde maar nu geven we de 
partij die de eerste restzetel heeft 
behaald nog een extra zetel en be-
rekenen dan het gemiddelde. Par-

tij A heeft dus nu 3 volle zetels, 1 
restzetel en 1 extra zetel.

A 2.300 : 5 = 460
B 900 : 2 = 450
C 3.000 : 6 = 500
D 2.100 : 4 = 525
E 1.800 : 4 = 450
F 1.900 : 4 = 475
G 1.800 : 4 = 450

De tweede restzetel gaat naar par-
tij D want zij heeft nu het hoogste 
gemiddelde. De uiteindelijke score 
is:

A:  4
B:  1
C:  5
D:  4
E:  3
F:  3
G: 3

Dat was een duidelijke uitleg. 
Maar hoe zit het nu met een toe-
rekening van voorkeurstemmen 
aan kandidaten? In het volgende 
voorbeeld volgen we dat proces:

Partij A haalde 2.300 stemmen 
met 600 stemmen op kandidaat 
1, 250 op kandidaat 2, 10 op kan-
didaat 3, 20 op nummer 4, 70 op 
nummer 5, 600 op kandidaat 6, 
350 op nummer 7 en 400 op num-

mer 8. Wie komt er in de raad?

In volgorde van aantallen stem-
men komen die kandidaten met 
‘voorkeurstemmen’ in de raad die 
zelf een zodanig aantal stemmen 
hebben behaald dat minimaal 
25% van de kiesdeler bedraagt. 
25% van 600 = 150.

Partij A heeft 4 zetels behaald. 
Dus met voorkeurstemmen kun-
nen dan 4 kandidaten in de raad 
komen waarbij de volgorde van 
aantallen dan bepalend is. De vol-
gende kandidaten zijn gekozen:

kandidaat 1 met 600 stemmen
kandidaat 6 met 600 stemmen
kandidaat 7 met 350 stemmen
kandidaat 8 met 400 stemmen

De kandidaten 2, 3, 4 en 5 zijn dus 
niet gekozen. 

In dit en de drie voorgaande ar-
tikelen hebben Leo Joosten en 
Marita Verbij mij inzicht gege-
ven in de organisatie van de ge-
meenteraadsverkiezingen. Ik heb 

met eigen ogen kunnen zien hoe 
nauwgezet dat door hen in sa-
menwerking met heel veel men-
sen gebeurt. Daarnaast zie en hoor 
ik onze kandidaat-raadsleden zich 
met een groot verantwoordelijk-

heidsgevoel en betrokkenheid 
met onze gemeente aan jou pre-
senteren als jouw vertegenwoor-
diger. Met verkiezingen is niet 
alleen veel ambtelijke mankracht, 
maar ook veel vrijwilligerswerk 
gemoeid. Dat waarderend, zou 
jou al kunnen doen besluiten om 
jouw stem op 21 maart uit te gaan 
brengen. Bernheze, het hoogste 
opkomstpercentage van de regio! 
Dat zou mooi zijn.

BERNHEZE - Met nog maar veertien dagen te gaan voor de verkiezingen van 21 maart hopen de spanningen zich op. De politieke partijen laten 
zich de komende dagen steeds meer zien en horen, er worden openbare debatten georganiseerd, we krijgen flyers in de bus en kunnen ons gaan 
verdiepen in programma’s om te lezen wat elke partij ons te bieden heeft. En het is belangrijk voor jou als kiezer om een keuze te maken, want 

een gemeente voert heel veel zaken uit die jou als inwoner rechtstreeks treffen. Door jouw stem uit te brengen kun je daarover meepraten.

TEKST: GERARD VAN DIJK

Verkiezingsavond 
2014

Denk aan uw 
identifi catie-

plicht

Uw stem
telt

2014Gerard, Leo en Marita
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7 maart 2018
Inloopspreekuur 
belastingaanslag
Gemeentehuis Heesch
16.00-19.00 uur

14 maart 2018
Inloopspreekuur 
belastingaanslag
Gemeentehuis Heesch
16.00-19.00 uur

17 maart
Nationale schoonmaakdag

21 maart
Gemeenteraadsverkiezingen

ErvenPlus, het project van Bra-
bants Landschap waarmee de 
erfvogel in Brabant een helpen-
de hand toegestoken krijgt, is in 
de afgelopen maanden in veel 
gemeentes een groot succes. 

De erfvogel heeft het zwaar. 
Van oudsher komen honderden 
soorten vogels voor op het boe-
renland, waar ze met name op 
erven broeden in hagen, hout-
wallen en bomen. Omdat erven 
tegenwoordig grootschaliger zijn 
en ‘netter’ worden bijgehouden, 
neemt de broedgelegenheid en 
voedselvoorraad af. 

Erfscans
Met het project ErvenPlus pro-
beert Brabants Landschap, in 
samenwerking met Brabantse 
gemeentes en Orbis, de erfvo-
gel een handje te helpen. Dit 
gebeurt door zogenaamde ‘erf-
scans’ bij geïnteresseerde parti-

culieren. Tijdens zo’n erfscan be-
spreekt u met een specialist hoe 
u uw erf voor vogels en diverse 
andere soorten aantrekkelijker 
kunt maken. In de afgelopen 
maanden zijn ruim 350 erven 
bezocht en ‘vergroend’ door heel 
Noord-Brabant, ook in Bernheze. 
Zo staat er in de planning dat er 
dit jaar meer dan 200 nestkasten 
worden geleverd, en zijn er al 
meer dan 6.000 hagen, struwe-
len en houtsingels geplant. Ook 
verrijken er dit jaar ruim 100 
nieuwe fruitbomen en 50 laan-
bomen het landschap.

Heeft u interesse?
Bent u een natuurliefhebber en 
woont u buiten de bebouwde 
kom in de gemeente Bernheze? 
Ziet ook u het zitten om de erf-
vogel te helpen door een aantal 
maatregelen te nemen op uw 
erf (bijvoorbeeld door fruit- of 
laanbomen, struweel- of haag-

beplanting te planten en nest-
kasten te plaatsen)? Heeft u er 
geen bezwaar tegen als iemand 
een erfscan komt uitvoeren op 
uw erf om te kijken welke gra-
tis maatregelen er mogelijk zijn? 

Dan kunt u zich inschrijven via 
erfvogelsbrabant@gmail.com 
of via de website van Brabants 
Landschap: www.brabantsland-
schap.nl (zoekterm: erfvogels). 

Vorige week ontving u van Be-
lastingsamenwerking Oost- Bra-
bant (BSOB) uw aanslagbiljet 
voor gemeentelijke en water-
schapsbelastingen en een aan-
vullende brief over de tarieven 
voor onroerende zaakbelasting 
en rioolheffing in de gemeente 
Bernheze. 

Bellen of binnenlopen
Als u vragen heeft, kunt u bellen 
met BSOB via 088-55 10 000,
op werkdagen van 9.00 tot 
16.00 uur. 
U kunt ook binnenlopen met uw 
vraag. In Bernheze organiseert 
BSOB een inloopspreekuur op 
woensdag 7 maart en woensdag 
14 maart tussen 16.00 en 19.00 
uur in het gemeentehuis. Tijdens 
deze spreekuren zijn deskundi-
gen van BSOB aanwezig om vra-
gen te beantwoorden. Vergeet 
niet uw legitimatiebewijs mee te 
nemen. 

Wat is er veranderd?
BSOB voert vanaf 1 januari 2018 
de belastingen uit voor onze ge-
meente. De belastingaanslagen 
van het waterschap Aa en Maas 
en van Bernheze komen nu zo-
veel mogelijk op één aanslagbil-
jet. Op dit aanslagbiljet staat ook 
de afrekening van diftar 2017. U 
krijgt dus geen los aanslagbiljet 
meer van diftar 2017.
Doordat beide belastingen nu 
samen op één aanslagbiljet staan 
vermeld, is het bedrag hoger. U 
kunt het bedrag in 10 termijnen 
via automatische incasso beta-
len. 

Meer informatie
Kijk voor meer informatie op 
www.bs-ob.nl. Hier kunt u ook 
zelf snel en eenvoudig uw belas-
tingzaken regelen via het digitaal 
loket. 

Over BSOB
Belastingsamenwerking Oost-
Brabant (BSOB) is een samen-
werkingsverband tussen water-
schap Aa en Maas en elf Brabant-
se gemeenten (Asten, Bernheze, 
Boekel, Deurne, Gemert-Bakel, 
Laarbeek, Landerd, Oss, Sint 
Anthonis, Someren en Uden) op 
het gebied van gemeentelijke en 
waterschapsbelastingen.

Wilt u de natuur dichtbij huis?
Uw erf biedt veel mogelijkheden

Heeft u vragen over uw aanslagbiljet van BSOB?

PRAKTISCHE INFORMATIE

De Misse 6, Postbus 19
5384 ZG Heesch
Tel.: 14 0412 
(voor storingen in openbare ruimte 
buiten openingstijden: 
06 - 53 94 65 69)
gemeente@bernheze.org
www.bernheze.org

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

Milieustraat
De Morgenstond 4
Heeswijk-Dinther, tel.: 14 0412
woensdag 13.00-18.00 uur
vrijdag 13.00-18.00 uur
zaterdag 8.30-14.00 uur

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

AGENDA

Op 15 maart 2018 vindt er een 
raadsvergadering plaats in de 
raadzaal van het gemeentehuis, 
De Misse 6 in Heesch. De ver-
gadering is openbaar en begint 
om 19.30 uur. 

-  Vaststellen bestemmingsplan 
Binnenweg ong. (3 ruimte-
voor-ruimtewoningen) Heesch

-  Vaststellen bestemmingsplan 
Binnenweg ong. (nabij 18) 

Heesch
-  Vaststellen bestemmingsplan 

’t Vijfeiken, Heesch
-  Vaststellen bestemmingsplan 

Maxend 39, Nistelrode
-  Vaststellen Wegsleepverorde-

ning 2018
-  Voorstel tot vaststelling van 

de Algemene Plaatselijke 
Verordening (APV) Bernheze 
2016

-  Wijzigingen verordeningen 

Onroerende zaakbelastingen 
Bernheze 2018 en Rioolhef-
fing 2018

-  Benoeming commissie onder-
zoek geloofsbrieven

Informatie
De agenda en bijbehorende 
stukken vindt u op www.bern-
heze.org. Via deze website 
kunt u de raadsvergadering live 
volgen en op een later tijdstip 

terugkijken. Met vragen over 
de gemeenteraad en de raads-
commissies kunt u terecht bij de 
griffie, telefoon 14 0412, e-mail 
griffie@bernheze.org.

GEMEENTERAADSVERGADERING

GEMEENTEBERICHTEN

Gemeenteraads-
verkiezingen 
21 maart 2018

De verkiezingsstrijd is inmiddels 
volop losgebarsten. Er vinden 
debatten plaats in de kernen 
van Bernheze en ook de twee 
middelbare scholen in Bernheze 
houden zich bezig met de ge-
meenteraadsverkiezingen. 

Wilt u weten wat de komende 
weken speelt op het gebied van 
de gemeenteraadsverkiezingen? 
Ga naar www.bernheze.org/
verkiezingen en u bent helemaal 
op de hoogte.

Compostactie

Vanaf 17 maart 2018 kunt u 
gratis compost ophalen bij onze 
groendepots:
-  Firma Dijkhoff: Lariestraat 25, 

5473 VK in Heeswijk Dinther
-  Firma van Schaijk: Berghemse-

weg 13, 5388 ZG in Nistelrode
De groendepots zijn open op 
woensdag van 13.00 uur tot 
18.00 uur en op zaterdag van 
8.30 uur tot 14.00 uur.

Houd rekening met het 
volgende:
-  De actie geldt zolang de voor-

raad strekt
-  U mag maximaal   2 m3 per 

keer meenemen
-  U moet de compost zelf laden. 

Neem zelf een spade of bats 
mee.

Bel BSOB: 9.00 tot 16.00 uur



Woensdag 7 maart 2018 29
  

OFFICIËLE BEKENDMAKINGEN

Algemene Plaatselijke 
Verordening (APV)

Evenementenvergunning
Het college van burgemeester en 
wethouders heeft een vergun-
ning/ontheffing verleend aan:
-  Ponyclub De Kleine Heems-

kinderen voor het organiseren 
van een rommelmarkt op 2 
april 2018 van 10.00 tot 16.00 
uur op het adres Koude Maas 
1, 5388 VZ Nistelrode. De 
beschikking is verzonden op 
5 maart 2018.

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

Melding klein evenement
In overeenstemming met artikel 
2:25, lid 2 onder g, van de APV 
Bernheze 2014 is een melding 
gedaan door:
-  Wandelorganisatie Jeugd- en 

Gezinsvierdaagse voor het or-
ganiseren van een openings-
wandeltocht op 11 maart 2018 
waarbij de route loopt over het 
grondgebied van Bernheze. De 
toestemming is verzonden op 
2 maart 2018.

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

Melding schenktijden paracom-
merciële rechtspersoon
Korfbalvereniging Altior, Droe-
vendaal 1, 5473 BH Hees-
wijk-Dinther heeft in overeen-
stemming met artikel 2:34B, 
lid 4 APV melding  gedaan van 
een activiteit op 9 maart 2018 
op locatie Droevendaal 6, 5473 
BH Heeswijk-Dinther. Van deze 
mogelijkheid mag de inrichting 
maximaal 6 keer per jaar ge-
bruikmaken. Tijdens de activiteit 
gelden er ruimere schenktijden 
dan normaal. Voor de exac-
te normen verwijzen wij u naar 
artikel 2:34B, lid 1 en 2 van de 
APV, die te vinden is op www.
bernheze.org. 
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van 
toepassing.

Verkeersbesluit

Het college van burgemeester en 
wethouders heeft besloten
-  een openbare laadlocatie voor 

elektrische voertuigen in te 
stellen bij Donkervoortseloop 
28 in Heesch;

-  een parkeerverbod in te stel-
len bij Gymnasium Bernrode in 
Heeswijk-Dinther;

-  een openbare laadlocatie voor 
elektrische voertuigen in te 
stellen bij Bachlaan 42 in Hee-
sch.

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

Wet milieubeheer

Algemene maatregel van bestuur
De volgende melding als bedoeld 
in artikel 8.40 van de Wet milieu-
beheer (melding Activiteiten-
besluit) is ingekomen:
-  Broks Vleesvee heeft een mel-

ding Activiteitenbesluit inge-
diend voor het veranderen 
van de inrichting op het adres 
Derptweg 11 en 11a, 5476 VX 
Vorstenbosch.

Procedures 1a en 6 zijn van toe-
passing.

Wet ruimtelijke ordening 

Ontwerpbestemmingsplan 
Zwarte Molen 2
Het college van burgemeester en 
wethouders maakt op grond van 
artikel 3.8 van de Wet ruimtelij-
ke ordening de ter-inzage-leg-
ging bekend van het ontwerp-
bestemmingsplan Zwarte Molen 
2,  Nistelrode, te raadplegen op 
www.ruimtelijkeplannen.nl met 
IDN-code NL.IMRO.1721.BP-
ZwarteMolen2-ow01.
Inhoud: Het plangebied ligt aan 
de oostzijde van Nistelrode, ten 
zuiden van de bestaande wijk 
Zwarte Molen. Het plan maakt 
de bouw van maximaal 180 wo-
ningen mogelijk.
Hogere grenswaarden geluid: 
Voor het oprichten van een deel 
van de woningen overweegt het 
college van burgemeester en 
wethouders ontheffing te verle-

nen voor het overschrijden van 
de voorkeursgrenswaarde (arti-
kel 83 van de Wet geluidhinder.) 
Het ontwerpbesluit voor deze 
ontheffing ligt eveneens gedu-
rende genoemde termijn ter in-
zage. Een zienswijze hierop kunt 
u richten aan het college van 
burgemeester en wethouders 
van Bernheze, Postbus 19, 5384 
ZG Heesch.
Procedures 1b en 3b zijn van toe-
passing

Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht 

Reguliere procedure 

Ontvangen aanvragen voor een 
omgevingsvergunning 
Heesch
-  De Misse 4

Plaatsen LED scherm
Datum ontvangst: 27-02-2018

-  Pastoor Boelensstraat 13
Handelen in strijd regels ruim-
telijke ordening i.v.m. realisatie 
bedrijf aan huis
Datum ontvangst: 27-02-2018

-  Hoogstraat 53
Aanpassen kozijn t.b.v. ge-
neesmiddelenautomaat
Datum ontvangst: 27-02-2018

Nistelrode
-  Delst 13

Vervangen boerderij, grond-
werk t.b.v nieuwbouw en 
plaatsen tijdelijke woonunit
Datum ontvangst: 27-02-2018

-  Hazenveld ong. sectie B 
nr. 2473
Oprichten woning met 
bijgebouw
Datum ontvangst: 27-02-2018

Heeswijk-Dinther
-  Notendreef 8

Vergroten dakkapel (voorzijde)
Datum ontvangst: 01-03-2018

-  Schanseweg 1
Bouwen woonhuis en hande-
len in strijd regels ruimtelijke 
ordening
Datum ontvangst: 26-02-2018

-  Veldstraat 42
Bouwen woonhuis en uitrit 
aanleggen of veranderen
Datum ontvangst: 27-02-2018

-  Pater van den Elsenstraat ong., 
sectie E nr.1037
Oprichten woning en uitrit 
aanleggen of veranderen
Datum ontvangst: 28-02-2018

-  Pater van den Elsenstraat ong., 
sectie E nr.1037
Oprichten woning en uitrit 
aanleggen of veranderen
Datum ontvangst: 28-02-2018

-  Plan Rodenburg kavel KD06 
(hoek Groote Hove/Kleijne 
Hove)
Oprichten vrijstaande senio-
renwoning
Datum ontvangst: 02-03-2018

Vorstenbosch
-  Rietdijk 25

Verbouwen woning
Datum ontvangst: 28-02-2018

Procedure 6 is van toepassing.

