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nieuw oranjecomité Heesch
heeft er zin in!
HEESCH - Heesch heeft een nieuw Oranjecomité. Enkele enthousiaste inwoners van Heesch nemen het stokje over
van de Stichting Oranjefeesten Heesch. Die besloot vorig jaar te stoppen met de organisatie van Koningsdag.
Ze plaatsten een oproep voor nieuwe leden en het resultaat is een club enthousiaste mensen die Koningsdag
voortaan gaat organiseren. Daarnaast hebben ze ook een rol in de organisatie van de activiteiten rondom 4 en 5 mei.
de lachspiegel
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hun ouders zich voor kunnen inschrijven. Onder leiding van Joris
Brukx is er een ‘Zing maar lekker
mee school!’ en een Koningsquiz
waarmee je leuke prijzen kunt
winnen.
Een paar leuke bands zorgen
voor de muzikale omlijsting en
natuurlijk ontbreekt ook Fanfare
Aurora niet. Dat alles met een
gezellig terras en diverse kraampjes met eten en drank. Binnenkort hoor je meer over het programma.

V.l.n.r.: Wilma Wingens, Harry van Kempen, Ine van Kempen, Thea van Dijk, Audrey Alards, Laura van Herpen.
Op de foto ontbreekt Ruud Welten van Scouting Heesch.

Het comité bestaat uit Harry van
Kempen (voorzitter), Audrey
Alards (vice-voorzitter), Wilma
Wingens (penningmeester), Laura van Herpen (secretaris), Ine
van Kempen (lid), Thea van Dijk
(lid) en Ruud Welten (lid namens
Scouting Heesch). Verder is er
nog een achterban die meehelpt
met de organisatie waarbij Scou-

ting Heesch een grote rol heeft.
Het belooft een heel spektakel
te worden op De Misse. Van
’s morgens 10.30 tot ’s middags
17.00 uur zijn er leuke activiteiten voor de kinderen, springkussens en een grote skelterbaan.
Er is een Koningsmarkt waar
kinderen van de basisscholen en

Het belooft
een heel
spektakel te
worden

We hopen dat de inwoners van
Heesch, jong en oud, massaal
naar De Misse komen om samen
met ons een fantastische Koningsdag te vieren.

heb je nog ideeën voor een
leuke activiteit of wil je deze
dag meehelpen, dan kun je
je melden bij het secretariaat
via
oranjecomiteheesch@outlook.com.
in HeesCH Kan niKs...
in HeesCH Kan aLLes!
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Krant niet op
woensdag ontvangen?
info@demooiBernhezekrant.nl
tel. 0412-795170

Wereldtitels voor sjef van den Berg
yANKTON/HEESWIJK-DINTHER – handboogsporter sjef van den
Berg heeft de Wereldtitel indoor bij zowel de landenteams als individueel veroverd op het onderdeel recurve.
individueel
De 22-jarige Brabander was in
de finale oppermachtig over zijn
tegenstander Daisuke Tomatsu
(Japan) 6-2. De eerste set liet
Sjef nog aan zijn tegenstander,
om vervolgens geen pijl meer
buiten de 10 te schieten.
Van den Berg was heel het
toernooi al in bloedvorm. Hij
noteerde met een nieuw Europees record de hoogste score
tijdens de kwalificatierondes. Via
Irrasch (Oostenrijk) 6-4, Chirault
(Frankrijk) 7-1, Mandia (Italië)

6-2 en Worth (Australië) 7-3
verzilverde hij zijn favorietenrol
met een plaats in de finale.
Na een teleurstellend verlopen
indoortoernooi in Las Vegas een
week eerder is dit WK de ultieme
revanche gebleken. Sjef was naar
eigen zeggen het vertrouwen in
zijn kunnen en vorm enigszins
kwijtgeraakt. De Dubbel op het
WK is de bevestiging dat het met
de vorm wel goed zat.
het nederlandse recurve team
Het team van coach Emiel Custers, bestaande uit Sjef van den

Bron: www.handboogsport.nl Foto: Dean Alberga - World Archery

Berg, Steve Wijler en Rick van
der Ven, versloegen in de finale
Australië 5-1. Het drietal toonde
zich op momenten gespannen,

maar was desondanks nagenoeg
foutloos. Het drietal had uiteindelijk voldoende aan het minimale aantal van drie sets.

Zie pagina 17

Jumbo Wiegmans Heesch
Jumbo Nistelrode

Jumbo Heeswijk Dinther
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Zoek je nog iets leuks
om te doen in maart?
BINNENKORT VAN START BĲ DE EĲNDERIC,
EN NOG ENKELE PLAATSEN VRĲ:
Dinsdag 6 maart: Basiscursus iPad en iPhone.
Woensdag 7 maart: Indonesisch koken.
Maandag 12 maart: Keramiek; ambachtelĳk Raku stoken.
Dinsdag 13 maart: Wiskunde;
huiswerkhulp door ouders.
Zaterdag 17 maart: Workshop
MIR-methode; doe-het-zelf
helingsmethode.
Maandag 19 maart:
Hapjes en drankjes voor de
paasborrel en Bloemschikken
voor Pasen.
Woensdag 21 maart:
Spaanse Tapas; verzorgd door
onze Spaanse docent Mayu.
Maandag 26 maart:
Sieraden van glas.

C

arnaval is weer achter de rug en het voorjaar is weer in
zicht. Dus daarom gaan we nieuwe dingen bedenken
voor komend BBQ seizoen, wat zal dit jaar de trend
zijn? Zet de trend van vorig jaar met bavette, picanha en
tomahawk van de Limousinrunderen zich voort? Of krijgen we
iets nieuws?
We blijven altijd op zoek naar nieuwe producten met een
verhaal, wat past bij ons assortiment aan scharrelvlees. Daarom
gaan we in maart naar de Tavola in Kortrijk. Een wereld van
fijne en verse voeding, met klassieke delicatessen en trendy
food. Hierna zijn we vaak weer volop voorzien van nieuwe
ideeën.
Sinds kort zijn we in bezit van een
mooi nieuw koelmeubel gevuld met
boerenyoghurt, salades, verse soepen en ook
de hangop van zuster Evie is weer terug.

Lees alles over deze
workshops en cursussen op www.eĳnderic.nl.

Keez-avond in CC servaes
HEESWIJK-DINTHER - ook in februari wordt er in cc servaes weer
de mogelijkheid geboden om een avondje gezellig te keezen en wel
op vrijdag de 23e.
Vervolgens kun je ook alvast de data van de volgende
keez-avonden in je agenda noteren; de vrijdagen 16 maart, 13
april en 18 mei. De organisatie
is opnieuw in handen van SEM
events.
Hebben jij en je teamgenoot
zin in een gezellige keezavond
waarbij leuke prijzen te winnen zijn? Schrijf je dan snel in
als koppel door te mailen naar
info@sem-events.nl. Je ontvangt
dan per mail een bevestiging
met een betalingslink voor het
inschrijfgeld dat € 10,- per koppel bedraagt.

is een film die zich afspeelt aan
het einde van de oorlog en de jaren zestig. Een spannend verhaal
over de strijd tussen een corrupte

ontroerende en
komIsche verhalen
politie-commissaris en de verzetsgroep ter plaatse.
‘De Schakel’ is een documentaire waarin de mensen uit de regio
hun ervaringen uit de oorlog de-

De trend van lekker makkelijk en snel klaar is bij ons ook te
vinden. Maaltijden in diverse soorten, stamppotten, nasi, bami,
macaroni en spaghetti. Om uw maaltijd compleet te maken
hebben we gehaktballen, spareribs en kip in heerlijke sauzen.
Dit alles is makkelijk op te warmen in de oven of magnetron.
Daarnaast grillen we dagelijks verse kippen en bouten. Om niet
mis te pakken op een kip adviseren wij u om deze te bestellen
en dan zorgen wij dat het op het door u gewenste tijdstip warm
voor u klaar ligt.
Kip bestellen? Riny bellen! 0412-454077.
Heeft u een feestje?? Of een gezellig samenzijn? Daar hoort wat
lekkers bij! Luxe huzarenschotel, compleet warm en koud buffet
of alleen luxe hapjes warm en/of koud.