Besluiten
De volgende omgevingsvergun-
ningen zijn verleend. Deze be-
sluiten treden daags na verzen-
ding van het besluit in werking.
Vorstenbosch
-  Kampweg 33

Uitbreiden opslagloods en 
milieuneutraal veranderen
Verzenddatum: 26-02-2018

Heeswijk-Dinther
-  Gastenhuis 3

Uitbreiden woning en hande-
len in strijd regels ruimtelijke 
ordening
Verzenddatum: 26-03-2018

-  Justitieweg 2
Herbouwen zeugen- en 
kraamstal
Verzenddatum: 01-03-2018

-  Plan Rodenburg kavel KI04
Oprichten vrijstaande woning
Verzenddatum: 28-02-2018

-  Plan Rodenburg Kleijne Hove 
ong., kavel KC01 t/m KC10
Oprichten 2 tweekappers en 6 
geschakelde woningen/
handelen in strijd regels ruim-
telijke ordening
Verzenddatum: 01-03-2018

-  Zusters JMJ straat 2 en 4
Legalisatie uitbreiden garages
Verzenddatum: 01-03-2018

-  Schoolstraat 15a
Vestigen kapsalon en hande-
len in strijd regels ruimtelijke 
ordening
Verzenddatum: 26-02-2018

Heesch
-  Vinkelsestraat 11

Plaatsen stellingen
Verzenddatum: 22-02-2018

-  Venhofstraat 16
Aanmeldnotitie vormvrije MER
Verzenddatum: 26-02-2018

Nistelrode
-  Plan Molenerf

Oprichten 6 patiowoningen
Verzenddatum: 01-03-2018

-  ’t Broek 1 en 3
Aanmeldnotitie vormvrije MER
Verzenddatum: 27-03-2018

-  Hoogstraat 25
Plaatsen zadeldak op garage
Verzenddatum: 27-02-2018

-  Kruisstraat 15
Plaatsen dakkapel
Verzenddatum: 27-02-2018

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

Tijdelijke vergunning
Heeswijk-Dinther
-  Plan Rodenburg, kavel KD06

Tijdelijk plaatsen en bewonen 
woonunit
Verzenddatum: 28-02-2018

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

Onderstaande omgevingsvergun-
ningen zijn ingetrokken. Deze 

besluiten treden daags na verzen-
ding van het besluit in werking.
Heesch
-  ’t Dorp 45

Plaatsen schoorsteen op 
schuur.
Verzenddatum: 19-02-2018

Nistelrode
-  Laar 25

Herontwikkelen winkels en 
appartementen
Verzenddatum: 22-02-2018

Heeswijk-Dinther
-  Hoog-Beugt 15

Geheel vergroten zeugenhou-
derij (gedeeltelijke intrekking)
Verzenddatum: 22-02-2018

Heeswijk-Dinther
-  Vorstenbosseweg 21

Oprichten twee luchtwas-
sers, een loods en gedeeltelijk 
overkappen van drie stallen 
(gedeeltelijke intrekking)
Verzenddatum: 22-02-2018

Heesch
-  Nistelrodeseweg 2

Plaatsen verdiepingsvloer in 
bestaande vide
Verzenddatum: 22-02-2018

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

Voor onderstaande omgevings-
vergunning is de beslistermijn 
verlengd met 6 weken. Dit be-
sluit treedt daags na verzending 
van het besluit in werking.
Nistelrode
-  Kromstraat 9

Handelen in strijd regels ruim-
telijke ordening i.v.m kamerbe-
woning
Verzenddatum: 26-02-2018

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

Wijzigingsbesluit ex artikel 6:19 
Algemene wet bestuursrecht 
Op 7 februari 2018 is een ge-
wijzigde omgevingsvergunning 
verleend voor het oprichten van 
een horecagelegenheid aan het 
Plein 1969 in Heeswijk-Dinther. 
De wijziging t.o.v. de eerder ver-
leende vergunning van 13 maart 
2017 betreft het vervallen van 
de kelder onder het op te richten 
pand. 
Procedures 5b en 7b zijn van toe-
passing 

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

GEMEENTEBERICHTEN

Plastic verpakkingen, 
blik en drankkartons 

in dezelfde zak
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PROCEDURES
Openingstijden zie colofon

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Voorlopige voorziening
Procedure 7a

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

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

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

GEMEENTEBERICHTEN

WWW.BERNHEZE.ORG

De dorpsraad Vorstenbosch heeft 
een aantal speerpunten voor de 
kern Vorstenbosch vastgesteld, 
die zij graag gerealiseerd zou zien 
in de komende bestuursperiode. 

Het betreft onder andere onder-
staande speerpunten: 
Verkeer
* Realisatie van een veilige en 

verlichte fietsverbinding vanuit 
de nieuwe wijk Bergakkers III 
naar de Tipweg zodat de jeugd 
veilig naar het tennispark, de 
accommodatie van de Stich-
ting Jeugdbelangen en de ac-
commodatie van Jong Neder-
land kan.

* Doortrekken van het fietspad 
vanaf de Bedafseweg naar het 
centrum van Vorstenbosch. 
Aanpakken van de gevaarlijke 
kruising Rietdijk/Derptweg/
Lendersgat voor fietsers.

* Reconstructie van de Heuvel/ 
Kerkstraat in overleg met aan-
wonenden en de dorpsraad.

* Opknappen van de Peelstraat. 
En zorgen voor een verbinding 
voor fietsverkeer vanuit de 
Wieling naar de Rietdijk.

* Verlichting van het tweezijdige 
fietspad Vorstenbosch-Nistel-
rode. 

Bestemmingsplannen
* Een spoedige vaststelling en 

invulling van bestemmings-
plan Bergakkers III met vol-
doende parkeergelegenheid. 
Prioriteit voor starterswonin-
gen in de koopsector boven 
sociale huurwoningen. 

Aandacht voor ouderenhuisves-
ting
* Door het fors toenemend aan-

tal ouderen pleit de dorpsraad 
ervoor dat de gemeente in 
haar prestatieafspraken met 
woonmaatschappij Mooiland 
regelt dat de labeling ‘voor 
ouderen’ van de bestaande se-
niorenhuurwoningen aan het 
Liebregtsplein nabij gemeen-
schapshuis De Stuik weer op-
nieuw wordt ingevoerd. 

* De mogelijkheid bezien voor 
het realiseren van meerde-
re seniorenwoningen op een 
geschikte inbreidingslocatie 
in aansluiting op het senioren 
CPO-project aan de Egger-
laan. 

Afronding projecten in het soci-
ale hart van de kern
* Een voorspoedige afronding 

van realisatie van de nieu-
we gymzaal aan gemeen-
schapshuis De Stuik met de 
mogelijkheid van multifunctio-
neel gebruik van deze accom-
modaties, zoals opgenomen in 
het IDOP van 2009.

* Herinrichting van het speelveld 
aan de Eggerlaan volgens het 
plan van de plaatselijke werk-
groep speelveld. Hierbij ook 
denken aan fitnessattributen 
voor ouderen.

Speerpunten Dorpsraad 
VORSTENBOSCH - Dorpsraad Vorstenbosch meldt haar speerpun-
ten voor de raadsperiode 2018–2022 bij alle zeven politieke partijen 
die op 21 maart aan de verkiezingen deelnemen. 

De heren Yuri Starrenberg van 
PSO NL en Guus Weitzel van IBN 
lichtten voordat het certificaat 
uitgereikt werd aan de hand van 
voorbeelden het belang van het 
behalen van het certificaat toe. 

PSO-keurmerk
Binnen het kader van Maat-
schappelijk Verantwoord Onder-
nemen (MVO) hechten steeds 
meer organisaties en overhe-
den belang aan het creëren van 

(meer) werkgelegenheid voor 
mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt. Dit onderdeel bin-
nen MVO wordt sociaal onder-
nemerschap of sociaal onderne-
men genoemd.

De Prestatieladder Socialer On-
dernemen (PSO) is het meetin-
strument én keurmerk van TNO 
dat de mate van sociaal onder-
nemen objectief meet- en zicht-
baar maakt. De PSO is inmiddels 

uitgegroeid tot de landelijke 
norm voor sociaal ondernemen.

Met de PSO-certificering trede 3 
laat de gemeente Bernheze zien 
dat zij structureel werk maakt 
van sociaal ondernemen en 
zichtbaar haar maatschappelijke 
verantwoordelijkheid neemt.

Social Return
Verschillende publieke- en pri-
vate partijen zoeken momenteel 
naar samenwerkingsvormen om 
de uitvoering van de Participa-
tiewet en de Baanafspraken tot 
een succes te maken. De rol van 
de gemeente Bernheze onder-
scheidt zich door sociaal onder-
nemerschap te stimuleren, te 
faciliteren en ook door zelf een 
voorbeeldrol aan te nemen als 
sociaal werkgever.

Certificering hoogst mogelijk niveau 
PSO-keurmerk gemeente Bernheze 

BERNHEZE - Meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan 
het werk krijgen is een opdracht voor gemeenten vanuit de Par-
ticipatiewet die op 1 januari 2015 in werking trad. De gemeente 
Bernheze neemt deze taak zeer serieus en behoort tot de koplopers 
in de arbeidsmarktregio Noordoost Brabant. Naast het actief stimu-
leren van sociaal ondernemen is de gemeente Bernheze ook zelf een 
sociale werkgever. Als kroon op het werk heeft de gemeente zich 
wederom, voor de derde keer, weten te certificeren op het hoogst 
mogelijke niveau van het PSO-keurmerk.

De heer Yuri Starrenberg van PSO NL overhandigt het PSO certifi caat aan wethouder Rein van Moorselaar  
Foto: Marcel van der Steen
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Tekst?

GEGROET MIJN VORST Zie oplossing pagina 54

wieis deze Bernhezenaar?

Stuur uw oplossing voor a.s. maandag 12.00 uur naar
info@demooibernhezekrant.nl onder vermelding 

van OOGCONTACT en maak kans op 

5x 1/5 staatsloten

Werknemers van Bernheze 
Media worden uitgesloten van 
deelname.

OOGcontact

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

le
n

Oplossing
vorige week:

Gerjo van Kessel uit 
Nistelrode

Winnaar:
Stephanie van

Oppenraaij
kan de staatsloten 

ophalen bij Kantoor-
boekhandel Ceelen

Zoek: APPELVINK, BAARDMAN, FLUITER, KIEVIT, 
KRAANVOGEL, NACHTZWALUW, PUTTER,  
ZILVERMEEUW EN ZWAAN

WOORDZOEKER

TE KOOP

NIEUWE DESSO-
TAPIJTTEGELS 
In allerlei kleuren/soorten. 
Grote voorraad, scherpe 
meeneemprijs. Vanaf  
€ 2,- per m2. Duinweg 17, 
Schijndel, 06-23034594. 
Dinsdag en zondag gesloten. 

PAARDENHACHEVLEES, 
PAARDENBIEFSTUK, 
PAARDENBRAADVLEES OF 
LAPPEN, vanaf € 9,98- per kilo. 
Slagerij Bert van Dinther
Heistraat Oss
www.slagerijvandinther.nl.

BOEK ‘DE ZON ACHTERNA, 
15 JAAR LA COLLINE’ 
is verkrijgbaar bij ’t Mediahuys, 
Laar 28 Nistelrode. Geopend: 
maandag t/m donderdag 
9.00 tot 17.00 uur en 
vrijdag 9.00 tot 13.00 uur. 
Een verzameling verhalen, 
anekdotes, foto’s, recepten 
en vertellingen van 17 jaar 
Frankrijk. Het boek kost € 15,-.

DAGELIJKS VERS
GEPLUKTE TULPEN
€ 2,- per bos, verschillende 
kleuren.
Richard van Doorn,
Vorstenbosseweg 1 Dinther.

AANGEBODEN

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

UW LEVENSVERHAAL/
GEBEURTENIS/REIS OP 
PAPIER? 
Levensverhalen, verhalen over 
ingrijpende zaken en afsluiten 
periode, evt. met foto’s: 
Martha Daams: 

marthadaams@gmail.com. 
Ook (web)teksten bedrijven.

PROBLEMEN MET UW HOND?
Verlatingsangst, probleem in 
huis, et cetera? 
Bel R. Voets 06-20872388.
St. Servatiusstraat 9a 
Heeswijk-Dinther.

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

PEDICURE 
HEESWIJK-DINTHER
Jacqueline Verhagen, 
Oranjestraat 11, Heeswijk-
Dinther. Ook bij diabetische 
en reumatische voet met 
vergoeding. Alle jaargetijden 
uw nagels mooi verzorgd met 
gelcolor, colorlak. Kalknagels? 
Ook hiervoor leent deze 
pediquemethode zich prima!
Meer info of afspraak: 
0413-293260.

GEVRAAGD

BIDPRENTJES
H. Leeijen John. F. 
Kennedystraat 90, Heesch.
0412-451357 
geha.leeijen@hetnet.nl
Ik wil ze ook graag bij u 
ophalen.

LEGE CARTRIDGES 
Lever ze in bij ’t Mediahuys, 

Laar 28 in Nistelrode en 
steun hiermee het goede doel 
Hulphond Nederland.

OUDE/KAPOTTE MOBIELTJES 
Lever ze in bij ’t Mediahuys, 
Laar 28 in Nistelrode, of 
Bunderstraat 1 in Heesch en 
steun hiermee het goede doel 
Stichting Opkikker.

Ben op zoek naar een JONGE 
MIDDELGROTE KRUISING-
BUITENHOND als waakhond 
(een reu). Je kunt me bellen via 
06 4715 1264.

TE KOOP 
GEVRAAGD

COMPLETE INBOEDELS
Gebruikte eiken meubelen
Barok en antiek
Tel: 06-21839778

TE HUUR

OPSLAGUNIT.EU 
Opslagunits in Nistelrode.
Afmeting 24/40 of 48m2

Geïsoleerd en verwarmd
Eigen toegang door batch
Voor meer info 06-46111667  
of www.opslagunit.eu.

KNUS APPARTEMENTJE 
Nistelrode, Laar 51a
Beschikbaar per 1 juni
€525,- per maand 
exclusief g/l/w
istehuur@gmail.com

TE HUUR

Zondag 25 maart organiseert CV 
de Heikneuters haar jaarlijkse 
MEGA VLOOIENMARKT 
in en rond de Beckart, Oude 
Lieshoutseweg 7, Nijnsel,  
Sint-Oedenrode. 
Open van 10.00 tot 14.00 uur
Entree €2,-

MOOIBERNHEZERTJES

WILT U EEN ZOEKERTJE PLAATSEN?
Dan is dit mogelijk vanaf € 5,-. office@demooibernhezekrant.nl of 0412-795170.

www.meermaashorst.nl

Website over mens, dier en natuur in de Maashorst

SCHEIDEN
DOE JE SAMEN
Vanaf intakegesprek t/m afhandelin g rechtbank

* Effectiever en goedkoper dan een advocaat
Een aanspreekpun t tegen een vaste totaalprijs

Astrid Larue Tel. 06 539 72 748
larue@scheidingshuys .nl
www.scheidingshuys .nl

ER IS TOEKOMST NA DE SCHEIDING

Het ScheidingsHuys

SCHEIDEN
DOE JE SAMEN
Vanaf intakegesprek t/m afhandelin g rechtbank

* Effectiever en goedkoper dan een advocaat
Een aanspreekpun t tegen een vaste totaalprijs

Astrid Larue Tel. 06 539 72 748
larue@scheidingshuys .nl
www.scheidingshuys .nl

ER IS TOEKOMST NA DE SCHEIDING

Het ScheidingsHuys

SCHEIDEN
DOE JE SAM EN
Vanaf intakegesprek t/m afhandeling rechtbank

* Effectiever en goedkoper dan een advocaat
Een aanspreekpunt tegen een vaste totaalprijs

Astrid Larue Tel. 06 539 72 748
larue@scheidingshuys.nl
www.scheidingshuys.nl

ER IS TOEKOM ST NA DE SCHEIDING

Het ScheidingsHuys

Maasland
’t Dorp 142 - 5384 ME Heesch

Openingstijden
Maandagavond: van 19.00 tot 20.00 uur.
Dinsdagavond: van 19.00 tot 20.00 uur.

Eerste woensdag van de maand: van 11.00 tot 12.00 uur.
Feestdagen & vakantiedagen zijn we gesloten.

www.lokaalfnv.nl/maasland - maaslandlokaalfnv@gmail.com
0412-763700
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Bouwplannen?
Bestemmingsplan

nodig?
Planschade? 

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

Weten waar je voor staat
Paul Aarts
Agelopen zondag hebben we café de Brug in CC De Pas beleefd. Een 
voortraject naar de verkiezingen. Eigenlijk zou dit de ideale gelegenheid 
zijn voor de inwoners van Bernheze om precies te voelen waar een partij 
voor staat. Iedere partij strijdt voor haar eigen hachje. Als je alles invult 
wat bij je past, dan kom je ergens op uit. Als partij proberen we in te 
voelen en te ageren vanuit ons eigen perspectief, niet wat onze partij het 
beste uitkomt, maar waar de burgers mee gebaat zijn. Maar wat komt 
er eigenlijk uit van wat er geschetst wordt? Allemaal zijn we bezig met 
goede voornemens, vanuit ons hart. Niet om zieltjes te winnen, maar 
vanuit een langetermijnvisie om de toekomst voor onze burgers zo fijn 
en gelukkig mogelijk leefbaar te maken. De vrouwelijke lijsttrekkers, 
die overigens nog altijd in de minderheid zijn, konden rekenen op veel 
sympathie, omdat ze kunnen verwoorden en uitstralen waar het werkelijk 
over gaat. Het gevoel overbrengen van de dingen die ons raken. De zorg 
boven feitelijke dingen als bijvoorbeeld lantaarnpalen stellen. Want daar 
ligt de basis. Als het goed gaat met ons, en wij ons begrepen en gesteund 
voelen, dan volgt de rest. Dan maken we ons samen hard voor een zo 
goed leefbaar mogelijk Bernheze. Samen staan we sterk.

Ben jij ook D66? Laat het ons weten! Ikbend66@gmail.com

21 Maart SP stemmen
De SP is een partij die altijd naar 
de mensen luistert. Vooral als 
het om inrichting van de woon-
omgeving gaat. De bewoners 
praten mee en geven aan wat ze 
willen. De mensen uit alle kernen 
van Bernheze weten de SP goed 
te vinden. Daar is de SP erg blij 

mee. SP-ers zetten zich belange-
loos in voor een betere samen-
leving. Die samenleving zijn we 
met zijn allen. De SP heeft een 
verkiezingsprogramma met dui-
delijke keuzes. Er zijn goedkope 
huizen nodig, dus die gaan we 
bouwen. Veel ouderen zijn onno-
dig veel uren zorg kwijtgeraakt. 

De SP wil dat repareren. Het geld 
is beschikbaar en moet alleen 
nog ingezet worden. Oppotten 
van zorggeld mag niet meer ge-
beuren. Veel bermen en wegen 
zijn aan een opknapbeurt toe. 
Met een stem op de SP 21 maart 
komt het allemaal dichterbij. 

Op naar de verkiezingen 
van 21 maart

Afgelopen week heeft iedereen van 18 jaar en ouder een stempas ontvangen. 
Hiermee heeft u 21 maart toegang tot de stembureaus in Bernheze. U kiest dan 
een nieuwe gemeenteraad. Een keuze voor de komende vier jaar. De SP doet in 
Bernheze mee aan de verkiezingen. Een keuze maken is eerst terugkijken. Wat 
heeft een politieke partij gedaan de afgelopen vier jaar? Zag u ze op straat? 
Waren ze in de wijken? Luisterden ze naar de mensen? Zomaar wat vragen die 
u kunt stellen voordat u gaat kiezen op 21 maart. Een keuze voor de SP is een 
goede keuze. Op de SP kunt u bouwen. 

Jan Raaimakers, voorzitter SP Bernheze.

Ondanks dat er veel energie (geld) 
ingestoken wordt, lukt het maar 
moeizaam om langdurig werklo-
zen of mensen met een beperking 
in arbeidsprocessen op te nemen. 
Oorzaak is dat er veel moet met 
als doel om te bezuinigen, terwijl 
het er om zou moeten gaan om 
mensen uit hun isolement te ha-
len en hen aan het (deeltijd)werk 
te krijgen, en mensen daarmee 
zoveel mogelijk zelfstandigheid te 
geven.

Belonen en stimuleren zal beter 

werken. Gebruik hiervoor het uit-
keringsgeld in de vorm van loon-
kostensubsidie, waarbij de werk-
gever naar verhouding bijbetaalt 
tot het minimumloon.
De uitkeringskosten blijven hier-
mee gelijk, de werknemer ziet iets 
meer geld in zijn/haar portemon-
nee en de werkgever zal ervaren 
dat hij met minimale kosten toch 
rendement kan halen. Werkge-
vers zullen eerder bereid zijn om 
verantwoordelijkheid te nemen 
en te investeren in de extra bege-
leiding die noodzakelijk is.

Gaat dan voor niets de zon op? 
Nee, na verloop van tijd kan be-
oordeeld worden wat de bijdra-
ge is van de medewerker aan de 
organisatie (ook wel loonwaarde 
genoemd), waardoor de werkge-
ver na verloop van tijd meer loon 
gaat betalen en de loonkosten-
subsidie omlaag kan.

Een taak en verantwoordelijkheid 
van onze gemeente waar Politie-
ke Partij Blanco zich sterk voor wil 
maken.

Belonen en stimuleren 
werkt beter

De participatiewet heeft tot doel om zoveel mogelijk mensen te betrekken in 
het sociale leven en niet thuis te laten verpieteren met een uitkering. Ieder-
een mag er zijn en hoort erbij. Meedoen en het benutten van de talenten die 
iedereen heeft.

Harrie Roelofs, commissielid Politieke Partij Blanco.

Rien:
Alleen ben 
je sneller, 
samen kom 
je verder

“

De klimaatdoelstellingen van 
Bernheze zijn hoog en in het 
tempo van nu worden die niet 
gehaald. Er is meer actie nodig 
om de doelstellingen te bereiken. 
Zo kunnen we inwoners helpen 
bij het besparen van energie en 
bij de omvorming van fossiel 
naar duurzame, liefst lokaal ge-
produceerde, energie. Bij het 
bouwen van woningen kunnen 
we meer rekening houden met 
de doelstellingen voor duur-
zaamheid. Een energieneutrale 
of energieproducerende woning 
is op termijn beter en ook veel 
goedkoper.

Het veranderen van het klimaat 
vraagt ook aanpassingen in de 
openbare ruimte. Door meer 
groen in de kernen te behou-
den, houden we het bebouwd 

gebied leefbaar en is er bij hitte 
meer schaduw. Ook kan de bo-
dem dan bij hevige regen het re-
genwater beter verwerken. Maar 
bovenal voelen mensen zich 
ook veiliger en gezonder in een 
mooie groene omgeving.

Hiervoor hoeven we niet op de 
gemeente te wachten. Wij kun-
nen als inwoners ook zelf aan de 
slag gaan. Door kritisch naar ons 
energieverbruik te kijken, zon-
nepanelen op het dak te leggen, 
ons afval te beperken en goed te 
scheiden, het regenwater in de 
tuin op te vangen en wat vaker 
de fiets te nemen in plaats van 
de auto.

Reageren? reactie@progressief-
bernheze.nl

Groen en gezond, 
vanzelfsprekend!

Energieneutraal zijn in 2030 gaat niet van-
zelf. Daar moet heel veel voor gebeuren. En 
ook wij, als gemeente Bernheze, moeten 
daaraan werken. Dan gaat het over behoud 
van bomen, ecologische bermen, duurzaam 
bouwen, anders omgaan met energie, leef-
bare woonomgeving en nog veel meer.

Ellen Neelen, 
lijsttrekker Progressief Bernheze. 

Bezorgers
meld je aan!

Bel 0412-795170 of mail 
naar bezorging@

bernhezemedia.com.
Vraag naar Heidi of Rian.

HEESWIJK-DINTHER
Windberg, Essenburgh, 
Schuurakker, Mariengaard, 
de Streepen, het Geleer, 
De Schans, Nieuwlandse-
straat, Hoendersteeg, 
het Geerke, de Bariks en de 
Passie
Ongeveer 270 adressen.
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INFORMATIE VOOR DE KERNEN

Lijsttrekker
We hebben het goed voor mekaar met elkaar in Bernheze. Bij een recent 
onderzoek gaven onze inwoners de gemeente het cijfer 7,8 op gebied van 
veiligheid en leefbaarheid. Iets om trots op te zijn. En fijn dat ik daar als 
wethouder ook een bijdrage aan heb kunnen leveren. Maar ik niet alleen. 
Alleen ben je sneller, maar samen kom je verder. We moeten de samen-
werking blijven zoeken met onze burgers en bedrijven. Wat Lokaal betreft, 
krijgen zij nog veel meer ruimte om zelf met ideeën te komen, wat we als 
gemeente moeten faciliteren.

En ik? Ik heb nog steeds heel veel plezier in mijn 
werk en zou er als wethouder nog graag een 
termijn aan vast plakken. Er is nog genoeg te 
doen in Bernheze, zeker op het gebied van wel-
zijn voor onze inwoners. Ik vind echt dat, gezien 
onze welvaart, niemand in Bernheze (financieel) 
in de knel mag komen en dat wij zorg op maat 
moeten leveren. Ik wil verder werken aan een 
prettige leefomgeving voor iedereen, daar moet 
extra geld naar toe. Daar gaat Lokaal zich voor 
inzetten, samen met mij. Op 21 maart reken ik 
op u, na 21 maart kunt u op mij rekenen.

Lijsttrekker Lokaal, Rien Wijdeven

LOKAAL
zijn
we
ALLEMAAL

“

Een fris centrum voor Nistelrode
De komende tijd beleven we 
nieuwe ontwikkelingen in Nis-
telrode. We willen als CDA Bern-
heze graag meewerken aan de 
ontwikkeling van het dorpshart 
aan het Raadhuisplein: wonen 
in combinatie met horeca. Nis-
telrode is aantrekkelijk, ook voor 
mensen van buiten. Meer bezoe-
kers betekent ook meer verkeer, 
dus moeten we zorgen voor een 
goede en veilige verkeerssitu-
atie: door Weijen en Laar veilig 
te herinrichten voor voetgangers 
en fietsers, waarbij de auto meer 
als gast wordt beschouwd. 

Blijven bouwen, gericht op wat 
mensen willen: een huis met een 
tuin, betaalbaar, niet te groot, 
zoals bijvoorbeeld in het nieu-
we plan ‘Zwarte Molen fase 3’. 
We willen Nistelrode graag mooi 
houden, daarom willen we de 
oudere wijken een opfrisbeurt 

geven, zodat alle generaties er 
kunnen blijven wonen. Natuur 
en recreatie geven een belang-
rijke mogelijkheid voor nieuwe 
bedrijvigheid, met de Maashorst 
als achtertuin en met herstelde 
wijstgronden en archeologische 

schatten als trekpleisters. 

CDA Bernheze: Samen leven, 
Samen wonen, Samen werken.

cda.nl/bernheze

Mart, Ezra, Peter en Esther

Woningen voor senioren moe-
ten onze aandacht blijven krij-
gen. De maatschappij is aan het 
vergrijzen en mensen moeten 
langer thuis blijven wonen. Hier-
door zal de behoefte aan levens-
loopbestendige woningen alleen 
maar verder toenemen. Bij grote 
nieuwbouwprojecten als De Er-
ven in Heesch en Zwarte Molen 

in Nistelrode is het dan ook zaak 
om hier rekening mee te houden. 

Verder wil VVD-Bernheze zich 
ook in blijven zetten voor wo-
ningen voor jongeren. Steeds 
meer jongeren blijven langer 
alleen wonen en hebben dus 
een klein huishouden. Daarom 
zullen we in woningen moeten 
voorzien die voor deze starters 
op de woningmarkt betaalbaar 
zijn. Nu blijkt dat starterswonin-
gen in beide genoemde nieuw-
bouwwijken beginnen op ruim 
€200.000,-. Volgens de VVD-
Bernheze is dit voor de mees-

te starters gewoon te duur. Wij 
zullen dus kritisch moeten kijken 
hoe wij ook voor deze groep een 
betaalbare woning kunnen rea-
liseren. Dit geldt overigens niet 
alleen voor het koopsegment, 
maar ook voor huurwoningen. 

De komende jaren zal ik mij on-
der andere hiervoor in gaan zet-
ten, zodat jong en oud kunnen 
blijven wonen in onze kernen. 

VVD-Bernheze kiest voor doen… 

Vragen, opmerkingen of tips? 
info@vvdbernheze.nl 

VVD: Onze nummer 6

Prettig wonen is een van de belangrijkste dingen in ons leven. Daar 
willen we zelf voor kunnen zorgen, onder andere door te kiezen in 
welke plaats we willen wonen. VVD-Bernheze vindt het dan ook van 
groot belang dat iedereen, jong en oud, kan wonen in een omgeving 
en in een woning die voldoen aan onze behoeften en wensen. 

Alexander Bongers, burgerlid Commissie Bestuur & Strategie en 
kandidaat raadslid VVD-Bernheze.

Ook in onze dorpen zijn er men-
sen die het moeilijk hebben en 
die steun behoeven. Zij zijn niet 
altijd zo zichtbaar. Lichtpunt wil 
hen hulp bieden.

Een van de bekende acties van 
Lichtpunt is de jaarlijkse inzame-
ling van kerstpakketten, maar 
ook met Pasen is het fijn als er 
wat extra’s gegeven kan wor-
den. Dat kan met de inzame-
lingsactie voor paaspakketten. 

Van de opbrengst worden paas-
pakketten gemaakt voor ge-
zinnen uit Heeswijk-Dinther 
en Loosbroek die het financieel 
moeilijk hebben. Vorige jaren 
was deze actie een groot succes. 
Het is erg fijn dat we hierbij ge-
holpen worden door enkele jon-

geren uit de groep vormelingen 
van Heeswijk-Dinther.

Jij kunt ook een bijdrage leveren 
aan deze deze actie door een ex-
tra boodschap (of meer) te ko-
pen van de lijst die we dan aan-
bieden en deze kun je doneren 
bij de kraam van Lichtpunt bij de 
ingang van Jumbo Supermarkt.

De inzameling is van 9.30 tot 
13.30 uur. We hopen op jouw 
steun!

Inzamelingsactie 
levensmiddelen 
HEESWIJK-DINTHER - Op zaterdag 10 maart staat Lichtpunt bij 
Jumbo Supermarkt in Heeswijk-Dinther om levensmiddelen in te 
zamelen. Lichtpunt is de hulpdienst van de geloofsgemeenschap-
pen van Heeswijk, Dinther en Loosbroek van de parochie H. Augus-
tinus in samenwerking met de Protestantse gemeente.
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1. Autobedrijf Minnaar
2. Aannemersbedrijf Jacobs BV
3. Adviesburo Jan Van Gerwen B.V.
4. Pakhuys35
5. B. Kerkhof Interieur- en exterieurbouw
6. Bakkerij Doomernik B.V.
7. Heerkens Interieurs B.V.
8. Number 3 Lifestyle
9. Hedi Meubelen
10. Chateau Animaux trimsalon & kattenpension
11. Van Velzen Autoschade & Aanhangwagens
12. Cranen Autoschade, Fleetservice en Print & Sign
13. Eurocover B.V.
14. Fotohokje.nl
15. Meesters van de Halm
16. HVA-Motoren
17. Houthandel W. Jacobs BV
18. R.V.L. Reiniging
19. Rekupro
20. Slim Telecom BV
21. Stijlvol glas in lood
22. Timebo
23. TMT Timmerwinkel
24. Van de Rakt Timmerwerken B.V.
25. Van den Nieuwenhuijzen B.V.
26. Varpo Online B.V.
27. Van den Akker Aqua Service
28. Tweewielerservice Dinther van Beek
29. Van den Berg keukens
30. Aadal dierenklinieken
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Bedrijventerrein ‘t Retsel

Onze service

* Goede kwaliteit 

* Diverse maten en soorten 
aanhangwagens leverbaar

* Prima inruilmogelijkheden

* Ruime openingstijden

* Ruime keus en 
onafhankelijk advies

* Snelle service van 
 o.a. reparatie

Retselseweg 7
5473HC Heeswijk-Dinther

0413-292607 / 06-515 88 237
info@chrisvanvelzen.com 

www.chrisvanvelzen- 
aanhangwagens.com

Jacobs Aannemersbedrijf uit Heeswijk 
Dinther is een zelfstandig bedrijf waar vak-
manschap en ambacht hand in hand gaan.
Wij zijn gespecialiseerd in nieuwbouw, ver- 
en aanbouw en renovatie.

Wij zijn per direct op zoek naar:

-Ervaren allround timmerman
-Leerling timmerman

Functie:

-  Verrichten van alle voorkomende werk-
zaamheden betreft nieuwbouw,aan-        
verbouw en renovatie.

Wij vragen:

- Professionele werkhouding
- Woonachtig in de regio
-  Zelfstandig werken en een klantvriendelijke 

werkhouding
- Bij voorkeur VCA

Wij bieden:

- Fulltime functie
-  Goede arbeidsvoorwaarden  

conform bouw cao
- Prettige werksfeer
-  Weinig reistijd (90% van de werken  

max. 25km vanaf kantoor)

Voor nadere informatie over deze vacatures 
kunt u contact op nemen met dhr T. Jacobs 
telnr.: 0413-291841  

Uw sollicitatie kunt u richten aan:

Info@Jacobsaannemersbedrijf.nl 

Jacobs Aannemersbedrijf BV
De Dageraad 11 
5473 HD Heeswijk Dinther
Tel: 0413-291841
Info@jacobsaannemersbedrijf.nl
www.jacobsaannemersbedrijf.nl

Jacobs aannemersbedrijf BV

Jacobs aannemersbedrijf BV is een traditioneel aannemersbedrijf. Het aannemers-
bedrijf bestaat inmiddels 36 jaar. Onze activiteiten zijn vooral particuliere nieuw-
bouw en verbouw. We hebben eigen metselaars en timmerlieden in dienst. Het 
bedrijf bestaat uit 10 werknemers.

Tevredenheid en de wensen van de klant staan bij ons voorop. Dit kunnen wij ga-
randeren door met eigen mensen te werken, zodat de klant een vast aanspreekpunt 
heeft op de bouw en kantoor. De afspraken  die we maken zijn duidelijk en helder. Wij 
houden van transparantie en houden niet van verassingen achteraf. Natuurlijk met de 
juiste prijs/kwaliteit verhouding. Deze manier van werken heeft ons al vele tevreden 
klanten bezorgd.

Heeft u bouwplannen? Is het nieuwbouw of verbouw, maakt niet uit,  wij adviseren u 
van a tot z en kunnen alles voor u regelen, eventueel inclusief tekenwerk.

Door drukte en uitbreiding van onze werkzaamheden zijn wij per direct op zoek naar 
versterkingen binnen ons bedrijf.

Chris van Velzen Aanhangwagens & Autoschade 

Al meer dan 30 jaar is Van Velzen Aanhangwagens een begrip in 
deze regio. U kunt bij hen terecht voor:

- Goede kwaliteit & snelle service
- Ruime openingstijden
- Uitgebreide keuze en onafhankelijk advies
- Prima inruilmogelijkheden
- Diverse maten en soorten aanhangwagens leverbaar
- Erkend FOCWA aanhangbedrijf
- Verkoop van losse onderdelen
- Verhuur van verschillende aanhangwagens
- Periodieke Aanhangwagens- en Caravan Keuring ( PACK)

Autoschade
Chris is van vele markten thuis. Naast aanhangwagens heeft hij 
langer dan 25 jaar een autoschadebedrijf met de volgende service:

- Vier jaar FOCWA garantie op reparatie
- Kosteloos gebruik van een leenauto
- Regelen van de schade-afhandeling met uw verzekeraar
- Haal- en brengservice
* Schadeherstel zonder verzekering
* Gewassen auto bij ophalen.

In 1987 startte Frans van Velzen met het bouwen, verkopen en repareren van aanhangwagens. In 1997 nam Chris van Velzen het roer van 
zijn vader over.

Brandpreventief Adviesburo Jan van Gerwen B.V.

Adviesburo Jan van Gerwen B.V.

Brandpreventief Adviesburo Jan van Gerwen B.V.

Adviesburo Jan van Gerwen B.V.

De Morgenstond 35
5473 HE  Heeswijk-Dinther
T. 0413 29 36 63
info@adviesburojanvangerwen.nl
www.adviesburojanvangerwen.nl

BrandpreventieBeton- staal- en houtconstructiesBrandpreventief Adviesburo Jan van Gerwen B.V.

Adviesburo Jan van Gerwen B.V.

Brandpreventief Adviesburo Jan van Gerwen B.V.

Adviesburo Jan van Gerwen B.V.

De Morgenstond 35
5473 HE  Heeswijk-Dinther
T. 0413 29 36 63
info@adviesburojanvangerwen.nl
www.adviesburojanvangerwen.nl

BrandpreventieBeton- staal- en houtconstructies

De Morgenstond 35 - 5473 HE Heeswijk-Dinther - T. 0413 29 36 63
info@adviesburojanvangerwen.nl
www.adviesburojanvangerwen.nl

Adviesburo Jan van Gerwen B.V.

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

www.pakhuys35.nl

n Kantoorruimte
n Opslagruimte
n Ruimte voor ZZP-ers

TE HUUR:
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Autobedrijf Minnaar houdt autorijden betaalbaar voor iedereen

Als Requal Erkend Reparateur 
werken ze veel met de Requal 
onderdelen lijn. Requal onderde-
len zijn onderdelen van A-kwa-
liteit tegen een aantrekkelijke 
prijs die minstens 25% lager is 
dan het A-merk. Autorijden is 
zo betaalbaar en bereikbaar voor 
iedereen.

In het laatste kwartaal van 2017 
maakten alle klanten van de Re-
qual Erkend Reparateurs kans 
om een waardecheque van 
€ 250,- te winnen. 

Familie Egelmeers uit Veghel zijn 
de gelukkige winnaars. Ze mo-
gen in het komende jaar € 250,- 

besteden bij Autobedrijf Min-
naar. Een welkome meevaller.

Er is voor iedereen voordeel te 
behalen met de onderdelen van 
Requal.

Vraag ernaar bij uw Requal 
Erkend Reparateur. 

www.autobedrijfminnaar.nl

Autobedrijf Minnaar is al ruim 25 jaar een begrip in de regio. Han 
Minnaar vraagt een eerlijke prijs voor betrouwbaar werk. U kunt 
er terecht voor een breed scala aan occassions en voor een nieuwe 
auto. In de druk bezette werkplaats controleren en repararen ze uw 
auto zodat u weer veilig en comfortabel op weg kunt. Ze denken 
met u mee.

Hondentrimsalon 
Chateau Animaux

Voor de volledige vachtverzorging: 
wassen, knippen en plukken.

Bel voor een afspraak.
Jetty van de Leest

Laag Beugt 3c - 5473 KB Heeswijk-Dinther
06-31780198 - 0413-293294

info@chateauanimaux.nl - www.chateauanimaux.nl

Chateaux Animaux

Ons ruim opgezette kattenpension be-
schikt over drie binnenverblijven die hui-
selijk zijn ingericht en voorzien zijn van 
een groot aantal speeltoestellen en slaap-
plekken waar de katten lekker kunnen 
ontspannen. Daarnaast kunnen uw kat-
ten genieten van het zonnetje in de ruime 
buitenverblijven van ons pension. Dankzij 
onze persoonlijke benadering en aandacht 
kunnen zowel u als uw kat genieten van 
een welverdiende vakantie. 

Daarnaast is het ook mogelijk uw hond te 
laten verzorgen bij onze hondentrimsalon. 
Hier kunt u terecht om uw hond er weer 
stralend uit te laten zien: van volledige 
vachtverzorging tot het knippen van na-
gels. 
Wilt u graag meer informatie over Cha-
teau Animaux of direct een reservering 
maken? U bent altijd (op afspraak) van 
harte welkom! Volg ons op Facebook of 
neem een kijkje op 
www.chateauanimaux.nl. 

Graag tot ziens!
Dorien en Jetty van de Leest

Sinds enkele jaren zijn ons kattenpension en hondentrimsalon Chateau Animaux gevestigd aan de Laag 
Beugt 3c in Heeswijk-Dinther. In een moderne en gezellige omgeving doen wij er alles aan om uw huis-
dier zich op het gemak te laten voelen. 

AUTOBEDRIJF 
MINNAAR, EEN 
EERLIJKE PRIJS VOOR 
BETROUWBAAR WERK

Bedrijventerrein ‘t Retsel heeswijk-Dinther
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Fotohokje.nl

Naast het beroemde Fotohok-
je hebben wij nu ook een aan-
tal andere foto-entertainment 
producten in de markt gezet. 
Wellicht zagen jullie ons oude 
Volkswagen T2 Fotobusje al 
voorbijrijden in Bernheze. We 
zijn onder andere bij Heerlijk 
Heesch aanwezig geweest. 

Nieuw uit de koker zijn onze 
Fotospiegel en de Vintage Fo-

totrailer. De spiegel is uitermate 
geschikt om je van top tot teen 
op de foto te zetten. Denk hier-
bij bijvoorbeeld aan een gala of 
zakelijke bijeenkomst. Een oude 
paardenwagen hebben wij volle-
dig gerenoveerd en omgedoopt 
tot de Vintage Fototrailer. 

Samen met onze enthousias-
te begeleiders maken we ieder 
feestje nog leuker. Zij zorgen er-

voor dat alles op rolletjes loopt. 
We hebben een supertof team 
met allemaal jonge mensen en 
dat maakt het werk ontzettend 
gezellig. 

Ben of ken je een ras entertainer 
die op zoek is naar een leuke bij-
baan? 
Check dan 
www.werkenbijfotohokje.nl 
en kom langs op ‘t Retsel.