Op de keez-avonden zal de zaal
open zijn om 19.00 uur en wordt
er om 19.30 gestart in vijf ronden. Mocht je op het laatste moment nog besluiten om mee te
spelen dan kun je je om 19.00
uur aanmelden bij de spelleider
van die avond.
Tot ziens op vrijdag 23 februari
in CC Servaes en alvast veel spelplezier!

Kloosterkapel kunst- en cultuuragenda:
Woensdag 7 maart: filmavond
met de korte speelfilm ‘De Ondergrondse vergeet niet’ en ‘De
Schakel’, een documentaire met
oorlogsbelevenissen.
‘De Ondergrondse vergeet niet’

VOORJAAR

len. In deze documentaire komen
mensen aan het woord met eigen
ervaringen uit het einde van de
Tweede Wereldoorlog en uit de
opbouwjaren daarna. Ontroerende en soms komische verhalen.
Aanvang 19.30 uur, kosten
€ 10,-, inclusief koffie/thee vóór
aanvang.
Aanmelden 0413-350917 of via
info@kloosterkapelvorstenbosch.nl,
dan contant betalen aan de zaal.
Kaarten zijn ook verkrijgbaar in
de Dagwinkel Vorstenbosch à
€ 10,-.

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

Even lekker tussendoor een belegd broodje naar wens,
meenemen of even zitten in onze lunchroom. Kopje koffie erbij
en... het tweede kopje koffie krijgt u van ons! Ook kunnen we
belegde broodjes verzorgen voor bijvoorbeeld een vergadering,
of een gewone lunch. Met verse gesneden vleeswaren, salades
of een broodje tante Door kroket.

Als u onze slagerij-/poelierszaak bezoekt, zijn
mijn team en ik u graag van dienst.
Riny van Esch - ’t Dorp 67 Heesch
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Benefietconcert ‘nothing else Column
Marieke Moorman
matters’ – zesde editie!

Burgemeester Bernheze

Democratie

Over exact een maand, op woensdag 21 maart, mag u naar de
stembus om te bepalen wie er, namens u de komende vier jaar in
de gemeenteraad van Bernheze zit. Welke 23 mensen er namens
u besluiten mogen nemen over verkeer, sportvoorzieningen, zorg,
veiligheid, afvalophalen, bestemmingsplannen voor woningen en
bedrijventerreinen, subsidiebeleid, de hoogte van de OZB en nog
veel meer. Met uw stem op een kandidaat-raadslid laat u zich dus
door hem of haar vertegenwoordigen. We noemen dat met een
chique woord ‘representatieve democratie’.
Over die representatieve democratie had ik onlangs een
interessante discussie. Ik vind dat een gemeenteraad een
afspiegeling moet zijn van onze Bernhezer samenleving. Onze
gemeenteraad zou dus moeten bestaan uit evenveel mannen
als vrouwen, uit jongeren en ouderen, uit mensen uit onze vijf
kernen, van verschillende opleidingsniveaus et cetera.

Co-Incidental

Foto: Lente

HEESCH - het benefietconcert nothing else matters vindt zaterdag 10 maart voor alweer de zesde keer
plaats in cc de Pas. opnieuw zijn de verbintenis met Bernheze, de passie voor muziek maken en de
drive om iets te doen voor het goede doel dé ingrediënten om weer zo’n gezellige avond bomvol muziek
te organiseren. Belangeloos, betrokken en een avond lang muziek mogen maken; zo omschrijven de
bands zelf hun motivatie tot deelname. en, voor hen een belangrijke drijfveer, er wordt altijd een goed
doel gezocht waar kinderen bij betrokken zijn.
Dit enthousiasme heeft er toe
geleid dat vijf bands zich bijzonder geroepen voelen om mee te
werken. Co-Incidental , The Picadilly’s, Wayward, Loeki de Vos
en reggae-band Reality vullen
op zaterdag 10 maart afwisselend op hun eigen wijze het podium van de theaterzaal en het
café van CC De Pas voor dit benefietconcert.
Als goed doel is dit jaar gekozen
voor de ‘rvn foundation’ – de
‘Ruud van Nistelrooy foundation’. “Wij geloven dat ieder kind
talent heeft. Talent dat moet je
koesteren. Daarom willen we er
alles aan doen om zoveel mogelijk kinderen te laten ervaren dat
ze vaak veel meer kunnen dan
ze denken. We gaan hard met ze
werken om misschien wel daar
te komen waar ze al heel lang
van dromen.
We leren ze hun kansen te pakken als deze voorbijkomen. Rvn
foundation gunt elk kind de kans
om te schitteren!”

!
ACTIE

Zowel de organisatie als de bezoekers van dit benefietconcert
kunnen het verschil maken. En
hoe!
Op www.nothingelsematters.nl
vind je diverse veilingitems. Ook
deze opbrengst komt geheel ten
goede aan de rvn foundation.
Je zult versteld staan van het
enorm diverse aanbod van items
waarop geboden kan worden!
Bløf en Chef’s Special doen een
muzikale duit in het zakje op de
veilingsite, je kunt culinair onthaasten bij een restaurant, de
auto laten wassen of een bod
doen op een akoestisch huiskamerconcert. En wat dacht je van
een thuisshirt van PSV met daarop de handtekeningen van de
gehele selectie én die van Ruud
van Nistelrooy zelf? Neem eens
een kijkje op de site voor meer
items die de moeite van het bieden waard zijn!
Het benefietconcert start om
20.45 uur en de zaal is open om
20.00 uur.

Elke vrijdag
pizzadag
Met uitzondering van pizza Calzone en bezorging
Alle gerechten worden luchtdicht
geseald. Binnen een straal van
15 km worden deze gegarandeerd
warm geleverd.

Pizza € 6,facebook.com/
floryaheesch

Mijn gesprekspartner zag dat anders: het gaat niet om
afspiegeling, maar om vertegenwoordiging. Hij maakte de
vergelijking met het Nederlands elftal. “Welk team sturen we
naar het EK?”, vroeg hij me. “Het team dat het beste Nederland
weerspiegelt of het team met de beste spelers?” Mijn antwoord
was snel gegeven: “De elf besten!” “Inderdaad”, betoogde hij,
“want voor een moeilijke taak, selecteer je de beste mensen.
Dus ook voor het gemeenteraadswerk.”
Daar zat wat in, vond ik en trok de vergelijking met
het Nederlands voetbalelftal nog even door. Want dat
kwaliteitsargument was natuurlijk de reden dat de
voetbalvrouwen vorig jaar Europees kampioen werden. En ook
de reden dat de voetbalmannen dit jaar niet mee
mogen doen aan het wereldkampioenschap?
Mijn gesprekspartner werd wat bleek rond
de neus. Zo had hij het nog niet bekeken.
Hij was zo sportief om toe te geven dat
we allebei een beetje gelijk hadden.
Kortom, representatieve democratie
is een combinatie van herkenbare
afspiegeling en vertegenwoordiging
door de meest geschikten. Ik wens u
een wijze keus in het stemhokje toe!
burgemeester.moorman@bernheze.org

Toegangskaarten kosten € 11,per stuk (inclusief € 1,- administratiekosten). De opbrengst
komt geheel ten goede aan de
rvn foundation.
Kaartverkoop via www.de-pas.nl,
bij de infobalie van CC De Pas
tijdens kantooruren en op de
avond zelf, dan kost een toegangskaart € 12,50.
CC De Pas vind je aan de Misse
4 in Heesch. Parkeren voor de
deur is gratis.