In het eerste jaar dat we op ‘t Retsel zaten zijn wij uitgeroepen tot Beste Jonge Ondernemer van Bern-
heze en sindsdien hebben wij niet stilgezeten.

Tónnieje-Hoeve zoekt vrijwilligers
VOOR GROENE VINGERS IS ER GENOEG TE DOEN

Verspreid over de week wordt 
bij zorgboerderij Tónnieje-Hoeve 
dagbesteding geboden aan 25 
mensen met een verstandelijke 
beperking. Onder leiding van zes 
professionals zijn er allerlei taken 
en klusjes. “Onze cliënten zijn hier 
vijf dagen per week van 9.00 tot 
17.00 uur doende. We onderne-
men van alles. We hebben allerlei 
dieren zoals de pony’s Sjaantje en 
Frolly, kippen, parkieten, schapen 
en konijnen. Die dieren moeten 
verzorgd worden en hun hokken 
schoongemaakt. Verder is er een 
aantal cliënten die het leuk vin-
den om hout te zagen tot haard-
hout met onder andere hout dat 
we krijgen van Graanpletterij De 
Halm en van de Rakt Timmerwer-
ken. Beide bedrijven zijn gevestigd 
op ’t Retsel, het bedrijventerrein 
dat onze (over)buurman is”, ver-
telt begeleider Marc van Ras. Hij 
is blij met de goede contacten en 
ook die met andere bedrijven die 

De Tónnieje-Hoeve een warm hart 
toedragen. 

Veel van wat er bij de Tónnie-
je-Hoeve gebeurt, speelt zich af 
buiten, rondom de boerderij. Er 
staan fruitbomen en struiken met 
besjes, druiven, kroezels, appels en 
peren. Verder is er ook een krui-

den- en moestuin. Alles is veelal 
voor eigen gebruik. Tot slot wordt 
er mais verbouwd. “Die maiskol-
ven worden door onze cliënten 
geplukt, vervolgens gemalen met 
een handmaler en gebruikt als 
dierenvoer voor onze eigen dieren 
en een beetje wordt verkocht aan 
boeren in de buurt”, zegt Marc. 

Tot voor kort was er een vrijwil-
lige tuinman actief op De Tón-
nieje-Hoeve. Omdat die recent 
gestopt is, wordt gezocht naar 
een of meerdere vrijwillige tuin-
mannen/-vrouwen. “Het betreft 
dingen als aanplanten, inzaaien, 
snoeien, schoffelen, rooien en dat 
soort zaken”, legt Marc uit. Hij 

vervolgt: “Je hebt kans dat enkele 
cliënten een kijkje komen nemen 
of een handje willen helpen als je 
doende bent, dus affiniteit met 
onze mensen is wel belangrijk. Het 
begeleiden van hen is echter onze 
taak.” Marc en zijn collega’s ho-
pen snel een of meerdere tuiniers 

te enthousiasmeren. “Voor een 
betaalde tuinman is geen budget. 
Wij staan als begeleiders een op 
zes mensen en hebben ook geen 
tijd over voor dit werk. Omdat 
het voorjaar op komst is en er veel 
tuingerelateerde activiteiten zijn, 
is de tuin wel belangrijk en hopen 
we op een goede respons.” Opge-
wekt: “Wij bieden een mooie vrij-
willigersplek met veel uitdaging. 
Voor groene vingers is er genoeg 
te doen.” Voor aanmelden en/of 
informatie: m.vanras@dichterbij.nl 
of 0413-294282.

HEESWIJK-DINTHER – De dieren verzorgen, mais verbouwen en verwerken, fruitbomen, een kruiden- en moestuin en hout zagen tot haard-
hout. Het is een drukte van belang in en rondom zorgboerderij Tónnieje-Hoeve aan de Dodenhoekstraat in Heeswijk-Dinther. Hier wordt 
dagbesteding geboden aan mensen met een verstandelijke beperking. Veel van wat er gebeurt, speelt zich buiten af. Om dat allemaal goed 
draaiende te houden is het van belang dat de grote tuin onderhouden wordt. Er wordt daarom gezocht naar een vrijwillige tuinman/-vrouw 
met affiniteit met de doelgroep én groene vingers. 

Gerton van Ooijen aan het zagen Jan van Lieshout aan het snoeien Tekst en foto: Wendy van Lijssel

Evelien Aalders Begeleider Mark van Ras met Frolly, pony Sjaantje wilde niet komen

‘EEN MOOIE 
VRIJWILLIGERSPLEK 
MET VEEL 
UITDAGING’

Bedrijventerrein ‘t Retsel
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Bakkerij Doomernik

Ruim 15 jaar geleden was de 
bakkerij in de Torenstraat, waar 
ze al sinds 1971 ons brood en 
banket bakten, echt te klein 
geworden. Ook de bloemleve-
ranciers, de bezorgers et cetera 
zorgden voor veel overlast in 
de straat. Ze wilden heel graag 
doorgroeien en dat was in de To-

renstraat niet meer mogelijk. Be-
drijventerrein ‘t Retsel was voor 
Bakkerij Doomernik een super 
oplossing! In 2002 hebben ze 
een geheel nieuwe bakkerij ge-
bouwd met ruim voldoende cap-
paciteit voor de toekomst, dach-
ten ze.... Na een aantal jaren 
bleek de nieuwe bakkerij alweer 

te klein en hebben ze een stuk 
aangebouwd. Na meerdere in-
terne en externe verbouwingen 
hebben ze 3 jaar geleden weder-
om de laatste verbouwing achter 
de rug, en denken weer klaar te 
zijn voor de toekomst!

In de loop der jaren zijn ze 
voor veel mensen in Hees-
wijk-Dinther een warme bak-
ker gebleven met dagelijks 
vers brood en banket produk-
ten in hun gezellige knusse 
bakkerswinkel midden in het 
dorp. Maar buiten dat zijn de 
leveringen aan supermarkten, 
horeca, verzorgingstehuizen,  
cate  raars en collega-bakkers 

rondom Hees-
wijk-Dinther de 
laatste jaren sterk 
gegroeid.
Alles wordt bij 
Bakkerij Doomer-
nik dagvers gepro-
duceerd, en dank-
zij de korte lijnen met de winkel 
en de afnemers kunnen zij snel 
schakelen en inspelen op speci-
fieke wensen en trends! Door te 
blijven investeren in de bakkerij, 

medewerkers en machines, en 
het nooit uit het oog verliezen 
van de kwaliteit van hun pro-
ducten, hopen ze in de toekomst 
deze groei vast te houden!

 

Bakkerij Doomernik heeft zich eind 2002 gevestigd aan de Morgenstond op bedrijven terrein het Retsel in Heeswijk-Dinther

VIER JAAR 
GARANTIE!

Bij Cranen Autoschade nemen wij  
ons werk serieus. Uit liefde voor het 

vak, waardoor we met niets minder dan 

topprestaties genoegen nemen. Niet voor 

niets verzorgen wij als Schadenet lid en 

FOCWA eurogarantbedrijf het schadeherstel 

voor gerenommeerde verzekerings- en 

leasemaatschappijen. Wij geven dan ook 
vier jaar garantie op het uitgevoerde 

schadeherstel en stellen gratis 

vervangend vervoer ter beschikking.

T (0413) 291458 F (0413) 293495 
E info@cranen.nl www.cranen.nl

De Dageraad 19 Heeswijk-Dinther 

Sinds 1967 
gespecialiseerd 
in schadeherstel

50 jaar Cranen Autoschade 

Ondertussen regelen wij voor u de schadeafhande-
ling. Het voornaamste is natuurlijk dat de schade tot 
in de puntjes wordt hersteld, zowel technisch als op 
het gebied van veiligheid. Maar uiteraard ook visu-
eel, u mag er eenvoudig niets meer van zien. Daar-
om gebruiken we bij Cranen de beste apparatuur en 
materialen, waarmee efficiënt en milieuverantwoord 
werken mogelijk is.

SCHADENET/FOCWA
Bij Cranen Autoschade nemen wij ons vak serieus. 
Uit liefde voor het vak, waardoor we met niets min-
der dan topprestaties genoegen nemen. Niet voor 
niets verzorgen wij als Schadenet-lid en Focwa to-
taalherstel het schadeherstel voor tal van verzeke-
rings- en leasemaatschappijen. Wij geven dan ook 4 
jaar garantie op het uitgevoerde schadeherstel.

Cranen Autoschade is ISO 9001 en ISO 14001 er-
kend duurzaam gecertificeerd.

Al sinds 1967 is Cranen Autoschade gespeci-
aliseerd in het schadeherstel van personen- en 
vrachtauto’s. Dagelijks ontvangen we zakelijke 
rijders en particulieren met ieder een eigen ver-
haal. Wij zien het als onze taak om u de schade 
zo snel mogelijk te laten ’vergeten’. Daarom staat 
er altijd een gratis leenauto voor u klaar.

EuroCover BV

Zowel de traditionele bitumineu-
ze dakbedekking als ook kunst-
stof- en EPDM dakbedekkings-
systemen worden verwerkt. 

EuroCover BV werkt zowel voor 
particulieren, bedrijven als instel-
lingen. Onze opdrachten variëren 
van het afwerken van een enke-
le dakkapel op een woonhuis tot 
het maken van daken op indus-
triële panden of het aanbrengen 
van daksystemen op complete 
nieuwbouwwijken.

Vanwege de telkens veranderen-
de en aangescherpte bouwregel-
geving, wetten en eisen die aan 
daken gesteld worden hebben 

we een team specialisten die met 
deze vernieuwingen meegaan. 
Denk bijvoorbeeld aan verande-
rende materialen maar ook aan 
het adviseren, leveren, aanbren-
gen en onderhouden van dakvei-

ligheidsvoorzieningen waarvoor 
wij gecertificeerd zijn.

Voor vragen en/of adviezen kunt 
u altijd met ons contact opne-
men, wij staan u graag te woord.

EuroCover BV is een dakbedekkingsbedrijf dat gevestigd is aan de Morgenstond 2 in Heeswijk-Dinther 
en zich in de afgelopen twintig jaar heeft ontwikkeld tot een middelgroot bedrijf waarin vijftien  
medewerkers dagelijks bezig zijn met het inspecteren, adviseren, uitwerken en vervaardigen van allerlei 
typen dakbedekking geschikt voor platte daken.

Bedrijventerrein ‘t Retsel heeswijk-Dinther

‘Voor bedrijven en particulieren’

WIJ GEBRUIKEN DE BESTE 
APPARATUUR EN MATERIALEN
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50 jaar Cranen Autoschade 

B. Kerkhof Interieur  
Exterieur Bouw

Als je niet kunt kiezen tussen twee mooie 
takken van ondernemen is het altijd pret-
tig om te mogen ervaren dat een com-
binatie goed werkt. Wij (ver)bouwen 
woningen, kantoren en bedrijfspanden, 
maken overkappingen, carports en nog 
veel meer. Daarnaast kunnen wij ook het 
interieurwerk verzorgen. Denk hierbij 
onder andere aan keuken, kastenwand, 
badmeubel of bureau. Kortom, het com-
plete maatwerk.

Om tot een mooi eindresultaat te komen 
zijn korte lijnen erg belangrijk. Wij wer-
ken met een vast team van ondernemers 
veelal uit Heeswijk-Dinther.

Goed contact met de klant en onderne-
mers zorgen samen voor een prachtig 
eindresultaat. Voor een inspiratie van 
onze werkzaamheden en gerealiseerde 
projecten neem eens een kijkje op
www.kerkhofmaatwerk.nl.

Op 1 januari 2007 zijn wij gestart met B. Kerkhof Interieur Exterieur Bouw. Begon-
nen in de garage achter het huis en sinds 2011 op het bedrijventerrein ‘t Retsel. In 
2015 hebben we ons eigen bedrijfspand gebouwd aan De Morgenstond 22.

Terrasheater.nl 
Terrasheater.nl is een onderdeel 
van Varpo Online B.V. en is ge-
specialiseerd in zowel elektri-
sche als gasterrasverwarming. 
Graag vertellen wij u over de 
juiste terrasheaters voor onder 
uw overkapping. Met een breed 
assortiment is er veel keuze wat 
betreft vermogen, kleur en func-
ties. Naast adviseren, plaatsen 
wij de heaters ook en kunnen 
reparaties en onderhoud voor u 
uitvoeren. 
 
Al ruim 10 jaar zijn wij actief in 
deze nichemarkt en kennen alle 
toestellen van binnen en buiten. 
Door onze praktijkervaring en 
productkennis kunnen wij u uit-
gebreid adviseren over onze gas- 
en elektrische heaters. 
 
In onze showroom, de groot-
ste terrasheater showroom 
van Nederland, kunt u de vele 
verschillende heaters ervaren 

en bespreken wij samen met 
u de mogelijkheden voor uw 
overkapping, serre of tuinkamer. 
Op basis van een bouwtekening 
of schets geven we een gericht 
advies en kunnen eventueel een 
tekening maken om zo de ideale 
positie te bepalen.
 
Naast advies helpen wij ook 
graag met het installeren en on-
derhouden van de heaters. Zo-

wel particulieren als horeca en 
installateurs zijn bij ons aan het 
juiste adres. Ook voor onderde-
len of een reparatie bent u bij 
ons welkom.

Varpo Online B.V. 
Retselseweg 6
5473 HC Heeswijk-Dinther
 
Telnr.: 0413 724991

Bedrijventerrein ‘t Retsel
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Hedi Meubelen

Deze meubelen worden vervaardigd van 
verschillende oude houtsoorten. Hedi 
heeft een showroom van 5.000 vierkan-
te meter waar complete woonkamers te 
bezichtigen zijn. 

Omdat Hedi zelfstandig importeert en 
rechtstreeks aan de klant kan leveren 
zijn de prijzen scherp, maar ziet zij ook 
zelf toe op kwaliteit en arbeidsomstan-
digheden. “De klant mag zelf met een 
ontwerp komen, maar wij willen het ook 
uittekenen. Samen maken we een plan!”

Naast de houten meubelen heeft Hedi 
ook een afdeling vintage meubelen, ver-
lichting en accessoires en op het gebied 
van banken en stoelen heeft Hedi ook 
een uitgebreide collectie afkomstig van 
Nederlandse topleveranciers.

“Kom de sfeer bij Hedi proeven en laat 
u verrassen!”

Hedi Meubelen is gespecialiseerd op het complete gebied van interieur en op maat 
gemaakte meubelen. We hebben een ruim aanbod aan meubelen, die we zelf impor-
teren uit onder andere India, Colombia en Indonesië.

Familie Heerkens al generaties actief 

Familie Heerkens is verkopen 
op ’t Restel (Laag Beugt) nog 
lang niet moe: “Het is heerlijk 
om actief bezig te zijn in Hees-
wijk-Dinther. Ons moet je niet 
neerzetten op een grote meu-
belboulevard of winkelcentrum. 
Deze plek maakt ons, mede door 
de familiegeschiedenis, uniek en 
eigen”, zegt Evert Heerkens. 

En geschiedenis, dat is deze fa-
milie rijk. Opa Heerkens is de 
grondlegger van alle bedrijvig-
heid. Vroeger maakte hij op 
de plek waar alle Heerkens nu 
gevestigd zijn, stelen voor de 
mijnen in Limburg. Toen deze 
mijnen dichtgingen, kwam hij 
op het idee om in zijn stelenfa-
briek de beroemde Brabantse 

HEESWIJK-DINTHER – Ze doen allemaal in meubels (met een zijstap naar kleding), maar elkaar becon-
curreren? Verre van. Familie Heerkens heeft vooral voordelen van elkaar: “Als de klant bij ons niet kan 
slagen, verwijzen we deze door naar de buurman, en dat gebeurt ook andersom.” 

V.l.n.r.: Dirk Heerkens, Lisa Heerkens en Evert Heerkens Tekst: Eline Sigmans Foto: Marcel van der Steen 

Familie 
Heerkens 
heeft vooral 
voordelen 
van elkaar

Bedrijventerrein ‘t Retsel heeswijk-Dinther
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Heerkens Interieurs 
bestaat 65 jaar!
Bent u op zoek naar een uniek 
meubelstuk, anders dan de 
massa-import op de meubel-
boulevards, dan moet u beslist 
eens een kijkje komen nemen in 
onze vernieuwde showroom. Al 
sinds 1953 maken wij in Hees-
wijk-Dinther unieke massief 
houten meubelen naar wens 
van de klant. Elk meubel in de 
showroom kan worden aange-
past in maat, indeling en kleur. 
Daarnaast maken wij veel meu-
belen naar ontwerp van de klant. 

Net als vroeger werken wij voor-
namelijk met massief eikenhout. 
In de 65 jaar dat we bestaan is 
de stijl flink veranderd.

In onze showroom vindt u veel 
‘industriële’ meubelen met een 
combinatie van hout en staal. 
Ook hebben we veel modellen 
boomstamtafels met ijzeren on-
derstellen staan. Zowel het ta-
felblad als het ijzeren onderstel 
worden naar wens van de klant 
gemaakt. Meer of minder noes-

ten en scheuren, geen probleem, 
u kunt zelfs het hout uit de stam-
men die wij hebben liggen selec-
teren voor uw eigen tafelblad. 
Het enige wat er in die 65 jaar 
niet is veranderd is de kwaliteit, 
wij werken alleen met het beste 
gedroogde Europese Eikenhout 
en werken alles af met een on-
derhoudsvrije ultra matte lak. U 
bent van harte welkom in onze 
showroom van 2000 m² om vrij-
blijvend een kijkje te komen ne-
men.  

Number3 lifestyle
Ruim zes jaar geleden opende 
Lisa Heerkens de deuren van 
Number3 lifestyle. Number3 is 
een winkel waar vrouwen geluk-
kig van worden. Stijlvolle mode, 
leuke accessoires, sieraden, fij-
ne hebbedingetjes en sinds kort 
de geurlampen van Lampe Ber-
ger, shop je bij Number3. 

Number3 is gevestigd op Laag 
Beugt 1a en grenst aan ‘t Ret-
sel, een locatie die makkelijk te 
bereiken is en waar je voor de 
deur kunt parkeren. Lisa is er bij-
na altijd zelf om haar klanten te 
helpen en dat kopje koffie staat 
natuurlijk warm. 

Sinds enkele jaren verkoopt 
Number3 haar producten ook 
online en worden de pakketjes 
door het hele land, maar óók in 
België en Duitsland bezorgd. De 
combinatie van winkel en web-
shop is op een locatie als deze 
goed mogelijk. De online wereld 
geeft extra kansen en is onmis-
baar in 2018, maar ook een win-
kel waar met aandacht en liefde 
wordt gewerkt vinden mensen in 
deze tijd leuk.

“Als ik mensen tegenkom in een 
Number3 outfit maakt me dat altijd 
weer een beetje trots”, zegt Lisa.

Familie Heerkens al generaties actief 
knopstoel te maken. Hij had er 
eentje verkocht, mensen werden 
enthousiast en langzaamaan be-
gon dit uit te lopen tot een heus 
meubelbedrijf. 

Wat opa vele jaren geleden is be-
gonnen, zet Dirk Heerkens met 
trots voort. Hij is sinds 2008 eige-
naar van Heerkens Interieurs en 
heeft het inmiddels uitgebouwd 
tot een uniek bedrijf, gespeciali-

seerd in het maken van degelijke 
en kwalitatieve houten meube-
len. In de werkplaats wordt alles 
zelfgemaakt door kundige vak-
mannen. Dirk: “Klanten kunnen 
zo een uniek item naar wens la-
ten maken. Op dat specialistisch 
maatwerk en onderscheidend 
karakter, ben ik best wel trots.” 

Aan de andere kant zit Hedi 
Meubelen. “Grappig om te we-
ten”, vervolgt Sjanet, “is dat 
toen opa Heerkens de stelen-
fabriek begon, hij ook de naam 
Hedi (een afkorting van Heer-
kens en Dinther) had verzonnen. 
Zonder dat Evert en ik hiervan 
op de hoogte waren, kozen wij 

precies voor diezelfde naam.” 35 
Jaar en vier kinderen (waarvan 
drie in dienst) later, importeren 
zij inmiddels meubelen uit India, 
Colombia en Indonesië. Dit zorgt 
voor authentieke meubelstukken 
met ieder een uniek verhaal. 