ZOTTE

ZATERDAG
op
Nu ook
RDAG
DONDE

EXTRA*
KORTING
OP DIESEL/BENZINE/LPG

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

HESCHEWEG 223 OSS
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gezonDHeiD in BaLans

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.
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CoLUMn
Bernadette
sCHeiDen...
naaR wie gaat
je eRfenis?
Hoe zit het eigenlijk als je overlijdt? Vaak
is dat niet het eerste waar je aan denkt
als je gaat scheiden. Toch is het goed om
je zaken op dit punt geregeld te hebben,
als je niet wilt dat je erfenis nog naar je
‘aanstaande ex’ gaat als je overlijdt.
Het is daarom belangrijk om bij het
beëindigen van je huwelijk of samenwoonrelatie ook te
controleren hoe je situatie erfrechtelijk geregeld is. In mijn
praktijk kom ik die vraag regelmatig tegen.
Getrouwde stellen met een testament hebben daar vaak
in staan dat je niet meer van elkaar erft zodra er een
echtscheidingsverzoek is ingediend bij de rechtbank. Het is
goed om je te realiseren dat een scheidingstraject, waaronder
de scheidingsbemiddeling, vaak al wat langer loopt vóórdat
zo’n verzoek wordt ingediend. Als je in de aanloop naar de
scheiding al wilt regelen dat je aanstaande ex niet van je erft,
moet je je testament wijzigen bij de notaris.

Boekpresentatie
‘De helende kracht van je
emoties’
HEESWIJK-DINTHER - in de bibliotheek in heeswijk-dinther presenteren andrea luijten en harry vos op maandag 26 februari om
19.30 uur, hun nieuwe boek: ‘de helende kracht van je emoties,
angst de baas en grip op stress’. dit inspiratie- en doeboek geeft
lezers de sleutel tot heling en welzijn.
samenvatting
Met dit boek leer je de psychologische oorzaken van klachten
herkennen en aan te pakken.
Het principe is simpel: je emoties
hebben een belangrijke boodschap voor je en als je weet hoe
je daarnaar kunt luisteren, kun je
hun energie inzetten voor verwerking en heling.

Grootmoeders tip
voor de griep
Neem drie citroenen.
Knijp of pers deze uit.
Gekookt water erbij,
twee schepjes honing en
twee aspirientjes.

Als je geen testament hebt, kan het zinvol zijn er een te
maken. Je blijft anders elkaars wettelijke erfgenaam tot de
echtscheidingsbeschikking is ingeschreven bij de gemeente.
Bij samenwoners zit het iets anders. Zij erven alleen van elkaar
middels een testament. Daarin staat vaak dat je, onder meer,
niet meer van elkaar erft als je samenwoning is beëindigd,
doordat je niet meer bij elkaar woont. Maar hoe vaak gebeurt
het niet dat partners die al besloten hebben uit elkaar te
gaan, toch nog een tijdje onder één dak blijven omdat er
nog geen ander huis gevonden is? Om dan toch duidelijk te
maken dat je testament niet meer voor je partner bedoeld is,
kun je schriftelijk vastleggen dat jullie samenlevingsrelatie
is beëindigd. Dat kan in een verklaring die je allebei
ondertekent, of eenzijdig per (aangetekende) brief.
Een scheiding is dus een belangrijke reden om een testament
te wijzigen of te maken. Natuurlijk regel je daarin ook naar
wie je erfenis wél toe moet. Als je nog jonge kinderen hebt en
niet wilt dat je ex zeggenschap krijgt over hun erfenis, kun je
een vertrouwd iemand aanwijzen die hun erfenis beheert tot
ze volwassen zijn.
Wil je meer informatie over het erfrecht bij een scheiding?
Neem dan gerust contact op.
Bernadette Dijk
06-39563131 - bdijk@mrbd.nl

Oplossen en opdrinken.
drink dit een paar keer per dag
en je bent er zo van af.

Collecte Hersenstichting
brengt € 1.100,- op
HEESCH - in het nieuwe collectejaar voor goede doelen mocht de
hersenstichting haar collectanten weer als eerste langs de deuren
sturen. in heesch gingen ondanks de griepgolf veertien enthousiaste collectanten op pad. Zij wisten voor de hersenstichting bijna
€ 1.100, - in te zamelen.
Dit was bijna drie keer zoveel als
de opbrengst van vorig jaar. De
Hersenstichting dankt alle collectanten voor hun inzet maar
dankt vooral de donoren met ieders eigen kleine en grote bijdrage. Hiermee maak jij het overkoepelend hersenonderzoek van
de Hersenstichting mogelijk naar
de vele soorten aandoeningen
zoals een beroerte, autisme, ALS,
Parkinson en meerdere vormen
van dementie, waarvan Alzheimer de meest voorkomende is.
Als collectant van dit jaar willen we graag mevrouw van
Oss in het zonnetje zetten. Zij
woont samen met haar man in
het appartementencomplex De
Heesche Poort. Beiden genieten
van hun pensioen en collecteren sinds 2011 voor de Hersenstichting. Hun rondje collecteren
beperkt zich nu tot alle directe
buren in hun appartement aan
‘t Dorp. De bewoners van de
Heesche Poort gaven ruimhartig
hetgeen resulteerde in een totale
opbrengst van bijna € 50,-

Plein1969 1b - Heeswijk-Dinther - 0413-294017

www.sterrin.nl

Via www.bibliotheekbernheze.nl
kun je je aanmelden. Ook kan
dit aan de balie in een van de
Bernhezer bibliotheken.
De toegang is gratis.

Voel jij er ook voor om in Heesch
te gaan collecteren? Bel Klaas
Broekema, 0412-852464, voor
meer informatie.

Op www.hersenstichting.nl kun
je meer lezen over het werk
van de Hersenstichting en de
samenwerking met de Stichting
Alzheimer. Overigens hebben
de bewoners van Heesch voor
zowel de stichting Alzheimer in
november 2017 (€ 2.000,-), als
voor de Hersenstichting, ruim
€ 3.000,- gedoneerd.
Heb je de collectant gemist? Dan
kun je alsnog een donatie doen
op NL 18 INGB 0000 000 860
ten name van Hersenstichting
Nederland in Den Haag.
Vogend jaar bestaat de Hersenstichting 30 jaar. Wij hopen weer
op jouw gulle gift voor verder
onderzoek en behandeling van
de vele hersenaandoeningen.
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De waarde van vrijwilligers
Betrokkenheid, saamhorigheid en verbondenheid in beeld

Projecten
met zichtbare
en minder
zichtbare
resultaten
Henk Bronts

Tekst: Henriëtte Maas Foto’s: Michel Roefs

LOOSBROEK - Er zijn al heel wat boeken over Loosbroek geschreven met diverse
thema’s, waaronder cultuur-historische zaken. Toch wil Henk Bronts dat er nog één
boek bij komt: een overzicht van wat vrijwilligers in Loosbroek doen, hebben gedaan
en wie deze projecten financieel ondersteund hebben.
Terwijl veel kleine kernen vrezen
voor hun leefbaarheid in de toekomst, is Loosbroek een bloeiende gemeenschap. Volgens Henk
Bronts is het volledig te danken
aan de inzet van vrijwilligers, dat
er in Loosbroek zoveel te doen is
en zoveel mogelijk is gemaakt.
Henk: “Zonder vrijwilligers red je
het als kleine kern niet. Omdat in
Loosbroek iedereen elkaar kent
is de bereidheid van mensen om
zich in te zetten voor hun eigen
dorp erg groot.
Het gaat om betrokkenheid,
saamhorigheid en verbondenheid. Omdat het heel belangrijk is
dat dit blijft willen we dit in beeld
brengen. Het boek is bedoeld als

opsteker voor vrijwilligers uit heden en verleden en als stimulans
voor toekomstige vrijwilligers.”
Het boek
Henk verzamelde en archiveerde al alles wat hij maar kon vinden over Loosbroek; hij wordt
ook wel ‘het lopend archief’ genoemd. Als lid van Heemkundekring De Wojstap HDL heeft hij
nu samen met de voorzitter, Bart
van Schijndel, het initiatief genomen om alle projecten die met
hulp van vrijwilligers in Loosbroek tot stand zijn gekomen in
beeld te brengen. Projecten met
zichtbare resultaten, zoals het
Mariakapelletje, het monumentje voor het doodgeboren kind,

de tribune voor de voetbalclub
en de ommetjes binnen en buiten de kom. Maar ook projecten
met minder zichtbare, maar minstens zo belangrijke, resultaten.
Zo wordt het behoud van de
kerk als hart van het dorp door
talloze vrijwilligers met uiteenlopende acties mogelijk gemaakt,
bieden vrijwilligers van Lichtpunt
hulp aan mensen die het moeilijk
hebben en zijn er vrijwilligers die
zieken bezoeken.
Persoonlijke verhalen
Momenteel benadert Henk alle
organisaties en verenigingen met
vrijwilligersprojecten en vraagt
of de kartrekkers een stukje over
hun project willen schrijven.

Liefst persoonlijke verhalen, dus
niet volgens een standaard vragenlijst. Ook de ondernemingen
die vele projecten financieel ondersteund hebben mogen niet
ontbreken. Henk heeft meestal
al foto’s van de betreffende projecten, maar mensen mogen ook
zelf foto’s aanleveren. Bart van
Schijndel heeft toegezegd alles
tot een mooi geheel te maken.

Zonder
vrijwilligers
red je het
als kleine
kern niet

Henk: “Nu ik een aantal gesprekken heb gevoerd merk ik dat er
nòg meer is dan ik dacht. Ik ging
uit van 34 verenigingen, inmiddels zijn het er al 40 met in totaal
zeker 80 werkgroepen. Daarnaast bestaan er nog 10 verenigingen in combinatie met Heeswijk-Dinther.
Mogelijk komen er nog meer bij.
Het is belangrijk dat we niemand
vergeten, dus iedere aanvulling is
welkom!”
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parochienieuws
Themamiddag uitvaart
en testament
HEESCH - Het overlijden van een dierbare is een verdrietige situatie.
Daarnaast moet er in korte tijd van alles geregeld worden. Een goede herinnering aan de uitvaart maakt de rouwverwerking wellicht
iets lichter.
Daarom is Dick de Jager van
uitvaartzorg van Lith uitgenodigd om iets te vertellen over de
mogelijkheden rond de uitvaart.
Van de klassieke uitvaart tot
toekomstige ontwikkelingen als
cryomeren en resomeren. Tevens
kan hij je ook informatie geven
over uitvaartverzekeringen en de
uitkering daarvan.

Zoals gebruikelijk wordt de koffie en thee weer aangeboden
door de gemeente Bernheze.
Tot dan!

HEESWIJK-DINTHER - René
Peters kent onze streek (als
ex-wethouder van Oss), hij
kent Brabant en hij zit nu in de
Tweede Kamer voor het CDA.

7 dagen per week
24 uur per dag

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

Voor u, naast u, met u

dvertentie Mijland 0413_50x103 mm_v2.indd 1

Kom dan op 23 februari van
14.00 tot 16.00 naar CC De Pas.

De drive
van René
Peters

Tel. 0413 820390

BERNHEZE - In oktober wordt in Rome de vijftiende Gewone Algemene Bisschoppensynode gehouden
met als thema ‘Jongeren, het geloof en de onderscheiding van de roeping’. Ter voorbereiding van deze
synode zijn parochies wereldwijd gevraagd een vragenlijst in te vullen. In Nederland werd de vragenlijst
via de bisdommen toegestuurd aan de pastorale teams in parochies. De ontvangen antwoorden zijn
inmiddels gebundeld en verzonden naar Rome.
Op basis van de antwoorden
komt onder meer naar voren dat
speciale evenementen voor jongeren, met een hoofdrol voor de
Wereldjongerendagen, een belangrijke basis vormen voor het
krijgen, opbouwen en houden
van contact met jonge mensen.
Ook blijken bijeenkomsten met
een combinatie van de ingrediënten catechese, diaconie en
ontmoeting succesvol. Jongeren
willen niet alleen leren, maar ook
graag samen iets doen.

In korte tijd
moet van alles
geregeld worden
Omdat na de uitvaart ook zaken
als nalatenschap en testamenten
aan de orde komen is notaris
Groeneweg ook uitgenodigd om
de aanwezigen te informeren
over het belang van een testament.
Ben je hierin geïnteresseerd?

Jongeren willen gezien en gehoord
worden, ook in de kerk

Hij wil korte lijntjes, is tegen
overbodige regelgeving, wil
mensen tot elkaar brengen en
worstelt enorm met de stroperigheid van de landelijke politiek. Wat is zijn ‘drive’? Hoe
denkt hij Nederland socialer te
maken? Hoe kijkt hij aan tegen
de tweedeling van onze maatschappij? Inleider: René Peters.
Dinsdag 27 februari, CC Servaes, 20.00 uur, gratis toegang.

20/04/16 10:25

De parochie De Goede Herder
vindt de eigen inbreng van jongeren in haar geloofsgemeenschappen belangrijk, want jon-

Lezing:

geren willen gezien en gehoord
worden. Mocht jij zo’n jongere
in Geffen, Heesch, Nistelrode,
Nuland, Vinkel en Vorstenbosch
zijn, stuur ons dan een bericht
zodat we contact met je op kun-

nen nemen. Het e-mailadres is
a.bergsma@parochiedgh.nl.
Mochten ouders of andere volwassenen mee willen denken,
laat dat ons dan ook even weten.

De weg van zelfcompassie

HEESWIJK-DINTHER - Mindfulness-expert David Dewulf verzorgt op zondag 25 februari een lezing in
de Abdij van Berne naar aanleiding van zijn boek ‘De weg van zelfcompassie, van kwetsbaarheid naar
veerkracht’.
Zelfcompassie is een belangrijke peiler voor wie gelukkig wil
leven. Wetenschappelijk onderzoek toont hoe zelfcompassie je
veerkracht, optimisme, doorzettingsvermogen, welbevinden en
empathie verhoogt en samengaat met een betere gezondheid. In dit basisboek beschrijft
mindfulnessexpert David Dewulf

in acht stappen leren
om vriendelijker te
zijn voor jezelf
hoe je in acht stappen kunt leren om vriendelijker te zijn voor
jezelf, hoe je positieve emoties
zoals moed, liefde, vreugde,
empathie en vergevingsgezindheid meer ruimte kunt geven en
hoe je waardegericht kunt leven.
Hij nodigt je uit om een pad te
bewandelen dat liefde en moed
vergt en je gaandeweg leert hoe

je je kwetsbaarheid kunt omarmen en volop ‘ja’ kunt zeggen
tegen het leven.

nieuwe wereld ging open. Ook
de wijsheidstradities van het
Westen gaven vele antwoorden.