Naast Hedi zit Number 3, waar 
Lisa Heerkens, dochter van Evert 
en Sjanet, al zes jaar lang haar 
eigen kledingzaak runt. Ook in 

deze naam zit een familiedingetje 
verscholen. Lisa: “Ik ben de der-
de generatie die hier een eigen 
bedrijf start, ik vond dat wel een 
leuke knipoog naar de familie.” 

De vraag of familie Heerkens 
tijdens het familiediner ook nog 
steeds over meubels of hun be-
drijvigheid praat, wordt lachend 
beantwoord: “We vinden het 
belangrijk dat dat hier op ‘t Ret-
sel blijft. Natuurlijk praat je in 
huiselijke sferen wel eens over 
hoe het van de week gegaan is, 
maar er leeft en gebeurt meer in 
onze familie dan onze bedrijven 
op ’t Retsel.”

‘Toen opa Heerkens de  
stelenfabriek begon, verzon  

hij ook de naam Hedi’ ‘ALS IK MENSEN TEGEN- 
KOM IN EEN NUMBER3 

OUTFIT MAAKT ME DAT ALTIJD 
WEER EEN BEETJE TROTS’

Bedrijventerrein ‘t Retsel
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12,5 jarig bestaan HVA-Motoren, 
bromfietsen en scooters

Zo kun je bij aanschaf van een 
nieuwe kymco VP50 voor 
€ 350,- aan gratis accessoires uit-
zoeken. Denk hierbij aan bijvoor-
beeld een windscherm, klapdra-
ger, valbeugels en kettingslot. 
Of informeer naar de korting. 
Deze actie geldt ook voor an-
dere Kymco modellen die wij in 

de winkel hebben staan. Wist je 
dat je op Kymco scooters maar
liefst 36 maanden garantie krijgt 
en de eerste beurt geheel gratis 
is? Daarnaast krijg je een jaar 
gratis de ANWB mobiliteitspas. 

HVA-Motoren heeft ook de 
nieuwe EURO 4 bromfietsen van 
Aprilia op voorraad. Bij aankoop 
van een nieuwe Aprilia SX50 een 
gratis helm en ART 4* slot! 

Ook staan wij al 12,5 jaar 
voor je klaar voor onder-
houd en/of schadeherstel aan 
je bromfiets, scooter of mo-
tor. Informeer ook naar onze 
scherpe prijzen voor banden. 

HVA-Motoren
Retselseweg 5
Heeswijk-Dinther  

In verband met het 12,5 jarig jubileum heeft HVA-motoren in Heeswijk-Dinther weer een aantal acties, 
zoals gratis accessoires of fikse kortingen op nieuwe Kymco VP50 scooters, maar ook op de overige 
voorradige modellen van Kymco. 

Rekupro 

Sinds mei 2015 levert Rekupro 
innovatieve kunststof produc-
ten die passen in een groene en 
duurzame leefomgeving. Het 
materiaal rot en splintert niet, 
gaat tientallen jaren mee en is 
onderhoudsvrij. 
Deze producten zijn niet geïm-
pregneerd en geven dus geen 
giftige stoffen af aan de omge-
ving. Bovendien is kunststof la-
ter altijd weer recyclebaar.

Rekupro is uit zijn jasje gegroeid 
en verhuist dan ook binnenkort 
naar de Morgenstond 39C. Rick 
de Wit: “Enthousiast ben ik in 
2015 begonnen aan een nieuwe 
uitdaging, gesteund door mijn 
vrouw en onze twee kinderen. 
Mijn eerste voorraad was klein 
en voorzichtig ingekocht. Toen 
kwam onze zoon op een gege-
ven moment thuis en vertelde 

dat hij zijn baan had opgezegd 
om samen met mij te werken. 
Onze eerste opdracht waren 
schuttingbakken voorzien van 
mijn eigen logo, ik was super-
trots. 
Eigenlijk ben ik dat nog steeds; 
elk product is een uniek stukje 
handwerk, mijn creatie!” 

Benieuwd naar onze producten? 
Kom eens langs! 

Rekupro
De Morgenstond 39c
Heeswijk-Dinther 
06-24552802
www.rekupro.nl
rickdewit@rekupro.nl.

Topkwaliteit park- en straatmeubilair van gerecycled kunststof, een ruim assortiment aan picknicktafels, 
vlonders, schuttingen, banken, afvalbakken, zitgroepen en designbanken; het meubilair van Rekupro is 
opgebouwd uit massieve planken van hoogwaardig gerecycled kunststof. Ze zijn stevig, nemen geen 
vocht op, zijn duurzaam en praktisch onverwoestbaar. Meubilair van Rekupro is onderhoudsvriendelijk, 
het oppervlak is strak en egaal van kleur. 
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Slim Telecom B.V. laat organisaties 
slimmer werken 

“Onze projecten hebben veelal 
te maken met verandering en 
verbetering. Wij laten organi-
saties beter werken: slimmer, 
klantgerichter, efficiënter, flexi-
beler en meer samen, als team 
en eventueel als organisatie in 
de keten. Slimmer en flexibel ge-
organiseerd. 
We geloven ook dat dit nodig is 
om in de toekomst succesvol te 
blijven en om te kunnen blijven 
verbeteren. Om dit te realiseren 
is verandering of verbetering no-
dig, en een flinke dosis ambitie 
en lef. We vertrouwen op analy-
se, maar ook op intuïtie, kwets-
baarheid en kracht. De diensten 
die we hiervoor aanbieden zijn 
onder andere:

- Glasvezelverbindingen
- VoIP oplossingen
- Vast-mobiel integratie
- Mobiele telefonie

- Tablets/smartphones
 inclusief reparaties
- Track en Trace.

De kern van ons werk is dus een 
goede communicatie. Afgelopen 
jaren heeft Slim Telecom onder 

andere deze prijzen gewonnen: 

2015: Winnaar Jonge 
Ondernemersprijs Bernheze
2016 en 2017: Winner 
Connectivity Partner of the Year.

Slim Telecom B.V. is in vijf jaar gegroeid naar een team van acht personen en heeft een sterke naam 
opgebouwd in de markt, met hele leuke zakelijke opdrachtgevers.

Slager en slachter Willem Story
‘IK HEB EEN PASSIE VOOR VLEES EN DIEREN’

Puttend uit eigen herinnering kan 
de schrijfster van dit artikel met 
zekerheid stellen dat het slacht-
huis ooit gevestigd was midden in 
Heeswijk-Dinther, tegenover de 
parkeerplaats van appartemen-
tencomplex Mariuspoort om pre-
cies te zijn. Als kinderen vonden 

we het allemachtig spannend om 
te gaan kijken hoe een koe een 
soort pistool op haar voorhoofd 
kreeg, waarna het einde missie 
voor haar was. Er was veel bloed 
en er liepen mannen in overalls 
en hoge plastic laarzen druk te 
doen en doorgaans werden we 

weggestuurd. Tot zover de her-
innering die, zo blijkt na navraag, 
geen hersenspinsel blijkt te zijn. 
Sterker nog. Huidig slachter Wil-
lem Story vertelt dat koeien die 
in zijn bedrijf, uiteindelijk letterlijk 
onder het mes gaan, nog steeds 
op die manier aan hun einde ko-

men. Dat kinderen dat ter ver-
maak komen bekijken is inmid-
dels natuurlijk uit den boze.

Genoemde is al 25 jaar slager. “Ik 
heb een passie voor vlees en die-
ren”, meldt hij desgevraagd. “Als 
ik een koe in de wei zie staan, zie 
ik aan de bouw of het een goed 
stukje vlees is”, licht hij toe. Wie 
denkt dat er bij het slachthuis 
aan de lopende band geslacht 
wordt, vergist zich. “Maandag is 
onze slachtdag. Boeren uit de re-
gio brengen dan hun dieren. We 
doen ook huis- en spoedslachtin-
gen. Het eerste wil zeggen dat 
een particulier een koe heeft die 
hij/zij laat slachten en het andere 
is als een dier in nood is en door 
omstandigheden geslacht moet 
worden. Dat is vaak in overleg 
met een veearts”, zegt Willem. 
De rest van de week wordt het 
vlees ontbeend, van vliezen en 
vet ontdaan en diepvriesklaar 
gemaakt. Het is niet het enige. 
Met uitzondering van maandag 
worden er elke ochtend geslach-
te dieren geleverd die door de 

professionele slagers versneden 
worden. “Wij verkopen ons vlees 
aan slagerijen en supermarkten. 
Ons klantengebied strekt zich uit 
van Utrecht tot Maastricht. We 
verkopen overigens ook per kilo 
aan particulieren. We hebben 
geen winkel, maar een telefoon-
tje is genoeg om het te regelen”, 
weet Willem.

In het slachthuis worden niet al-
leen koeien geslacht. “Wij slach-
ten ook varkens, schapen en 
geiten. Die worden met stroom 
gedood. We zetten dan een soort 
nijptang op de hersens”, voegt 
Willem toe. Paarden zal je in het 
gebouw aan de Morgenstond 
niet vinden. Een personeelslid 
meldt lachend: “Alleen werk-
paarden, maar die worden hier 
niet geslacht.”

HEESWIJK-DINTHER – “Ik heb horen vertellen dat het slachthuis vroeger het eerste bedrijf was dat op in-
dustrieterrein ‘t Retsel gevestigd werd”, vertelt Willem Story uit Rhenoy, een klein dorpje in de Betuwe. 
Willem is slager en sinds enkele jaren eigenaar van genoemd bedrijf, gevestigd aan de Morgenstond 1. 
Een bedrijf dat zelf slacht, maar ook aangeleverd vlees verwerkt voor anderen, vlees verkoopt en over 
een groot gebied levert.

Tekst en foto: Wendy van Lijssel

Willem Story Tekst en foto’s: Wendy van Lijssel

‘Als kinderen werden 
we doorgaans 
weggestuurd’

Bedrijventerrein ‘t Retsel
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Uw specialist in dakreiniging 
en gevelreiniging

DAKREINIGING
RVL Reiniging is gespecialiseerd 
in dakreiniging door middel van 
heet water en gepaste druk. 
Daarnaast kunt u bij RVL Reini-
ging terecht voor het laten coa-
ten van uw dak in twee lagen en 
het aan laten brengen van vogel-
wering en een anti alglaag.

GEVELREINIGING
Door middel van hogedrukreini-
ging of sandwashing wordt uw 
gevel als nieuw en krijgt uw pand 
weer een fris uiterlijk. De keu-
ze voor het type gevelreiniging 
hangt af van de mate van vervui-
ling en van de steensoort van uw 
gevel. Na het reinigen kunnen wij 
uw gevel impregneren, ook wel 
hydrofoberen genoemd.

Mocht het reinigen van uw gevel 
met heet water onder hoge druk 
niet voldoende zijn, dan kunnen 
we altijd besluiten bepaalde soor-
ten gevels te stralen waardoor 
uw gevel weer een frisse uitstra-
ling krijgt.

Maakt u gerust een vrijblijvende 
afspraak, zodat we uw situatie 
kunnen beoordelen en een prijs 
kunnen doorgeven.

RVL Reiniging is gespecialiseerd in dakreiniging en gevelreiniging door middel van hoge druk en sand-
washing.Daarnaast kunt u bij RVL Reiniging terecht voor het coaten van daken, glasbewassing en dam-
wandreiniging.

Houthandel W. Jacobs 
Wat we te bieden hebben
Houthandel Jacobs is hét adres 
voor de meest uiteenlopende 
houten materialen. Niet alleen 
balken en planken (ruw of ge-
schaafd), we beschikken ook 

over een grote keuze in afwerk-
materialen, zoals plinten, schro-
ten, lijstwerken en lambriserin-
gen. Daarnaast hebben we altijd 
een grote sortering tuinhout, 
waaronder palen en schuttingen, 
op voorraad.

Neem voor meer informatie een 
kijkje in de online catalogus of 
breng een bezoek. Wij staan pa-
raat met passend advies in onze 
showroom!

De Morgenstond 8
5473HG Heeswijk-Dinther
0413 - 22 94 07
www.houthandeljacobs.nl

OP JACOBS KUN
JE BOUWEN
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www.stijlvolglasinlood.nl
Het Retsel  |  Heeswijk-Dinther

Glas in lood oudbollig? Welnee!

Zij ontwerpen en maken glas 
in lood zodat het perfect bij uw 
pand past! Ook repareren en 
restaureren zij bestaand glas in 
lood dat desgewenst ook in iso-
latieglas kan worden ingebouwd. 
Twee mensen met passie voor 
het glazeniersvak! Stijlvol glas 
in lood werkt voor particulieren 
maar ook voor bedrijven. 

In de afgelopen vijftien jaar zijn 
er al veel mooie projecten gere-
aliseerd; van ensuite-deuren tot 
het restaureren van kerkramen 
van bovenlichten tot scheidings-
wanden. 
Er zijn zoveel mogelijkheden met 

glas in lood! Wilt u zelf eens aan 
de slag met glas in lood? Stijlvol 

geeft regelmatig workshops en 
verkoopt ook de benodigde ma-
terialen en gereedschappen om 
zelf glas in lood te maken. 

Nieuwsgierig? Kom gerust eens 
langs in de showroom en werk-
plaats aan De Morgenstond 35a 
op bedrijventerrein ‘t Retsel.

Stijlvol glas in lood in Heeswijk-Dinther bestaat al ruim vijftien jaar. Francis van Rooij en Edith Janssen 
maken glas in lood in iedere stijl. Dus heeft u een boerderij of juist een moderne woning?

Francis en Edith

TWEE MENSEN MET 
PASSIE VOOR HET 
GLAZENIERSVAK!

Meesters van De Halm, Meester in vertellen 
over en laten zien van alles
‘HET LEKKERSTE VAN DICHTBIJ IS BETER DAN HET GOEDKOOPSTE VAN VER WEG’

De Halm was één van de eerste 
biologische bedrijven van Neder-
land én uniek omdat al het denk-
bare bij het bedrijf zelf gedaan 
wordt. Van het moment dat het 
graan binnenkomt, het schoon-
maken, drogen, indien nodig 
pellen, weken, pletten, tot het 
inpakken ervan en de verkoop. In 
verloop van tijd is een aanzienlijk 
en zeer divers assortiment opge-
bouwd met voor elk wat wils.

Rob van den Berg kwam samen 
met zijn vader (Ruud) en moe-
der (Thea) in 1993 aan het roer 
van het bedrijf. Ook broer Aart 
kwam bij het bedrijf in dienst. 

In 1995 kwam René van der 
Locht het bedrijf versterken als 
compagnon. Met behoud van 
het DNA van grondlegger Har-
rie van Grinsven werd met groot 
enthousiasme doorgepakt. Niet 
zonder resultaat. “Wat we toen 
in een jaar deden, doen we nu in 
een week. We zijn dus 52 keer 
gegroeid”, lacht Rob zonder daar 
overigens protserig over te doen. 
Dat neemt niet weg dat hij trots 
is op zijn bedrijf, alle mensen die 
er werken en er graag en met en-
thousiasme over vertelt.

Meesters van De Halm koopt 
biologische granen zoals haver, 

gerst, rogge, tarwe en spelt. Daar 
worden vlokken van gemaakt. 
Deze worden gemengd met an-
dere ingrediënten zoals noten en 
vruchten. Zo worden ongebak-
ken, maar ook gebakken biolo-
gische muesli’s in allerlei variaties 
gemaakt. 

Vanuit milieuoverweging werkt 
De Halm bij voorkeur met granen 
uit eigen land. “We willen de af-
stand die voedsel aflegt voor het 
op je bord ligt, zo kort mogelijk 
houden. Wij hanteren het princi-
pe: Het lekkerste van dichtbij, is 
beter dan het goedkoopste van 
ver weg”, zegt Rob opgewekt. 

Vanwege de capaciteit is dit ech-
ter steeds lastiger. Daarom is De 
Halm op zoek naar nieuwe be-
drijfsmatige graantelers met een 
minimale capaciteit van vijf hec-
tare grond. “Graan is in Neder-

land goed te verbouwen”, weet 
Rob, om toe te voegen. “We 
hebben vooral haver en gerst no-
dig. Telers kunnen zich melden.”

Naast verkoop en productont-
wikkeling vertelt én laat De Halm 
ook graag aan jong en oud het 
proces zien van graan tot muesli 
en hoe dat allemaal op duurzame 
wijze gebeurt en dat het van A 
tot Z door het bedrijf zelf gedaan 
wordt. Rob enthousiast: “Op af-
spraak geven we excursies aan 
groepen die we door het bedrijf 
rondleiden. Verder is er in sa-
menwerking met Lieke van den 
Akker uit Heesch een onderwijs-
programma gemaakt met reke-
nen, taal en biologie voor basis-

schoolleerlingen van groep 7 en 
8 waarbij ook zij welkom zijn om 
hier te komen kijken.” Rob sluit 
af met de reactie: “We inspireren 
graag mensen in het gebruik van 
onze producten. Kijk maar eens 

op onze Facebookpagina en In-
stagram voor de meesterlijke en 
verassende recepten.”

HEESWIJK-DINTHER – Bij biologische graanpletterij De Halm aan de Morgenstond in Heeswijk-Dinther 
worden de lekkerste ontbijtproducten gemaakt. Het bedrijf timmert, of wellicht is plet in deze toepas-
selijker, doorlopend aan de weg. Naast verkoop aan speciaalzaken en ter plekke is er volop (nieuwe) 
productontwikkeling. Verder wordt gezocht naar nieuwe graantelers, worden rondleidingen verzorgd 
aan groepen en is er het speciaal voor groep 7 en 8 ontwikkelde lespakket inclusief excursie, want naast 
Meesters van De Halm is het bedrijf ook een meester in het vertellen erover en laten zien van alles.

Rob van den Berg Tekst en foto: Wendy van Lijssel

‘Wat we toen in een jaar deden, 
doen we nu in een week’

De Morgenstond 11b 
Heeswijk-Dinther
www.meestersvandehalm.nl
0413 29 30 90

Bedrijventerrein ‘t Retsel
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Timebo; uw professionele inbouwpartner

Bedrijfswageninrichtingen 
op maat
Timebo ontwikkelde een sys-
teem dat de inrichting van uw 
bedrijfswagen en uw persoonlij-
ke wensen optimaal combineert. 
Voor elk type bedrijfsauto bie-
den wij specifieke oplossingen 
waardoor het verlies van ruimte 
tot een minimum beperkt kan 
worden.

Maatwerk oplossingen
Onze multiplex bedrijfswagenin-
richting is zeer geschikt voor het 
maken van maatgebonden kas-
ten en speciale voorzieningen in 
een bestelbus. Buiten het maat-
werk is er ook een standaard lijn 
ontwikkeld met uitneembare 
koffers en kunststof bakken.

Hoogwaardig multiplex
De multiplex bedrijfswagenin-
richting is gemaakt van 15 mm 
dik, olie- en waterafstotend, 
berken multiplex. De multiplex 
bedrijfswageninrichting is aan 

te vullen met diverse accessoires 
zoals koffers, kisten, ledverlich-
ting en stoffering.
Wij zetten uw wensen om in een 
maatwerkoplossing voor uw be-
drijfswagen.

Creatieve samenwerking
“Door de opdrachtgever van-
af het begin te betrekken bij de 
vormgeving, komt er een ont-
werp tot stand dat voor 100% 
voldoet aan de verwachtingen”, 
aldus Erik van den Berg.
Ook dragen we graag onver-
wachte, verrassende oplossingen 
aan die vaak beter aansluiten bij 
de wensen van de opdrachtge-
ver. Een groot voordeel is dat in 
onze sfeervolle showroom, di-
verse keukens en interieurs zijn 
opgesteld, zodat men kan ‘proe-
ven’ van de kwaliteit en moge-
lijkheden.’ 