David Dewulf is arts. Na zijn studie trok hij de wijde wereld in
op zoek naar nieuwe inspiratie
en de diepere betekenis van het
leven. Hij kwam in contact met
de oorspronkelijke culturen en
eeuwenoude wijsheden van China, Thailand, Nepal en India. Een

Zondag 25 februari,
Abdij van Berne,
Heeswijk-Dinther.
Aanvang: 14.00 uur.
Entree: € 15,-. Reserveren via
activiteiten@bernemedia.com
Meer informatie op
www.berneboek.com/agenda.

Kinderkerk in Heeswijk
HEESWIJK-DINTHER - Op zondag 25 februari is er weer Kinderkerk in de Willibrorduskerk in Heeswijk.
De viering begint om 11.00 uur. Het thema is deze keer: ‘Ook jij wordt gezien’.
Centraal staat het verhaal over
Zacheüs. Hij is niet geliefd bij
de mensen, ze willen hem liever
niet zien. Maar er is iemand die
Zacheüs wél ziet zitten, ondanks
alles wat hij fout heeft gedaan.
Kinderkerk is een korte viering
voor jonge kinderen vanaf ongeveer drie jaar. De opzet is steeds
hetzelfde, zodat kinderen al snel
mee durven en kunnen doen.
Samen zingen, luisteren naar een
verhaal uit de kinderbijbel en samen bidden.
Ook nu brengen we onze lichtjes weer naar Maria. En natuur-

lijk maken we ook weer een leuk
knutselwerkje. Na de viering is er

koffie/thee/ranja en een kleurplaat.
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De helende kracht
van je emoties, angst de baas
en grip op je stress
NIEuW BOEK:

HEESWIJK-DINTHER - andrea
luijten en harry vos hebben
een inspiratie- en doeboek geschreven dat lezers de sleutel
biedt voor herstel en welzijn.
Waarom helpt lang en goed
nadenken vaak niet bij het oplossen van problemen? Wat
maakt dat je soms veel heftiger
reageert dan je zou verwachten
of onverklaarbare lichamelijke klachten krijgt? Ons gedrag
wordt grotendeels bepaald door
ons emotionele onderbewuste.

werking en heling. Daarom heet
dit boek ‘De helende kracht van
je emoties’. Wil je klachten op
een subtieler bewustzijnsniveau
oplossen, waar rationeel denken
en handelen tekort schieten?
Dit boek geeft je de sleutel om
veilig de deuren van je onderbewuste te openen en op weg
te gaan naar heling en welzijn!
Op maandag 26 februari geven
de auteurs een lezing over het
boek in de bibliotheek in Heeswijk-Dinther, de toegang is gratis.

Aan Laar / Tramstraat - Nistelrode

Groente en fruit
da’s de klok
rond genieten
EkoPlaza webshop
afhaalpunt

prei 1 kilo € 0.95
naVelsinaasappels 10+2 gratis
eric Bremmer salade

‘Ons gedrag wordt grotendeels
bepaald door ons emotionele
onderbewuste’
Het nieuwe boek ‘De helende
kracht van je emoties, angst de
baas en grip op je stress’, biedt
handvatten voor daadwerkelijke persoonlijke ontwikkeling. Je
leert problemen en klachten bij
de oorzaak aanpakken, namelijk in het onderbewuste, zodat
je vanuit je vrije wil keuzes kunt
maken en richting geven aan je
leven. Het is een praktische methode met oefeningen en voorbeelden uit de praktijk.
Het principe is simpel: je emoties
hebben een belangrijke boodschap voor je en als je weet hoe
je daarnaar kunt luisteren, kun je
hun energie inzetten voor ver-

aanbevelingen
Eric Schneider, Vlaams psycholoog, NLP-trainer en coach: “In
dit boek lees je niet alleen over
persoonlijke ontwikkeling, maar
krijg je handvatten om het ook
werkelijk in de praktijk te brengen. Handvatten die doorleefd
zijn en gedeeld worden vanuit
de ervaring van de auteurs zelf.”
Marten Klaver, voormalig neuroloog en SOLK-behandelaar:
“Het soepel geschreven en vlot
leesbare boek ’De helende kracht

Aanbiedingen geldig van
22 t/m 28 februari

150 gram € 1.50

van je emoties‘ heb ik graag tot
mij genomen. Het boek vraagt
erom gelezen te worden door
alle hulpverleners die te maken
hebben met psychosociale problematiek, relationele problematiek en SOLK.”

50% van deze salade gaat naar het goede doel.
‘Lopen voor een betere toekomst’
Wij sponsoren Eric Bremmer. www.doneeractie.nl
Laar 80a • 5388 HK Nistelrode • Tel. 0412-612426
info@ceelengroentefruit.nl • www.ceelengroentefruit.nl

Je kunt het boek onder andere bestellen bij Avila coaching,
info@avilacoaching.nl. De kosten zijn € 16,95.
avila coaching
www.avilacoaching.nl
0413-303848 / 06-43475558

Mueslikoeken Lekker & Slank
Met Spelt uit de Maashorst

e

Lez

ie

CT
Rsa

4+2 GRATIS

DeMooiBernhezeKrant mag twee boeken weggeven. Stuur je antwoord op onderstaande vraag voor 28 februari naar info@demooibernhezekrant.nl en wie weet word
jij één van de winnaars.

Koolhydraatarm, eiwitrijk
& vezelrijk met zonnebloempitten & pompoenpitten.

2e nu voor

0,95

Van Mook

De
Echte Bakker
Laar 66 - 5388 HK Nistelrode - 0412-611277

Molenweg 3 - 5388 ES Berghem - 0412-745380
www.vanmook.echtebakker.nl

Welke symbolen zie je op de omslag van het boek?

Als je er drie op kunt noemen, maak je kans op één van de twee gratis exemplaren!

Vorstenbosch
0413-363645

Nistelrode
0412-611282

Kipschnitzels krokant
4+1 GRATIS
Eigengemaakte
boterhamworst
100 gr.

€ 1,00

Gehaktballen
100 gr.

€ 0,80

Volop parkeergelegenheid
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KBO Bernheze
KBo Heesch:
algemene ledenvergadering
HEESCH - noteer 8 maart maar
op de kalender; kom met z’n allen naar cc de Pas en zorg dat
je meepraat bij kBo in heesch.
daar is de algemene ledenvergadering immers voor bedoeld.
De werkplannen voor het jaar
2018 worden door de portefeuillehouders gepresenteerd en
toegelicht. De leden hebben de
kans met vragen en voorstellen
de plannen nog beter te maken.

De penningmeester licht de begroting 2018 en de jaarrekening
2017 toe. Het huishoudelijk reglement ligt ter goedkeuring
voor en het beleidsplan 20182023 wordt aan de leden gepre-

wellicht zou willen doen, laat het
horen. Jammer genoeg kan de
computerhoek wegens gebrek
aan vrijwilligers de vrije inloop
op donderdagmorgen niet meer
bemensen.

KBO Heesch zoekt versterking
senteerd. Er is dus meer dan genoeg gesprekstof. Ter afsluiting
volgt de bestuursverkiezing.
Er wordt nog gezocht naar een
bestuurslid. Heb je zelf belangstelling of ken je iemand die dat

Er wordt dringend naar meer vrijwilligers gezocht.
Kun je helpen? Meld je aan bij
de voorzitter Piet Ceelen, 0412454053. De ledenvergadering
begint om 10.00 uur.

FILMHuIS DE PAS: WIND RIVER

Even terugkijken
Thriller actiefilm
Onze bezoekers van maandagavond gaven gemiddeld een 7.6.
De film won acht prijzen en kreeg zeventien nominaties.
Op Internet Movie Database, een website met onder andere recensies
en beoordelingen van bezoekers van films, viel te lezen dat Wind River
in 2017 een 7.8 kreeg.
De Filmkrant gaf slechts anderhalve ster van de vijf sterren omdat het
verhaal niet geloofwaardig was op een aantal zaken.
Filmtotaal: “Een misdaadthriller die je aan het eind van het jaar op veel
toptienlijstjes van filmliefhebbers zal zien terugkeren, viereneenhalve
ster van de vijf sterren.
Cinemagazine: Jeremy Renner (hoofdpersonage) zagen we zelden zo goed
voor de dag komen en Taylor Sheridan (regie) is een man die we nauwlettend in de gaten zullen houden de komende jaren! Vier sterren van de vijf!

cc
nesterle
cc nesterle
presenteert
presenteert
donderdag
donderdag
filmavond
filmavond

DonKeyoTe

donderdag 22 FeBrUari
In de documentaire maken we kennis met de
73-jarige Manolo. Hij
heeft met zijn ezel Gorrion al vele trektochten
gemaakt. Een grote reis
Nestmoet de
door Amerika
zo dic erlé,
htbijal
Kom, op
kroon worden
. hun
& ont geniet
moet
reizen.
!

WWW.neSTerle.nl

Manolo is een eigentijdse Don Quichot: een aan grootsheidswaanzin
lijdende romanticus. Hij trekt vergezeld door zijn Sancho Panza, de
(zwijgzame) ezel Gorrion, door de Andalusische heuvels. Het koppige beest wordt als volwaardig personage opgevoerd: dikwijls zien
we de kluchtige taferelen vanuit zijn blikveld. Het bewijst hoezeer
het duo, dat al vele reisavonturen ondernam, onafscheidelijk is. Een
grote trektocht in Amerika moet de kroon worden op deze bijzondere vriendschap. Deze grootse ambitie wordt bij een reisbureau gniffelend aangehoord. Desalniettemin blijft Manolo vastbesloten: niets
zal hem in de weg zitten. Ten overstaan van zijn bezorgde dochter
bagatelliseert hij zijn fysieke mankementen.
Donkeyote heeft al de ingrediënten voor een crowdpleaser van jewelste, maar regisseur Chico Pereira maakt er nog meer van. Deze sfeer
van onzekerheid, veroorzaakt door zulk naïef gedrag, slaat geleidelijk
om in verwondering voor de relatie tussen man, dier en natuur.
elke laatste donderdag van de maand organiseert cc nesterlé een
filmavond. voor tijdige achtergrondinformatie over de eerstvolgende films kan men zich aanmelden voor de filmmail via
www.nesterle.nl.
na afloop van de film is er een gezellige nazit in de foyer, waar
twee vrijkaartjes voor een volgende filmavond verloot worden.
donderdag 22 februari – aanvang 20.15 uur.
kaartjes à € 5,- zijn vanaf 19.30 uur aan de kassa
verkrijgbaar.

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

Gemeenteraadsverkiezingen
21 maart

Jouw

stem
telt...
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Toneel- en Cabaretgroep
De Lachspiegel speelt haar
68ste revuevoorstelling

Column Wasem
Carnaval
Carnaval is echt een feest dat je op je bucketlist moet hebben
staan. Wat vonden we het leuk om mee te maken!
Begin februari
zijn mijn vrouw
en ik naar het
carnavalsconcert van
Fanfare Aurora
en Stichting
Carnavalsviering Heesch
geweest,
samen met de
familie van onze
taalcoach.
We vonden het prachtig. De muziek, het meezingen met liedjes
van Guus Meeuwis, die we net de week ervoor op school hadden
beluisterd, de ontmoeting met Prins Porcus en zijn gevolg; we
hebben echt genoten! Ik heb zelfs de polonaise meegelopen. Ik zei
eerst drie keer nee, maar de vierde keer kon ik niet meer weigeren
en werd ik de polonaise ingetrokken.

De Lachspiegel is altijd op zoek naar nieuwe, jonge leden
die plezier beleven aan het theater en daar middels hun hobby
een bijdrage aan willen leveren.
HEESWIJK-DINTHER - de lachspiegel is een vereniging van z’n 20 mensen die eenmaal per jaar een
drietal optredens verzorgt in een toneel-/cabaret-/revuestijl. de vereniging bestaat al 68 jaar en is inmiddels een begrip in heeswijk-dinther en omstreken. deze 68 jaar bewijst dat er nog steeds plaats is
voor het concept van vermakelijke humor op de planken. alledaagse maar ook bijzondere momenten
worden uitgelicht en met de nodige spot en humor gepresenteerd. Zo zal dit jaar worden ingegaan op
de vraag hoe sociaal de sociale media zijn en relaties tussen mensen worden belicht en uitvergroot.
over het optreden
Het thema is dit jaar ‘Dit iZZie!’.
Deze naamgeving past in de traditie van De Lachspiegel. Een
slogan uit het leven gegrepen.
Hierbij is niet altijd duidelijk waar
het betrekking op heeft. Alledaagse humoristische situaties
worden hier in sketches verpakt
en uitvergroot.
Maar ook is De Lachspiegel een
afspiegeling van de plaatselijke bevolking! Jaarlijks worden
meerdere lokale plaatsen en
gebouwen besproken of met
kwinkslagen op de hak genomen. Dat staat garant voor her-

#KH18

Of er ook minder leuke dingen waren?
Tja, de kou. Oh, en erwtensoep! Ik heb het
geproefd maar nee die traditie, daar doe ik
niet aan mee!
Wil je reageren op de column van
Wasem? Stuur dan een mailtje naar
wasem@bernhezemedia.com.

kenbaarheid en humor. Dit jaar
hebben De Kilsdonkse molen,
Kasteel Heeswijk, de Beeldentuin
en het gemeentehuis een plaatsje in de revue gekregen.
nieuwsgierig geworden?
De uitvoeringen zijn op vrijdag 2
maart, zaterdag 3 maart en zondag 4 maart in het Willibrordcentrum (naast de Heeswijkse
kerk). Aanvang 20.00 uur.

scheidingsbemiddeling - alimentatie berekeningen - advies erfrecht - hulp bij ouderschapsplan

Entree € 8,-. Kaarten kunnen
vanaf 19 februari gereserveerd
worden bij Jeanne van Grinsven,
0413-292593.

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

Doe mee en...
WIN een weekend

Leeuwarden

Een paar dagen later begon carnaval te leven in het dorp. Mensen
in kleurrijke kleding, het plezier dat iedereen uitstraalt, de
muziek overal; wat een feest. In Syrië kennen we geen carnaval
of soortgelijk feest. Mijn familie was dan ook verbaasd en
overdonderd toen ik hen wat foto’s en filmpjes
stuurde. Maar ze waren ook blij. Blij voor ons
dat wij dit mee mogen maken, als deel van de
Heesche gemeenschap.

Gordijnen kamerhoog

18% KORTING
Koop nu kamerhoge gordijnen én maak kans op een weekend Leeuwarden!