Ambachtelijk modern 
vakmanschap
Wij bewijzen dagelijks, met ons 

hele team, dat maatwerk in 
combinatie met vakmanschap, 
kwaliteit en service, een groot 
succes is.’ Kom vrijblijvend langs 
voor een persoonlijk gesprek. 

Liefst op afspraak, zodat we u 
de aandacht kunnen geven die u 
verdient’, zo luidt tot slot de uit-
nodiging van Erik en René van 
den Berg.

Uw professionele inbouwpartner zorgt voor datgene wat u in de alledaagse werksituatie werkelijk no-
dig heeft. Een snel, flexibel systeem dat voldoet aan de hoogste eisen met minstens drie jaar garantie.

Maatwerk tot in de kleinste details

TMT Timmerwinkel V.O.F; het bedrijf 
van Ton en Suzanne Meulenbroek

Na jarenlange ervaring, een 
ambacht dat is doorgegeven 
van vader op zoon, zijn we in 
2006 een eigen bedrijf begon-
nen. Inmiddels dus al bijna 
twaalfeneenhalf jaar. In 2011 
zijn we verhuisd naar De Mor-
genstond op industrieterrein ‘t 
Retsel, waar we een ruime ma-
chinale werkplaats hebben. In 
de werkplaats, met moderne 
machines en old school vak-
manschap, worden mooie din-
gen gemaakt.

Dus gaat u bouwen of verbou-
wen? Neem gerust een kijkje op 
onze website of op onze Face-
bookpagina. Zo kunt u ideeën 
opdoen. Als u uw wensen ken-
baar maakt gaan we er zeker 
iets moois van maken!

Wij richten ons op trappen en interieurwerk, meubels, kasten et cetera. In goed overleg met u kun-
nen we een ontwerp maken naar uw wensen. Praktisch niets is onmogelijk.

Bedrijventerrein ‘t Retsel

Maatwerk, daar staat Van den Berg Keukens voor. Al meer dan 25  jaar worden er door Erik van den 
Berg en zijn ontwerpteam schitterende creaties ontworpen, die door zijn broer René met zijn team van 
ambachtelijke meubelmakers worden gerealiseerd. 

Ton & Suzanne Meulenbroek - TMT Timmerwinkel V.O.F.
De Morgenstond 12, Heeswijk- Dinther 06-23472409
www.tmttimmerwinkel.nl

Graag tot ziens bij TMT Timmerwinkel.
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Modelmakerij voor 
Prefab Beton   
Van de Rakt Timmerwerken BV is een bedrijf gespecialiseerd in het maken van hou-
ten mallen voor de prefab-betonindustrie. Door jarenlange ervaring en een goede 
samenwerking zijn wij op de hoogte van de wensen en eisen van de klant en zijn 
wij in staat om tegen een goede prijs en snelle levertijd een goede kwaliteit mal te 
leveren. 

De werkzaamheden vinden plaats in 
onze modelmakerij. Het is belangrijk 
dat er nauwkeurig gewerkt wordt bij de 
maatvoering, zowel bij de constructie 
als bij het samenstellen. Hierbij wordt 
gebruik gemaakt van een modern ma-

chinaal park, zoals houtbewerkingsma-
chines, elektrisch/pneumatisch gereed-
schap en een CNC-freesmachine.

De gevraagde vormen en afwerkklasse 
zijn geheel af te stemmen op de wens 
van de opdrachtgever. Het leveren van 
een goede kwaliteit en een prettige sa-
menwerking staan bij ons dan ook hoog 
in het vaandel. Wij werken voor op-
drachtgevers in heel Nederland. 

Spreekt dit je aan? Wij zijn nog op zoek 
naar een schilder en modelmaker. 

Mail voor meer informatie naar info@
vanderakt.eu of bekijk onze advertentie.

• Verkoop particulier

• Reparatie en onderhoud

• Tuinberegeningsinstallatie

• PVC buizen + hulpstukken riool
 en hemelwaterafvoer

• Hogedrukreinigers

• Aspen 2-takt benzine

• Ook voor het slĳ pen van uw kettingzaag

• Vĳ verbenodigdheden

Bedrijventerrein ‘t Retsel

WIJ ZIJN IN STAAT TEGEN 
EEN GOEDE PRIJS EN 

SNELLE LEVERTIJD GOEDE 
KWALITEIT TE LEVEREN
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 Internistisch onderzoek 
 Laparoscopische sterilisaties 
 Kruisbandoperaties 
 Röntgenonderzoek 
 Echografie 
 Chirurgie en orthopedie 
 Verpleging en opvang 
 Dierbenodigdheden 
 Laboratorium- en bacteriologisch onderzoek 
 
Locaties:  

 Aadal Dierenklinieken, Laag Beugt 2b, 5473 KB Heeswijk-
Dinther 

 Dierenkliniek Veghel, De Bunders 146a, 5467 JX Veghel 
 Dierenkliniek Erp, Heesakker 17, 5469 AV Erp 
 
Kijk verder op onze website: 

www.aadal.nl 

Voor spoedgevallen: 0413 36 45 89 

Uw huisdier in goede handen!
Aadal Dierenklinieken, onderdeel van AdVee Dierenartsen, is een 
groepspraktijk met vestigingen in Heeswijk-Dinther, Erp en Veghel. 
Het pand aan de Laag Beugt is in 1997 gebouwd en vorig jaar in een 
nieuw jasje gestoken. Door de recente fusie met DAP Ysselsteyn en 
overname van DAP Horst is de praktijk enorm gegroeid en werken er 
38 dierenartsen en 18 assistentes, 3 laboranten en 5 administratieve 
medewerkers.

‘UW HUISDIER 
VERDIENT IMMERS 
DE BESTE ZORG!’

KVO Keurmerk 
De overheid en het bedrijfsleven 
willen hieraan graag iets doen. 
Om deze reden is het Keurmerk 
Veilig Ondernemen (KVO) ont-
wikkeld. Het KVO is een struc-
tuur voor het opbouwen van 
samenwerking tussen onderne-
mers, de gemeente, politie en 
brandweer. Overlast en crimi-
naliteit worden aangepakt en de 
veiligheid in een gebied wordt 
vergroot. Bedrijventerrein Ret-
sel is sinds 2014 in bezit van het 
Keurmerk Veilig Ondernemen.

De werkgroep Keurmerk Veilig 
Ondernemen Bedrijventerrei-
nen Retsel (kvo-b Retsel) komt 
twee keer per jaar bij elkaar. De 
werkgroep bespreekt de actu-
ele zaken die spelen op het be-
drijventerrein, neemt eventuele 

klachten door, analyseert de in-
cidentcijfers van het afgelopen 
half jaar en kijkt naar de stand 
van zaken van het actieplan.

Misschien heeft u 5 maart rond 
kwart voor 7 een groepje men-
sen en een politieman over het 
bedrijventerrein zien lopen. Dat 
was de werkgroep die de avond-

schouw ronde deed. Vast onder-
deel van de vergadering is een 
schouw van het terrein. Waar 
let de werkgroep dan op? Tij-
dens de avondschouw is er extra 

aandacht voor (openbare) ver-
lichting, of geparkeerde vracht-
wagens / busjes afgesloten zijn 
en of percelen van ondernemers 
zijn afgesloten. De schouw over-
dag geeft gelegenheid om het 
groenonderhoud, de openbare 
weg, opslag van materialen op 
percelen en parkeerproblematiek 
te bekijken.

Na elke vergadering verspreidt 
de werkgroep een nieuwsbrief 
aan alle ondernemers op het 
bedrijventerrein om hen op de 

hoogte te brengen van het actu-
ele nieuws. Deze nieuwsbrief is 
ook terug te lezen op de website 
www.kvo-bernheze.nl.

Mocht u aandachtspunten of 
vragen hebben voor de werk-
groep kvo-b Retsel, stuur ze dan 
een email: retsel@kvo-bernheze.
nl. U kunt ook een werkgroep-
lid aanspreken. Op de website 
www.kvo-bernheze.nl kunt 
u precies zien wie lid is van de 
werkgroep.

Het Nederlandse bedrijfsleven lijdt jaarlijks veel schade door criminaliteit en onveiligheid.

BEDRIJVENTERREIN ‘T RETSEL IS  
SINDS 2014 IN BEZIT VAN HET KEURMERK  

VEILIG ONDERNEMEN

Martijn Verberne
Foto:: Ad Ploegmakers

In onze praktijk zijn 6 dierenartsen werkzaam die diergeneeskundige 
zorg verlenen aan gezelschapsdieren. Door de omvang van de prak-
tijk kan elke dierenarts zich, naast de algemene diergeneeskunde, ook 
meer specialiseren in diverse vakgebieden. Dit komt zijn of haar ken-
nis en ervaring op dat vakgebied ten goede. Voor de jaarlijkse vacci-
natie van hond, kat of konijn maar ook voor röntgenfoto’s, echo’s en 
huidproblemen kunt u bij ons terecht.

Wij voeren zeer uiteenlopende operaties uit; van castraties tot kruis-
bandoperaties. Ook voor laparoscopische sterilisaties bent u bij ons 
aan het juiste adres. Uw huisdier verdient immers de beste zorg!

Heeft u vragen? Belt u gerust naar 0413-364589 of kijk op 
www.aadal.nl.
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Tweewielerservice Dinther

We zijn dealer van diverse goe-
de, bekende merken zoals: Rih, 
Gazelle, Qwic, Cortina en Alpina. 
Natuurlijk hebben we van al 
deze fietsmerken diverse model-
len in de winkel staan, zodat de 
klant verschillende fietsen kan 
proberen en zo een goede keuze 
kan maken. Bij de verkoop van 
een nieuwe fiets of e-bike ge-
ven we altijd GRATIS twee ser-
vicebeurten. Ook kan de nieuwe 
fiets meteen bij ons verzekerd 
worden. 

Met een ervaring van ruim 40 
jaar in de fietsenbranche, en 
in het bezit van vakdiploma’s, 
kunnen wij ook uw fiets snel en 
vakkundig repareren. Onze vak-
kennis wordt ook op peil gehou-
den door de bijscholingscursus-

sen van de fietsfabrikant. Vooral 
voor de elektrische fietsen is dit 
noodzakelijk; de ontwikkeling 
hiervan gaat razendsnel. 

Dus kom vrijblijvend kijken 
in onze winkel aan De Mor-

genstond 27.
Wij zijn geopend op: dins-
dag-woensdag-donderdag van 
8.00 tot 17.30 uur.
Vrijdag van 8.00 tot 20.00 uur 
en zaterdag van 8.00 tot 16.00 
uur. 

De fietsenwinkel op ‘t Retsel; we verkopen hier fietsen voor het hele gezin; de e-bikes, stadsfietsen, 
sportieve fietsen en kinderfietsen. 

 
 
 Hij is binnen…. 
 De nieuwe RIH X-Omega ebike !                             
 

 
  Kom kijken ! 
    
   Bij de fietsenwinkel op ‘t Retsel 
   De Morgenstond 27   0413-224141            
 
 
 
     
 
     
 
 

Ondernemersbelang Heeswijk-Dinther
actief en florerend

Ondernemersbelang Heeswijk- 
Dinther is een behoorlijk actie-
ve vereniging. “We hebben 145 
leden en spannen ons in op tal 
van fronten op divers terrein. 
We fungeren als aanspreekpunt 
voor ondernemers en instanties, 
voeren overleg met de gemeen-
te maar ook met andere onder-

nemersverenigingen binnen de 
gemeente. We houden winkel-
acties, zijn begaan met de herin-
richting en de uitbreiding en het 
begeleiden van de ontwikkeling 
van het centrumplan heeft onze 
aandacht. Maar ook de uitbrei-
ding van bedrijventerrein ’t Ret-
sel”, vertelt Robert Geurts. Hij is 
eigenaar van Paperpoint en vice-
voorzitter van Ondernemersbe-
lang Heeswijk-Dinther. 

Naast al het genoemde is de ver-
eniging natuurlijk ook een goed 
netwerk voor ondernemers on-
der elkaar. Elke drie maanden zijn 
leden welkom om in het onder-
nemerscafé in een informele sfeer 
gezellig een glaasje met elkaar te 
drinken, bij te buurten en/of el-
kaar (nog beter) te leren kennen. 
Verder worden er excursies geor-
ganiseerd, sprekers uitgenodigd, 
uitstapjes gemaakt en is er de 

jaarlijkse ledenvergadering waar 
meteen ook een feestavond aan 
gekoppeld is. Laatstgenoemde 
werd recent gehouden en was, 
zo meldt Geurts tevreden, zoals 
gebruikelijk drukbezocht. 

“We kijken dan met de leden 
terug op wat er allemaal de re-
vue is gepasseerd, of de financi-
en goed geregeld zijn en kijken 
ook vooruit op wat nog staat te 
gebeuren”, zegt Geurts. Hij ver-
volgt: “Namens de gemeente 
verwelkomden wij wethouder 
Wijdeven die ons wist te vertel-
len dat er, afhankelijk van de on-
derbouwing waaruit moet blijken 
of het van toegevoegde waarde 
is ten opzichte van industrieter-
reinen in de omgeving (Veghel 
en Eerde), een uitbreiding komt 
van bedrijventerrein ’t Retsel. Er 
wordt verder bekeken of er in 
de toekomst een nieuwe ontslui-

tingsweg aangelegd kan worden, 
maar dan zou het bestemmings-
plan gewijzigd worden”, weet 
Geurts. Hij voegt direct toe dat 
het genoemde niet morgen of 
volgende week gebeurt, maar 
iets is waar jaren overheen gaan. 

Uiteraard zijn ondernemers uit 
Heeswijk-Dinther van harte uit-

genodigd om zich aan te sluiten. 
Nieuw is echter dat intussen be-
sloten is om ook ondernemers 
buiten genoemde kern welkom 
te heten mits deze sociale binding 
hebben met het dorp. “Niet be-
doeld voor zelfstandigen die den-

ken zo klanten te winnen, maar 
wel voor degenen die noodge-
dwongen zijn vertrokken naar el-
ders, maar zelf in het dorp wonen 
en/of hier veel personeel hebben 
wonen”, legt Geurts uit. Dan op-
gewekt: “We hebben een flore-
rende vereniging en het contact 
met de gemeente is goed. Verder 
mogen onze leden gebruik ma-

ken van collectieve inkoopcon-
tracten van stroom en afval.” 
Dan: “Maar het belangrijkste is 
de onderlinge verbinding.” 

Tekst: Wendy van Lijssel 

HEESWIJK-DINTHER - Of het nu gaat over ontwikkelingen en verwikkelingen op bedrijventerrein  
’t Retsel, het centrumplan, winkelacties, parkeerbeleid en bereikbaarheid; dit is slechts een greep uit 
zaken waar Ondernemersbelang Heeswijk-Dinther zich over buigt en mee bezighoudt. Een vereni-
ging die bestaat uit ondernemers uit allerlei sectoren gevestigd in Heeswijk-Dinther en, zoals de titel 
al aangeeft, hun belangen vertegenwoordigt. Recent werd de jaarlijkse algemene ledenvergadering  
gehouden waarbij met de in groten getale aanwezige leden en een afgevaardigde van de gemeente 
terug en vooruit werd geblikt. 

‘We kijken dan met de leden terug op wat er 
allemaal de revue is gepasseerd, of de financiën 
goed geregeld zijn en kijken ook vooruit op wat 
nog staat te gebeuren’

Maar het 
belangrijkste 
is de 
onderlinge 
verbinding

Bedrijventerrein ‘t Retsel
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Bedien je rolluiken 
en andere producten 
met uw smartphone 
of tablet.

Lidmaatschap Loosbroeks Ondernemers 
Belang loont meer dan je denkt!

De wens om meer leden te ge-
nereren blijft. Loosbroek telt in-
middels meer dan 90 onderne-
mers waarvan er 50 lid zijn. Je 
wordt niet voor niets lid. Samen 
kunnen we meer dan alleen. Er 
is samen al veel gerealiseerd in 
Loosbroek. Lid worden heeft 
écht voordelen want naast de 
meerwaarde die LOB biedt kun 
je ook de vruchten plukken die 
de SOB (Samenwerkende On-
dernemersverenigingen Bernhe-
ze) biedt. Interessante items zijn 
onder andere belangenbeharti-
ging in het algemeen, collectieve 
inkoop van energie en collectie-
ve afvalinzameling. LOB orga-
niseert jaarlijks activiteiten zoals 
een excursie naar interessante 
bedrijven, een ondernemerscafé 
en een barbecue. Bij de bijeen-
komsten en uitjes staat gezellig-
heid bovenaan! 

FEEST!
Op 5 januari bestond LOB 20 
jaar en dat vieren we op 17 maart 
met een gezellige feestavond. 

Theaterdinnershow ‘Tante Cor 
2.0’ zal deze avond onvergetelijk 
maken in zaal Kerkzicht. Hierbij 
inbegrepen zit een vijfgangendi-
ner inclusief drank. 

De rasechte Amsterdamse fa-
milie bestaat uit tante Cor, haar 
blonde sexy dochter Samantha
en haar extreem biologische 
dochter Rowena. Rowena stapt 

deze avond in het huwelijks-
bootje met kakker Valentijn! 
Diens Gooische moeder is na-
tuurlijk ook van de partij. De bes-
te vriendin van tante Cor, Petra, 
die ter wereld kwam als Peter, is 
een echte diva die de toiletten 
bijhoudt, zodat ze meteen alle 
roddels aan kan horen. De stoe-
re Nel staat haar zus Cor bij die 
avond, ook al zijn hun leefwij-

zen totaal verschillend, het blijft 
je zus natuurlijk. Om de boel in 
goede banen te leiden hebben 
we Chantal, de bazin van Valen-
tijn. Zij heeft het bedrijf Vintum, 
een datingbureau, en zij is dege-
ne die Rowena en Valentijn heeft 
gekoppeld aan elkaar!

De avond is een hilarisch inter-
actief gebeuren met veel verras-

sende wendingen. Eigenlijk ben 
je een van de gasten die samen 
met de familie er een heerlijk 
avondje uit van gaat maken! 

De te gekke humoristische brui-
loft kost € 65,- per persoon en 
is all-in. De zaal gaat open om 
19.00 uur en de avond zal om-
streeks middernacht ten einde 
lopen.

Kaarten zijn verkrijgbaar bij Dag-
winkel John Schouten in Loos-
broek en Paperpoint in Hees-
wijk-Dinther.

Aanmelden kan ook via diner-
show@lob-loosbroek.nl onder 
vermelding van naam, het aan-
tal gewenste kaarten en mobiel 
telefoonnummer.

LOOSBROEK – Het Loosbroek Ondernemersbelang werd twintig jaar geleden opgericht met als doel de 
contacten van plaatselijke ondernemers te stimuleren. En die doelstelling heeft zij nog steeds. Er wordt 
hierbij gedoeld op netwerken en onderling sociaal contact. Alle Loosbroekse ondernemers kunnen zich 
aansluiten bij het LOB. Of het nu om bedrijven gaat die meerdere mensen in dienst hebben, eenmans-
zaken of zzp’ers. Niet elke ondernemer is lid van de vereniging en dat is jammer, want lid worden van 
LOB loont, meer dan je denkt! 

‘Belangenbehartiging, gezamenlijke 
activiteiten 

en leuke uitjes’

BEDRIJVENTERREINEN BERNHEZE 

BERNHEZE - Bernheze heeft 
vier bedrijventerreinen: ’t Retsel 
(Heeswijk-Dinther), Cereslaan 
(Heesch), De Beemd (Heesch) 
en Kleinwijk (Nistelrode). Loos-
broek en Vorstenbosch doen 
ook niet onder aan deze bedrij-
vigheid en daarom zetten we 
in DeMooiBernhezeKrant, hét 
huis-aan-huis blad van Bern-
heze, bedrijvig Bernheze in de 

spotlights. Voor de inwoners 
van Bernheze, en met name 
voor de kernen zelf, is het erg 
leuk om een kijkje in de keuken 
te krijgen van hun bedrijventer-
rein en bedrijvigheid.

Week 10 
Bedrijventerrein 't Retsel
Week 11 
Bedrijventerreinen Heesch

Week 12
Bedrijvig Loosbroek
Week 13
Bedrijventerrein Nistelrode
Week 14 
Bedrijvig Vorstenbosch.

In deze krant laten de onderne-
mers van 't Retsel zich als eerste 
zien. Met mooie historie, ver-
halen en informatie kunnen we 

stellen dat we trots kunnen zijn 
op de diamantjes van onze ge-
meente; de ondernemers.

Heb jij geschiedenis te vertellen 
of een mooi verhaal? Laat het 
ons weten via info@demooi-
bernhezekrant.nl Nog mee-
doen? Neem dan contact op 
met je contactpersoon bij De-
MooiBernhezeKrant en we gaan 

het regelen. Je kunt natuurlijk 
ook altijd mailen naar verkoop@
bernhezemedia.nl.

Vrijdag 16 maart - CC Nesterlé Nistelrode
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Door ons werk staan wij 
midden in de gemeenschap. 
We zien hoeveel vrijwilligers er 
bezig zijn in allerlei organisaties, 
die allemaal proberen het 
goed te doen voor de club of 
vereniging die ze een warm 
hart toedragen. Ook al zien ze 
dat ze het nooit voor iedereen 
goed kunnen doen, zij zetten 
zich voor 100% in. Doordat ze 
met veel verschillende mensen 
SAMENWERKEN ontstaan 
mooie organisaties, clubs en 
verenigingen met een mooi 
aanbod. En voor de inwoners 
is er uiteindelijk toch voor ieder 
wat wils.

NOOIT GOED VOOR 
IEDEREEN
Wij zien dat de 
gemeenteraadsleden er ook 
zo in staan. Dat zijn ook 
mensen zoals jij en ik, die 
weten dat ze het nooit goed 
kunnen doen voor iedereen en 
zich toch inzetten voor onze 
gemeenschap. Het zijn mensen 
die alle facetten van onze 
leefgemeenschap in de gaten 
houden en meedenken over 
wat er allemaal gebeurt op 
gemeentelijk niveau. Dingen 
waar wij zelfs geen weet 
van hebben, maar die onze 
kwaliteit van leven wel kunnen 
beïnvloeden. Ik heb respect 
voor deze mensen die er voor 
de volle 100% voor gaan.

Natuurlijk veroordelen wij 
mensen niet als ze niet gaan 
stemmen. Met alle respect, 
wij snappen heel goed dat 
er, zoals Frank van Heck het 
in zijn column tijdens Politiek 
Café De Brug beschreef, 
‘politiek bewusteloze mensen’ 
zijn. Murw geslagen door 
de ‘valse beloften’ tijdens 
verkiezingscampagnes, 
lam geslagen door de ‘niet 
realiseerbare verwachtingen’ 
die zij hierdoor kregen, 
geloven deze mensen niet 
meer in de politiek en hun 
inspanningen. Wat erg jammer 
is. Want het gaat niet om wie 

wat gedaan krijgt, maar om 
wat er uiteindelijk gedaan 
wordt. Welke resultaten in 
samenwerking worden bereikt. 

WAT ALS…..
Stel: er gaat niemand meer 
stemmen. Dan zouden we een 
dictatuur krijgen. Sommige 
mensen vinden dat het toch 
niets uitmaakt, dat we nu al 
niets meer te zeggen hebben. 
Maar ze zouden al snel het 
verschil wel merken. 

Stel dus, dat we niet meer 
gingen stemmen en we 
het overlieten aan één 
‘programmamaker’. Het is 
natuurlijk echt iets anders, 
maar we gaan de vergelijking 

toch maken. Een vergelijking 
met het televisieprogramma 
‘Utopia’. Een groep mensen 
kreeg een stuk land. De regels 
en structuur mochten ze zelf 
bepalen. Maar het blijkt dat ze 
het nooit helemaal eens zijn, 
dus er worden weinig knopen 
doorgehakt. Nu, enkele jaren 
verder, is er nog steeds geen 
bestuur, leiding, of aangewezen 
hiërarchie. Uiteindelijk is het 
na vijf jaar nog steeds een 
rommeltje, veel ruzie en geen 
gezamenlijk doel.

JUIST DÁÁROM
Jullie hoeven ons niet gaan te 

mailen, we weten dat er hier, in 
Bernheze, veel meer meespeelt. 
Toch is het wat ons betreft een 
mooi voorbeeld dat laat zien 
dat het belangrijk is dat we 
het recht om te stemmen niet 
mogen bagatelliseren. En juist 
dáárom proberen wij mensen 
zo veel mogelijk te informeren 
met onze MooiBernheze 
Verkiezingskrant. 
Daarnaast mag je naar ons 
verkiezingsevent komen en 
je oor te luisteren leggen. 
We organiseren dit voor jou, 
de kiezer. En alle partijen zijn 
aanwezig, ook al voor jou. 
Je bent van harte welkom en 
de entree is gratis. Allemaal 
redenen om naar het 
VerkiezingsEvent te komen

PROGRAMMA
Vanaf 18.00 uur is de 
politieke markt geopend, 
vanaf 19.00 uur begint het 
stukje VerkiezingsEvent, 
gepresenteerd door Gerard van 
Dijk. Wij zijn er ook en zullen 
je voorzien van interessante 
wetenswaardigheden. We 
hopen dat de zaal te klein is, 
omdat jullie in zo groten getale 
zijn gekomen. Om 21.00 uur 
zal DTV Bernheze Oss het 
overnemen voor het DTV 
Debat. 

TOT SLOT
Doe ook mee en laat 
je informeren! Grijp die 
gelegenheid om vragen te 
stellen en te luisteren naar het 
antwoord. Dan kun je bepalen 
aan wie jij jouw vertrouwen 
wilt schenken. Want als nou 
alle mensen die het goed 
voor hebben met Bernheze 
gaan stemmen op de juiste 
personen, dan is de kans groot 
dat de gemeenteraadsleden die 
straks naast de burgemeester 
op de stoelen in de raadszaal 
plaatsnemen, het hoogst 
haalbare aan onze hoop en 
wensen kunnen realiseren.

En wel hierom….

AANMELDEN 25 VIP-plaatsen

Wij van Bernheze Media behoren tot die inwoners die wel gaan stemmen op 21 maart en zo niet weglopen 
voor hun verantwoordelijkheid. Politiek correct? Om nog een duit extra in het zakje te doen, organiseren we 
het verkiezingsevent, samen met DTV Bernheze Oss. We zien het als onze plicht – gezien onze mogelijkheden 
- om ook de mensen die wel willen stemmen, maar niet weten op welke partij, te informeren en zo in ieder 
geval die reden om niet te gaan stemmen weg te nemen.

Jouw
stem
telt...

VERKIEZINGSEVENT

Vrijdag 16 maart - CC Nesterlé Nistelrode

VIP-KAART MOOIBERNHEZE 
VERKIEZINGSEVENT 
Weet jij niet op wie je moet stem-
men? Dan raden we je aan om 
naar het MooiBernheze Verkie-
zingsEvent te komen. Wij willen 
dat alle inwoners gaan stemmen. 
Het zou jammer zijn als er kies-
gerechtigden thuisblijven en niet 
gaan stemmen omdat ze niet 
weten naar wie hun stem moet 
gaan. 

Wij zijn op zoek naar 25 mensen, 
uit elke kern van onze gemeen-
te vijf personen. Weet jij nog 
niet op wie je gaat stemmen? 
En kun jij erbij zijn op 16 maart? 
Dan kun je je opgeven via
info@demooibernhezekrant.nl
voor een VIP-kaart van het 
MooiBernheze Verkiezings-
Event 2018. 

Vermeld in je mail:
• Voor- achternaam
• Woonplaats
• Leeftijd
• Geslacht

Je ontvangt extra voordelen voor 
de avond, krijgt een VIP-plaats in 
de zaal en je gaat na afloop naar 
huis met een goedgevulde good-
iebag.  

WANT HET GAAT NIET OM WIE WAT GEDAAN KRIJGT, 
MAAR OM WAT ER UITEINDELIJK GEDAAN WORDT
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Altior B1 en C1 klaar voor NK 2018

biljarten John van Rixtel wint Open 
Zwaan Driebanden Toernooi

In sporthal De Wetteling in Ven-
ray wordt zaterdag gestreden 
om die Nederlandse titel en 
iedereen die Altior een warm 
hart toedraagt hoopt natuur-
lijk dat Altior die krijgt! Dus 
als je wilt komen supporteren; 
de openingsceremonie be-
gint om 9.30 uur. De B1 speelt 
haar eerste wedstrijd om 10.00 
uur en de C1 om 11.15 uur. 
Succes alvast en tot zaterdag!

BMC 2 – Altior 3: 9-15
Oranje Wit 4 – Altior 4: 15-6
Altior R1 – Flash R1: 6-4
DSV A1 – Altior A1: 12-10
Tuldania A1 – Altior A2: 8-5
ODC B1 – Altior B1: 9-9
Spes B2 – Altior B3: 7-1
De Peelkorf C1 – Altior C1: 1-12
Altior C2 – Celeritas C1: 4-10
Altior D2 – Odisco D1: 3-8
Altior E2 – Corridor E3: 7-2
Diosa E1 – Altior E3: 6-7. Altior B1

Altior C1

Break-out
DOS’80 kwam wederom goed 
uit de startblokken in de wed-
strijd tegen Aristos. Door een 
aantal break-outs werd er snel 
en gemakkelijk afstand genomen 
van de gastvrouwen uit Best. 
Daarnaast werden er snelle aan-
vallen goed uitgespeeld. Jaimy 
van Orsouw nam het voortouw 
door enkele malen doeltreffend 
te zijn. Zo kwam DOS’80 al snel 

op voorsprong. De verdediging 
stond ook deze eerste helft als 
een huis, met enkel vijf tegen-
treffers werd de rust bereikt, zelf 
wist DOS’80 12 maal het net te 
vinden. Zo werd de basis gelegd 
voor de winst. 

Teugels vieren
De tweede helft was een kopie 
van de eerste helft in aanvallend 
opzicht. Op verdedigend vlak 
lieten de Heesche dames de teu-
gels wat vieren. Daardoor wist 
Aristos vaker te scoren, maar 
de voorsprong kwam geen en-
kel moment in gevaar. Met een 
eindstand van 14-22 wisten de 
dames van DOS’80 andermaal 
tevreden het veld af te lopen. 
Door deze winst staat DOS’80 
nu op een gedeelde tweede 
plaats, de achterstand op de 
koploper Avanti uit Drunen, 
bedraagt slechts twee punten. 
Coach Jan van Munster over 
deze wedstrijd: “Deze wedstrijd 
laten we zien dat we vanaf de 
eerste minuut het heft in handen 
nemen. Als je dan meteen een 
voorsprong opbouwt, handbalt 
dat wel een stuk gemakkelijker!”

Wederom 
winst handbaldames 
DOS’80\Olympia’89
BEST/HEESCH - Zaterdagavond namen de Heesche handbaldames 
van DOS’80 het in Best op tegen Aristos. Een geduchte tegenstan-
der, maar deze avond was er geen vuiltje aan de lucht voor het team 
van coach Jan van Munster. Een ruime winst was het resultaat. 

Jaimy van Orsouw  
Foto: Ruud Schobbers

voetbal HVCH D1 (JO13-1) 
op weg naar Duitsland

Om hiervoor geld te in te za-
melen is op 4 februari een ma-
rathontraining gehouden. Alle 
kinderen uit het team hebben fa-
milie, vrienden en kennissen ge-
vraagd hen te sponsoren voor de 
vijf uur durende training. Eerst in 
de gymzaal en ’s middags op het 
kunstgras bij HVCH. Dit was een 
zeer geslaagde dag en er is een 

prachtig bedrag opgehaald.

Verder staat op de onderaan dit 
artikel genoemde Facebookpa-
gina een door Ruud van Nistel-
rooy gedragen en gesigneerd 
voetbalshirt uit zijn periode bij 
Manchester United. Hierop kan 
geboden worden, de hoogste 
bieder gaat er met dit speciale 

item vandoor. Ook zijn de tenues 
klaar, deze worden gesponsord 
door HT Sports uit Oss en men is 
hier zijn dan ook ongelooflijk blij 
mee. Een grote dank ook aan de 
nieuwe sponsors Personal Touch 
Travel Uden, De Molen Banden 
Reek, Ruud van Nistelrooy, Mus-
kens Service Bedrijf uit Oss, HT 
Sports uit Oss en natuurlijk alle 
familie, vrienden en kennissen 
voor hun bijdragen in welke vorm 
dan ook.

Zaterdag 24 maart volgt de laat-
ste gezamenlijke inzamelactie. Er 
worden dan auto’s gewassen op 
de parkeerplaats bij HVCH. Dus 
heeft jouw auto een wasbeurt 
nodig? Kom dan tussen 8.30 en 
11.30 of tussen 14.30 en 16.30 
uur naar de parkeerplaats van 
HVCH.

Kijk op Facebook naar de pa-
gina Bayern Trophy München-
toernooi 31 maart/1 april 2018 
HVCH JO13-1 en word lid om 
alle belevenissen te volgen.

Wil je doneren? Dat kan op IBAN 
NL82RABO 0322 5825 55 ten 
name van N. de Graaff.

HEESCH - Over drieëneenhalve week is het eindelijk zover: HVCH 
JO13-1 gaat dan deelnemen aan het internationaal voetbaltoernooi 
Bayern Trophy in München.

HVCH JO13-1

Kampioenschap 
voor Korloo D2

Voor Korloo D2 stond als laatste 
wedstrijd van het binnenseizoen 
de tegenstander DOT D2 op het 
programma. De eerste paar mi-
nuten van de wedstrijd gingen 
beide ploegen gelijk op, totdat 
Korloo de 0-1 maakte. Vlak hier-
na scoorde Korloo nog een keer 
met een mooi doelpunt, hierdoor 
werd de stand 0-2. Het bleef een 
aantal minuten rustig waarna de 
tegenstander ook twee doelpun-
ten maakte. Door deze doelpun-
ten gingen beide teams met een 
2-2 gelijkspel de rust in. 

Na de rust ging het gelijk op 
waardoor uiteindelijk de stand 
uitkwam op een 5-5. Korloo 
begon hierna uit te lopen op de 
tegenstander. Het ene na het an-
dere doelpunt viel, waardoor er 
een prachtige eindstand van 5-12 
ontstond. Er waren veel suppor-
ters aanwezig waaronder ook een 
van de sponsors, Go-at-cheese. 
Door deze overwinning werd het 
seizoen afgesloten met een mooi 
en verdiend kampioenschap. Dit 
kampioenschap is smakelijk ge-
vierd bij sponsor Restaria Revival! 
Bedankt sponsoren!

D2 met leidster Marion en de twee sponsoren

HEESWIJK-DINTHER - Op vrij-
dag 2 maart werd de finale ge-
speeld van het 12e Open Zwaan 
Driebanden Toernooi. Na de 
voorronden en de tweede ron-
de, werden er twee finalepoules 
gespeeld. De winnaars van de 
poules vochten samen om de 
felbegeerde beker en een plaats 
op de siersteen aan de wand in 
Café De Zwaan. De strijd om de 

derde plaats werd gewonnen 
door Mark Steenbakkers. Na een 
spannende strijd om de eerste 
plaats werd John van Rixtel ge-
kroond tot winnaar van het toer-
nooi. Op de tweede plaats ein-
digde Jet Timmers. Langs deze 
weg wil Café De Zwaan graag 
alle deelnemers bedanken voor 
hun deelname.

korfbal

     voetbal               hockey  tennis  basketbal       turnen          volleybal               handbal

    beugelen                          boksen              badminton                   zwemmen                 waterpolo handboogschieten          tafeltennis

           korfbal       hardlopen      jeu de boule paardrijden     wielrennen              darten    golf

    biljarten       duivensport                 judo     vissen          skien       snowboarden                 kano  

dammen          schaken     kaarten/bridgen
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1,2 cm b

1,4cm b

          autosport                      karten              motorsport

handbal
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Inschrijvingen 24-uurs Solexrace Festival van start

24-uurs Solexrace
Meer dan 100 teams uit alle 
windstreken van Nederland, 
België, Frankrijk, Engeland en 
Denemarken zullen aan de start 
verschijnen van de zwaarste, 
maar ook gezelligste 24-uurs 
Solexrace van de wereld! Het 

3,3 kilometer lange parcours 
gaat door twee café’s, een vol-
le feesttent en een stierenstal. 
De teams, bestaande uit drie rij-
ders en één monteur, zullen er-
voor moeten ‘knokken’, rennen, 
trappen, kluunen, sleutelen en 
weer doorbijten om als eerste te 

finishen na die loodzware 24(!) 
uur. Alle (st)rijders knokken niet 
alleen voor een podiumplaats 
maar ook voor KiKa (kinderen 
kankervrij). Afgelopen jaar is er 
meer dan € 30.000,- opgehaald 
in de strijd tegen deze verschrik-
kelijke ziekte. 

Voor meer informatie over 
inschrijvingen, reglementen 
en tickets ga je naar 
www.24uurssolexrace.nl.

HEESWIJK-DINTHER-  Op 24, 25 en 26 augustus wordt voor de 
twaalfde keer het 24-uurs Solexrace Festival georganiseerd in Hees-
wijk-Dinther. Het is niet zo ver vliegen, 40 graden warmer en ge-
lukkig niet zo glad. Maar voor de deelnemers is het echter zeker 
zo zwaar om een gouden plak bij de 24-uurs Solexrace te beha-
len als bij de Olympische Winterspelen! De inschrijvingen voor de 
Solexrace en bijbehorende moddervette Brascross starten zaterdag 
10 maart om 12.00 uur.

Foto: Bas Ulehake

voetbal FC Uden verliest oefenduel van WHV

motorcross

     voetbal               hockey  tennis  basketbal       turnen          volleybal               handbal

    beugelen                          boksen              badminton                   zwemmen                 waterpolo handboogschieten          tafeltennis

           korfbal       hardlopen      jeu de boule paardrijden     wielrennen              darten    golf

    biljarten       duivensport                 judo     vissen          skien       snowboarden                 kano  

dammen          schaken     kaarten/bridgen

1cm b

1,2 cm b

1,4cm b

          autosport                      karten              motorsport

Glenn Coldenhoff 
scoort constant in Argentinië

UDEN/LOOSBROEK - In de 
openingsfase waren beide ploe-
gen gelijkwaardig aan elkaar. De 
thuisploeg hanteerde via centra-
le verdediger Stefan Cleveringa 
veelvuldig de lange bal naar de 
technisch vaardige linksbuiten 
Mehmet Gurbuz. De voormalig 
speler van Blauw-Geel’38 was 
een maal dicht bij de openings-
treffer, maar zijn lob belandde 
net langs het doel, maar hierna 
had linksback Thomas Bosch 
hem keurig onder controle. Hier-
na waren het de bezoekers die 
het initiatief namen en vooral 
op het middenveld ontzettend 
veel ruimte kregen. Uiteindelijk 

kwam WHV dan toch verdiend 
op voorsprong. Roel Lunenburg 
verstuurde vanuit het midden-
veld een dieptepass naar Yorick 
van de Rakt die naar binnen 
kapte en vervolgens hard in de 
korte hoek raak schoot; 0-1.

De tweede helft was WHV heer 
en meester en drukte FC Uden 
ver terug. Het was wachten op 
de uitbreiding van de score, die 
er uiteindelijk in de 60e minuut 
ook kwam. Roel Lunenburg was 
er op links vandoor, behield het 
overzicht en zag Thijs Lunen-
burg bij de eerste paal voor zijn 
tegenstander komen; 0-2. WHV 

bleef de betere partij en had de 
score moeten uitbreiden. Zoals 
het vaak in het voetbal gaat, 
valt de goal dan aan de andere 
kant. De ingevallen rechtsbuiten 
van FC Uden was er vandoor en 
ging via een mooie solo maar 
liefst drie verdedigers voorbij om 
vervolgens de bal achter Jaap de 
Wit te schieten; 1-2. Het slotak-
koord was voor WHV toen Roel 
Lunenburg er wederom op links 
vandoor ging en ditmaal schuin 
terug legde op aanvoerder Tim 
Buunen die met links scoorde; 
1-3. Een terechte overwinning 
voor de 5e klasser die eigenlijk 
hoger had moeten uitvallen.