In 2018 is Leeuwarden de Culturele Hoofdstad. In het Fries is dit Kulturele Haadstêd 2018.
Dit hebben wij vertaald naar een KH kortingsactie van 18% op kamerhoog (KH) gordijnen.
Win een weekend Leeuwarden en ontdek de Culturele Hoofdstad, met onder andere een
tentoonstelling over de wereldberoemde Friezin Mata Hari in het Fries Museum.

Vraag naar de actievoorwaarden.

Plaats hier uw logo en adresgegevens

STATIONSPLEIN 2F - 5384 BH HEESCH - 06-30876141
WWW.BIESHEESCH.NL - INFO@BIESHEESCH.NL
Voor meer informatie www.ahouseofhappiness.com

Heesch
06-39563131
bdijk@mrbd.nl
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Landelijke Sterrenkijkdagen
Kijkavonden en jeugdmiddag

Tesla Roadster in Space

Maan eerste kwartier

Mars City impressie SpaceX

HEESCH - Sterrenwacht Halley doet op vrijdag en zaterdag 23 en 24 februari mee aan de 42ste Landelijke Sterrenkijkdagen. De organisatie van deze dagen is in handen van
de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Weer- en Sterrenkunde (KNVWS).
23 en 24 februari:
Publieksavonden
De sterrenwacht is voor publiek
geopend op vrijdagavond 23
februari en zaterdagavond 24
februari. Het programma begint op beide dagen om 20.00
uur en duurt ongeveer twee uur.
Het is geschikt voor alle leeftijden. Bij een onbewolkte hemel
wordt aandacht besteed aan de
maan, sterren en sterrenbeelden
en andere interessante hemelobjecten.
In het auditorium en het pla-

netarium zijn leuke presentaties over sterren en planeten,
hemelverschijnselen en ontdekkingen in de kosmos. Entree op de publieksavonden:
€ 5,- (kinderen tot en met 12
jaar: € 3,-).

van (ongeveer) acht tot en met
twaalf jaar. In het auditorium zal
Bart van Schaijk van alles over
reizen naar de planeet Mars vertellen. Na deze presentatie kun
je meedoen aan doe-activiteiten.

Op de jeugdmiddag kun je na de
presentatie meedoen aan doe-activiteiten

Zaterdagmiddag 24 februari:
Jeugdmiddag
Het programma begint om
14.00 uur en duurt twee uur.
Zorg dat je op tijd bent, dan
maak je alles mee! Deze middag
is speciaal bedoeld voor kinderen

Als het een zonnige dag is, kijken
we met een speciale telescoop
op een veilige manier naar de
dichtstbijzijnde ster, onze zon.
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Tot slot mag je waterraketten
lanceren. Heel spectaculair!
Toegang voor niet-leden: € 1,–.
Je hoeft je van tevoren niet aan
te melden voor deze middag.

Sterrenwacht Halley
Halleyweg 1, Heesch/Vinkel
0412-454999
www.sterrenwachthalley.nl.
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JONGEREN
voorspeelochtend Jeugd- Darttoernooi in Willibrord- Jeugdcursus
sterrenkunde
leden Fanfare aurora
centrum groot succes
bij Halley

HEESCH – in het verenigingsgebouw van Fanfare aurora is op zondag 25 februari de jaarlijkse voorspeelochtend voor het jeugdige talent van de vereniging. tijdens deze ochtend kunnen de muzikanten
hun muzikale kwaliteiten laten horen.

HEESCH - Bij sterrenwacht
halley wordt weer een jeugdcursus voor kinderen tussen
acht en twaalf jaar gegeven.
de cursus omvat vier zaterdagen, 3, 10, 17 en 24 maart, telkens van 16.00 tot 17.30 uur.
er is nog plaats voor enkele belangstellenden.

Naast dat de jeugdleden allemaal
muzieklessen volgen, kunnen ze
op deze manier podiumervaring
opdoen. Spelen voor publiek is
natuurlijk heel wat anders dan
spelen tijdens je eigen les. Een
groot aantal leerlingen zal hun
kunsten laten horen op slagwerken blaasinstrumenten. De ochtend start om 10.30 uur en zal
duren tot ongeveer 13.00 uur.
Je bent natuurlijk van harte welkom om te komen luisteren in het
verenigingsgebouw aan ’t Dorp
138. Meer informatie is te vinden
op www.fanfare-aurora.nl.

Foto: Corrie van der Heijden

HEESWIJK-DINTHER - Wat een gezelligheid was het op 15 en 16
februari in het Willibrordcentrum. maar liefst 28 kinderen tussen de
acht en de zestien jaar waren aanwezig om hun darttalent te laten
zien. in twee poules werd gestreden om hele mooie prijzen. Uiteindelijk wist tjeu van de Berg de sportieve strijd te winnen en nam de
Wim lucius darttrofee in ontvangst. in een spannende finale won
hij van zijn broer dirk.
volgend jaar weer!
Alle deelnemers en hun supporters genoten tijdens het tweedaagse toernooi van de gezellige
sfeer en de sportieve strijd die
geleverd werd. Leuk om te zien
dat ook een jongere leeftijdsgroep de weg naar dit ontmoe-

tingscentrum weet te vinden.
Wel blijkt darten toch meer een
‘mannensport’, want er deden
helaas geen meisjes mee. Maar
volgend jaar nieuwe kansen. De
vrijwilligers weten namelijk nu
al dat zij volgend jaar weer een
darttoernooi organiseren!

Deze cursus is een eerste kennismaking met sterrenkunde.
Het thema van deze cursus is:
ons zonnestelsel.
Er wordt dus van alles verteld over de zon, de planeten,
dwergplaneten, planetoïden,
kometen, meteoren (‘vallende
sterren’) en meteorieten. Daarvoor maken we onder andere
gebruik van het planetarium.
Bij helder weer kan de zon met
een heel speciale zonnetelescoop bekeken worden. En in
de laatste les lanceren we waterraketten!
Cursusgeld: € 15,- (voor Halleyleden € 7,50).
Voor meer informatie en aanmelden: urijan Poerink, 0736569157 of poerinku@planet.nl.

Grote Kinderbeurs Heesch
Zondag 4 maart
10.00-13.00 uur in cc de Pas

Kinderkleding

EN SPEELGOED,
nieuw en
tweedehands
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‘Dreams do come true’

bij Lindsey’s Passion 4 Fashion

Lindsey de Man: ‘Als er zo’n kans voorbij komt, dan kun je je droom verwezenlijken’
afspraak voor een workshop
(maximaal zes personen), waarna
je naar huis gaat met een unieke
halsketting of twee armbandjes. Lindsey zorgt tijdens deze
tweeënhalf uur durende workshop voor alle materialen en een
drankje.

accessoires en sieraden. De eerste keer inkopen doen was best
spannend”, vertelt Lindsey, die
ook meteen erop vervolgt dat ze
haar mannetje wel staat. “Ik ga
met mijn moeder inkopen doen
en we zorgen dat we voor elke
leeftijd wat hebben. Daarnaast
hebben we ook een mooie collectie shawls, tassen en voor de
liefhebbers is er ook de mogelijkheid om hun outfit af te maken
met een paar schoenen.”
Lindsey de Man in haar winkel