ARGENTINIË/HEESCH - Glenn 
Coldenhoff van het Red Bull 
KTM Factory team heeft in de 
eerste wedstrijd om het we-
reldkampioenschap MXGP in 
Argentinië constant gescoord. 
Coldenhoff kampte met een 
beenblessure en een tekort aan 
trainingsuren door blessures, 
maar vocht zich toch naar een 
tiende en een elfde plaats in de 
manches.

Op zaterdag liep het mis voor 
Glenn, want tot twee keer toe 
kwam hij hard ten val en liep 
hierbij een beenblessure op. Dit 
in combinatie met zijn tekort aan 
trainingsuren door zijn handbles-
sure, zorgde ervoor dat Glenn 
niet top fit aan de start stond in 
de beide manches op zondag. 
Ondanks dit wist hij met een 
tiende en een elfde plaats in de 
manches constant te scoren en 
legde hiermee in het dagklas-
sement beslag op een tiende 
plaats.

Glenn: “In de week voor het Ita-
liaans Kampioenschap in Riola 
heb ik een handblessure opgelo-
pen waardoor ik de laatste vier, 
vijf weken niet optimaal heb 
kunnen trainen. In mijn hoofd 
was ik er klaar voor om goede 

resultaten neer te zetten maar 
helaas werd het een moeilijk 
weekend, in het bijzonder na 
twee harde valpartijen op zater-
dag waardoor ik overal pijn heb. 

De eerste manche was niet eens 
zo slecht, maar in de tweede 

manche maakte ik een aan-
tal grote fouten en heb deze 
opgenomen als waarschuwin-
gen. Hierdoor heb ik besloten 
om geen gekke dingen meer te 
doen, zodat ik mij in de komen-
de weken kan gaan voorberei-
den op de volgende Grand Prix.”

Glenn in actie

HEESWIJK-DINTHER - Ze ko-
men elkaar regelmatig tegen 
in de muzikale wandelgangen, 
maar wat te denken van een 
confrontatie in een sporthal bin-
nen de zaalvoetballijnen? We 
zullen weer eens ‘n balletje gaan 
trappen! Aanstaande zondag 11 
maart is Sporthal De Zaert het 
decor van de negende editie van 
het Zuiderslag Zaalvoetbaltoer-
nooi, dat wordt georganiseerd 
door BZB.

Vanaf 13.30 uur zullen Baby 
Blue, Høken met de Heinoos, 
Kennèh, Memphis Maniacs, WC 
Experience, Fratsen, The Balls-
room en natuurlijk BZB, strijden 
om de felbegeerde prijzen: de 
‘George Beker’ de ‘Mary SerVaas’ 
en de ‘Johan Druijff Schaal’. De 
live-prijsuitreiking is ’s avonds 
geheel in stijl vanaf 20.00 uur in 
Café De Zwaan.
Iedereen is van harte welkom om 
de al dan niet vallende sterren aan 
te moedigen! De entree is zowel 
overdag als ’s avonds gratis.

BZB  Zuiderslag 
Zaalvoetbaltoernooi
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Full pull bij Mega Trekkertrek Spektakel

Het principe
De tractoren trekken een sleep-
wagen vooruit over een gebron-
deerde zandbaan die speciaal is 
aangelegd. Op de sleepwagen 
staat een teller die de meters 
aangeeft die de tractor of vracht-
wagen trekt. Voor iedere klasse 
wordt het gewicht op de sleep-

wagen aangepast. Het blijft mooi 
om te zien hoe de tractoren, met 
al hun power, de sleepwagens 
naar de 100 meter vlag proberen 
te trekken. Het is een sportieve 
wedstrijd tussen de deelnemers, 
maar tegelijkertijd levert het een 
spectaculair geheel op voor de 
bezoekers. De Brabantse gezel-
ligheid loopt als een rode draad 
door het evenement heen.

Het Mega TrekkerTrek Spektakel 
is een evenement dat bij uitstek 
geschikt is voor het hele gezin. 
Het natje en droogje is ook dit 
jaar weer goed georganiseerd. 

Op het terrein aan de Nistelro-
desedijk staat een grote tent en 
er staan luchtkussens voor de 
kinderen. Iedereen die wil, wordt 
gratis geschminkt en er liggen 
kleurplaten voor de creatieve 

kinderen. Je bent van harte wel-
kom op vrijdag 9 maart en op 
zondag 11 maart. Vanaf 10.00 
uur verschijnen de tractoren aan 
de start. 
De entreeprijs vanaf 12 jaar is  
€ 7,50 en je kunt je auto gratis 
parkeren.

Kortom het is één groot spekta-
kel waarbij het draait om de Full 
Pull.

LOOSBROEK - De Organisatie van het Mega Trekkertrek Spektakel pakt ook dit jaar weer groots uit. 
Al jaren organiseert zij niet alleen een Trekkertrek Spektakel maar ook een feestavond. Tevens zijn er 
dit jaar weer vier banen waar tractoren hun paardenkrachten laten zien met hun brullende motoren en 
zwarte rookpluimen. Dit spektakel, met op vrijdagavond 9 maart een groots feest met de 90`s on Tour 
en de Allstars en op zondag 11 maart het jaarlijkse Mega Trekkertrek Spektakel mag je niet missen! 

UITGEGROEID TOT EEN 
GROOT SPEKTAKEL, NIET 
ALLEEN QUA BEZOEKERS, 

MAAR OOK ZEKER QUA 
DEELNEMERS

Voor alle vier geldt dat zowel het 
doel als de manier waarop, de 
motivatie is om mee te doen. Ze 
hebben allen in hun omgeving 
wel mensen die met kanker te 
maken hebben of hebben gehad. 
Zij weten dat kwaliteit toevoe-
gen aan het leven in de laatste 
levensfase van grote betekenis is.

Tijdens de Roparun zijn er twee 
teams fietsers en zullen de fietsers 
overdag vier uur op en vier uur af 
op de fiets zitten en in de nacht is 
dat tweeëneenhalf uur. Dan doet 
teamcaptain Marleen als derde 
fietser mee. Voordat het zover is 
gaan de fietsers gezamenlijk wat 
lange fietstochten maken. Ron 

geeft aan dat goede fietskleding 
met de welbekende zeembroek 
geen overbodige luxe is voor de 
nodige kilometers op het zadel-
tje. Willeke: “Van de vorige keer 
weet ik dat het verstandig is om 
wat ‘eelt’ op de billen te kweken,  
omdat je zo ontzettend lang op 
het zadel zit en dat ga je na een 

dag wel voelen.”

Met hun enthousiasme, hopelijk 
ook na anderhalve dag nog, gezel-
ligheid, humor en optimisme gaat 
dit team elkaar er doorheen slepen 
en net als de rest van het team een 
superprestatie neerzetten.

VERSTANDIG OM WAT ‘EELT’ OP JE BILLEN TE KWEKEN

Running Team Bernheze stelt zich voor: De fietsers
BERNHEZE- Willeke Rijkers (47) uit Nistelrode en Ellen Frunt (24), Ron van den Akker (44) en Ries 
Windmuller (28) uit Heesch én de eerder voorgestelde teamcaptain Marleen zijn de fietsers van 
Running Team Bernheze tijdens de Roparun. Alle vier waren er ook bij in 2016. Zij begeleiden en 
navigeren de lopers tijdens de tocht van Parijs naar Rotterdam.

V.l.n.r.: Willeke, Ron, Ries en Marleen. Niet op de foto: Ellen Frunt. Foto: Ad Ploegmakers

HEESCH/NISTELRODE  - De 
thuis  ploeg is actief in de eerste 
klasse en zij staan daar op een 
mooie derde plaats. Bij de start 
van de wedstrijd was meteen te 
merken dat het tempo hoog lag. 

Waar Prinses Irene vaak gewend 
is in de wedstrijd de ‘voetballen-
de’ partij te zijn, eiste HVCH 
deze rol op. Mogelijk moesten 
de heren uit Nistelrode hier aan 

wennen, want al in derde mi-
nuut viel de 1-0. Toch was Prin-
ses Irene niet kansloos. Voet-
ballend gezien waren de Van 
Tilburg-mannen met name in de 
eerste helft niet de mindere en 
lieten zien dat het een ploeg is 
waar je rekening mee moet hou-
den. 

Prinses Irene liet zien dat het 
niet wilde verliezen, maar HVCH 

liet dit niet zomaar over zijn kant 
gaan. Een dikke vijf minuten 
voor rust, werd het nogmaals 
spannend voor de goal van 
Prinses Irene. Een corner werd 
in eerste instantie gekeerd, maar 
kon daarna opnieuw worden 
voorgegeven en werd in de goal 
gekopt. Er was echter sprake 
van buitenspel en de goal werd 
afgekeurd. Er werd dus gerust 
met een 1-0 ruststand. 

Na de rust waren er wat klei-
ne wijzigingen in de opstelling. 
In de 50e minuut had Tim van 
de Brand kans om de gelijkma-
ker te maken. Hij werd echter 
vastgehouden en kon daar-
door niet bij de bal. In de 55e 
minuut werd er aan de andere 
zijde gescoord: 2-0. Twee minu-
ten later tikte Mustafa Seddiqi, 
ook verantwoordelijk voor het 
eerste doelpunt, de 3-0 binnen. 

Met deze score leek Heesch wat 
meer ontspannen te voetbal-
len. Nistelrode was ondertussen 
wat meer risico gaan nemen. 
Dit zorgde er in eerste instantie 
voor dat Heesch de overhand 
kreeg. Maar toen stormde daar 
Jeroen Bekkers op, die de bal 
voorgaf op Martijn van Vught. 
Deze kopte de bal mooi binnen: 
3-1, tevens eindstand.

Prinses Irene treedt aan in Heesch

DE OPLOSSING

voetbal
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Samen, maar op je eigen niveau, 
ga je met andere Start to Run-
ners op zeven zaterdagochten-
den vanaf 9.30 uur hardlopen. 

Na zeven weken ben je in staat 
ongeveer 25 minuten aan één 
stuk hard te lopen.

Behalve een fit lichaam krijg je 
nog meer als je meedoet aan 
Start to Run! Je ontvangt ook 
een functioneel hardloopshirt, 

drie edities van het tijdschrift 
‘Runner’s World’ én een speciale 
hardloopgids. Je bent voor vier 
maanden lid van de Atletiekunie 

zodat je verzekerd bent tijdens 
de trainingen en je krijgt korting 
op producten van de Atletiek-
unie. Start to Run is al jaren dé 
manier voor beginnende lopers 
om daadwerkelijk de eerste stap 
te zetten. De kosten bedragen  
€ 49,50.

Start to Run

UDEN - Vele leden van De Keien Atletiek hebben hun eerste hard-
looppassen gezet tijdens een editie van Start to Run en bewaren 
goede herinneringen aan deze beginnerscursus. Samen lopen is 
immers leuker dan alleen. Vanaf zaterdag 10 maart gaat de zeven 
weken durende voorjaarseditie van de cursus weer van start. In-
schrijven voor Start to Run is mogelijk via www.yakultstarttorun.nl. 
Vink bij locatie ‘De Keien Atletiek Sportlaan Uden’ aan. 

Rolstoelhandbal is voor iedereen

Handbal voor iedereen
Rolstoelhandbal is voor ieder-
een. Zowel invalide als valide/
revaliderende mensen die graag 
willen sporten kunnen deelne-
men. Naast om de conditie en 
de motorische vaardigheden te 
verbeteren is sporten ook een 
belangrijke manier om sociale 
contacten op te doen. Iedereen 
is van harte welkom. Een team 
bestaat uit zowel heren als da-
mes en de leeftijden variëren van 
jong tot oud. Handbalervaring is 
niet vereist. 

Meld je vrijblijvend aan
Lijkt het jou leuk om kennis te 
maken met het rolstoelhandbal? 
Er zijn inmiddels al verschillen-
de leden uit Bernheze actief. 
Meld je dan vrijblijvend aan en 

doe mee op de trainingsavond 
van Rolstoelhandbal Zephyr in 
Schijndel. Deze vindt plaats op 
woensdag 18 april om 20.00 uur 
in Sporthal Dioscuren, Bunder-
straat 6a in Schijndel.

Kom op zondag 22 april vanaf 
13.00 uur naar de open dag van 
Zephyr om kennis te maken met 
deze leuke sport. Een extra reden 
om een kijkje te komen nemen 
bij de open dag is de aanwezig-
heid van het Nederlandse team. 
De Europees kampioen zal tij-

dens deze dag een leuke clinic 
verzorgen en speelt aansluitend 
een wedstrijd tegen een selectie 
van handbalvereniging Zephyr.
 
Heb jij interesse of zou je graag 
meer informatie willen? Neem 
dan contact op met Ad Martens, 
coördinator Rolstoelhandbal 
Zephyr, via 06-28977661 of
admartens.am@ziggo.nl. 

Ook kun je altijd terecht op de 
website van de handbalvereni-
ging, www.handbalzephyr.nl.

SCHIJNDEL/BERNHEZE - Het Nederlandse handbal zit in de lift. Dat komt mede door de goede pres-
taties van de Nederlandse handbaldames. Maar wat veel mensen niet weten is dat ons land een team 
herbergt dat Europees kampioen is in handbal, namelijk het rolstoelhandbal team. Handbalvereniging 
Zephyr uit Schijndel wil meer mensen kennis laten maken met deze sport. 

‘Behalve een fit lichaam krijg je nog 
meer als je meedoet aan Start to Run’

Er zijn inmiddels 
verschillende leden  
uit Bernheze actief
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Voor meer informatie over de inhoud en tijden van de evenementen kunt u de agenda op onze website bekijken.
Wilt u uw evenementen op deze pagina geplaatst hebben dan kunt u deze aanmelden via onze website

www.mooibernheze.nl

DONDERDAG 8 MAART
KBO Heesch: Algemene 
ledenvergadering
CC De Pas Heesch

Eetpunt HDL
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Symposium: jonge  
mensen met dementie
CC De Pas Heesch

KBO Liederentafel
CC De Wis Loosbroek

Taiji37vorm
Boeddhistisch Centrum  
Vorstenbosch

Droom je dorp
CC Nesterlé Nistelrode

VRIJDAG 9 MAART
Reiki 1
Centrum MAIA Palmenweg 5 
Nistelrode

BOBZ: Limbo dansen
Dorpshuis Nistelrode

Cabaret: Pieter Derks
CC De Pas Heesch
PAGINA 15

Mega Trekkertrek spektakel: 
Total 90’s
Nistelrodesedijk Loosbroek
PAGINA 54

ZATERDAG 10 MAART
Start: Boekenweek 2018  
Bibliotheken Bernheze 

Inzamelingsactie  
levensmiddelen
Jumbo Heeswijk-Dinther 
PAGINA 33

Start inschrijving: 24-uurs 
Solexrace
Heeswijk-Dinther
PAGINA 53

Benefietconcert:  
Nothing Else Matters
CC De Pas Heesch

Orkest R.U.M.
De Stuik Vorstenbosch
PAGINA 14

Springkussen VVD Bernheze
Raadhuisplein Nistelrode

ZONDAG 11 MAART
Start collecteweek:  
Amnesty International
Bernheze
PAGINA 4

Openingswandeltocht 2018  
Natuurtheater de Kersouwe 
Heeswijk-Dinther
PAGINA 13

Mega trekker trek spektakel
Nistelrodesedijk Loosbroek
PAGINA 54

Carnavaleske middag
CC Nesterlé Nistelrode

Optreden Afrika-Engakoor 
& Com Cinco
Kapel van het klooster Veghel
PAGINA 14

Thezinda Sprookjestheater: 
Zwaan kleef aan
CC De Pas Heesch

Kaarten Vogelvereniging 
Vogelvreugd
CC Servaes Heeswijk-Dinther 

BZB Zuiderslag Zaalvoetbal-
toernooi 
Sporthal de Zaert 
Heeswijk-Dinther 
PAGINA 33

Open Dag Huis van Troost
Veghel
PAGINA 6

MAANDAG 12 MAART
Stiltewandeling 
Bomenpark Heesch

Start cursus: Ambachtelijk 
Raku stoken
De Eijnderic Heesch

Chocolade Workshop Bon-
bon de Luxe
Creatief & Lekker Nistelrode

Alzheimer Café
Ontmoetingscentrum  
Meteoor Oss

Poedja-Bardo onder-
richt-Meditatie
Boeddhistisch Centrum  
Vorstenbosch

Lezing: De PopUp-kerk 
Abdij van Berne Heeswijk-Dinther
PAGINA 6

DINSDAG 13 MAART
Yoga - Klankhealing
Centrum MAIA Palmenweg 5 
Nistelrode

Taijiwuxigong - Guru Yoga
Boeddhistisch Centrum  
Vorstenbosch

Zonneochtend
Zaal ‘t Tramstation Nistelrode

Meidenwerk
@Checkpoint Heesch

Inloopspreekuur Fysio Steins 
Hoogstraat
Hoogstraat 11 Heesch

Inschrijfavond Kinder- 
VakantieWeek Nistelrode
Eetcafé ‘t Pumpke Nistelrode

Informatieavond BS De 
Beekgraaf
De Beekgraaf 60 Nistelrode

Lezing: medicijnen en 
bijwerkingen
CC De Pas Heesch

Laureatenconcert Prinses 
Christina Concours
Kasteel Heeswijk 
Heeswijk-Dinther
PAGINA 14

Kienen Vogelvereniging 
Vogelvreugd
CC Servaes Heeswijk-Dinther

WOENSDAG 14 MAART
Inloopochtend BS De Beek-
graaf
De Beekgraaf 60 Nistelrode

KBO Kaartmiddag
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Reiki- oefenavond
Centrum MAIA Palmenweg 5 
Nistelrode

Vipassyana
Boeddhistisch Centrum Vorsten-
bosch

Lezing: Wilde bijen
De Stuik Vorstenbosch

Inloopspreekuur 
Belastingaanslag
Gemeentehuis Heesch
PAGINA 28

DONDERDAG 15 MAART
Tai Chi - Qi Gong, beginners 
- Workshop Celzouten & 
Bloesems - Herinner je  
wie jij bent, Module 1
Centrum MAIA Palmenweg 5 
Nistelrode

Inloopmiddag BS Op Weg
Eggerlaan 8 Vorstenbosch
PAGINA 12

Oud papier
Buitengebied Nistelrode

Eetpunt HDL
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Taiji37vorm
Boeddhistisch Centrum Vorsten-
bosch

Lezing Relaxzzz Yourself
Bibliotheek Heesch
PAGINA 4

Lezing: Je hoofd opruimen
Kloosterkapel Vorstenbosch

VRIJDAG 16 MAART
Chocolade Workshop  
Paasei de Luxe
Creatief & Lekker Nistelrode

MooiBernheze Verkiezings- 
Event & DTV-Debat
CC Nesterlé Nistelrode
PAGINA 51

Keez-avond
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Cabaret: Enge Buren
CC De Pas Heesch
PAGINA 15

Revue: Alles is liefde
CC De Wis Loosbroek
PAGINA 1

ZATERDAG 17 MAART
Familieopstellingen
Centrum MAIA Palmenweg 5 
Nistelrode

Kluscafé
Achterdonksestraat 7 Loosbroek

Opendag Bernhoven
Nistelrodeseweg 10 Uden

LOB: Theaterdinnershow 
Tante Cor 2.0
Zaal Kerkzicht Loosbroek
PAGINA 50Ev
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Fotograaf: 
Yvonne Rosenhart

Maak jij ook graag foto’s? 
Hier plaatsen we drie foto’s van 
een inwoner van Bernheze voor 
Bernheze. Mail je foto’s van 
Bernheze in hoge resolutie aan 
info@demooibernhezekrant.nl.