Tekst: DMBK Foto’s: Marcel van der Steen

HEESCH - Lindsey de Man maakt al ruim negen jaar sieraden, geeft sieradenworkshops en daarnaast
ontwikkelde ze een passie voor mode. Na haar opleidingen Verkoopspecialist en Ondernemer detailhandel was ze helemaal klaar om haar winkel Lindsey’s Passion 4 Fashion in de Julianastraat 3 te starten. De creativiteit, het adviseren, etaleren en de sieraden ziet ze als haar specialiteit.
De jonge onderneemster is 24
jaar en opende 24 januari haar
winkel. Ze verkoopt casual, moderne dameskleding. Mooie uitgaanskleding, maar ook basics
en kleding voor een maatje meer.
De prijsklasse is voor iedere portemonnee en dat is het doel dat
ze nastreeft: voor elk wat wils

bieden. Haar moeder staat Lindsey bij in de winkel en haar vriend
zorgde voor een mooie website
www.lindseyspassion4fashion.nl.
Perfecte kans
Lindsey werd gewezen op de
mogelijkheid tot overname van
Nath’s Passion 4 Fashion en na

wat onderzoek kon ze vaststellen dat dit de perfecte kans was
om haar droom te gaan verwezenlijken. Naast haar vaste baan
bij Lidl in Oss, heeft ze er nu een
onderneming bij.
“Het is allemaal snel gegaan
en binnen een maand openden
we de winkel met damesmode,

Sieradenworkshop
De sieraden zijn door heel de
winkel heen te bewonderen. Een
grote diversiteit aan armbandjes
en kettingen lonken en geven
voldoende keus. Voor elke set
een bijpassend sieraad. Allemaal
zelfgemaakt door Lindsey en bovendien scherp geprijsd, leuk om
jezelf, maar ook een ander cadeau te doen! Lindsey: “We maken ook graag sieraden op maat,
op bestelling.”
Wil je zelf een uniek sieraad maken tijdens een gezellige verzorgde avond? Maak dan een

Dat Lindsey het etaleren erg leuk
vindt, blijkt al snel, want zij creëert
in no-time enkele mooie setjes
voor de fotograaf. “We zijn van
woensdag tot en met zaterdag
open, de nieuwe collectie hangt
in de winkel, iedereen is van harte
welkom”, besluit ze enthousiast.

Openingstijden: woensdag t/m
zaterdag: 11.00-17.00 uur. Voor
actuele informatie over Lindsey’s
Passion 4 Fashion check Facebook.

Lindsey’s

Passion 4 Fashion

Julianastraat 3, 5384 KG Heesch
0412-745058

Gratis opruimspreekuur Tweede politiehonden praktijkwedstrijd
in bibliotheek Heesch
bij Lunenburg Events & More
LOOSBROEK - Op zaterdag 3 maart zullen bij Lunenburg Events & More aan de Dorpsstraat, wederom
40 politiehonden in opleiding deelnemen aan een praktijkwedstrijd. In januari 2017 werd deze wedstrijd voor het eerst georganiseerd. Door zowel deelnemers als publiek werd vol lof gesproken over deze
dag. Hierdoor heeft politiehondenvereniging Steeds Paraat uit Sint-Oedenrode besloten om hier een
vervolg aan te geven.

Monique en Annemieke

HEESCH - Organiseren kun je leren! Wil je een opgeruimd huis of
kantoor, maar vind je het lastig om te beslissen wat weg kan? Weet
je niet waar je moet beginnen? Ben je aan het opruimen, maar loop
je steeds vast?
Loop binnen tijdens het gratis
opruimspreekuur in de bibliotheek in Heesch op zaterdag
24 februari. Monique Hendriks
en Annemieke Belgraver, allebei
Professional Organizers uit Oss,
zitten klaar om al je vragen te
beantwoorden.

plaats op de zaterdagochtend
van 11.00 tot 12.00 uur in de
bibliotheek in Heesch.

Zij kunnen je wellicht net die
ene handige tip geven waardoor
je weer verder kunt. Het inloop
opruimspreekuur vindt voortaan

Op 28 april en 23 juni zijn er
weer twee opruimspreekuren,
ook weer van 11.00 tot 12.00
uur.

loop eens binnen
voor handige tips

Omstreeks 15.00 uur zullen de
deelnemers met hun honden
beginnen. De honden worden
getest op hun moed, lef en intelligentieniveau. Er zullen een
zevental oefeningen uitgevoerd
gaan worden, wat uiteraard voor
veel spektakel zal zorgen. Omstreeks 21.00 uur zal de wedstrijd worden beëindigd, waarna
kort hierop de winnaar bekend
zal worden gemaakt.

De honden worden
getest op moed, lef
en intelligentieniveau
Het deelnemersveld belooft nogal wat, wat het voor zowel jong
als oud leuk maakt om te komen
kijken. De toegang is gratis.
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open atelierroute

www.atelierroutebernheze.nl

TWEEDE PAASDAG EN ZONDAG 8 APRIL VAN 11.00-17.00 uuR

CHRis HenDRiKs: “Ik laat in
en om de oude boerderij zeer gevarieerd werk zien. Tekeningen,
schilderijen en zeefdrukken maar
vooral ruimtelijk werk: bronzen en keramische mensfiguren,
wrakken, steigers, vissershutjes
en geometrische vormen. Daarnaast ook speelse folies.”
Gastexposant Ans van Rozendaal toont transparante sheets
gecombineerd met mixed media.

saRaH LinDe: “In mijn tekeningen is de verbinding van mensen, natuur en dieren een constant thema. Mijn werken vullen
zich graag met huid en haar, in
contrastrijk zwart/wit en soms
met kleur. Ik creëer op geheel eigen wijze met grote tekeningen,
kleine etsen, litho’s en illustraties
de wereld van Sarah Linde.”

Hans van uDen: “Ik ben
beeldhouwer in steen, staal en
brons. Mijn werk laat zich het
best typeren als expressief realistisch. De zelfbeleving van de
mens staat centraal. De meeste
beelden die ik maak zijn van harde natuursteen. Soms gecombineerd met staal of uitgevoerd in
brons. Ik laat altijd een deel van
de steen ruw.”

BeTsie van DeR Cammen:
“Ik maak schilderijen in acryl en
gebruik daarbij allerlei materialen
waardoor je verrassende structuren krijgt. Dat maakt het spannend. Mijn stijl is abstract, strak
modern en figuratief. Lijnen en
vlakken spelen een grote rol in
mijn werk, evenals aardetinten,
soms aangevuld met een contrasterende kleur.” Gastexposant
Hennie van den Hurk toont imposante keramische objecten.

Jan van TiLBuRg: “Het landschap is mijn voornaamste inspiratiebron. Ik word steeds verrast
door de wisselende sfeer aan variaties door jaargetijde en weer.
Met weinig penseelstreken veel
suggereren, het weglaten van
waargenomen details is wat mij
boeit. Dit levert naast herkenbaarheid ook een bepaalde abstractie op in mijn werk.”
Gastexposant Tilly Kraaijvanger
toont sieraden en gastexposant
Jacqueline van der Most toont
mozaïek.

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.

olie-dag bij
De Kilsdonkse molen

van rijckevorselweg 23a - 5382 JJ vinkel - tel: 06 - 15 64 11 10
info@moesentuin.nl - www.moesentuin.nl

voorbereidingen vierde open
atelierroute Bernheze in volle gang
BERNHEZE - de voorbereidingen voor de vierde open atelierroute Bernheze zijn al in volle gang. op
maandag 2 april, tweede Paasdag, en zondag 8 april zetten 27 amateurkunstenaars uit Bernheze hun
atelier open voor geïnteresseerde bezoekers.
Elke deelnemende kunstenaar
heeft een gast-kunstenaar uitgenodigd om bij hem of haar te exposeren tijdens deze Open Atelierroute. Daardoor wordt het
aanbod van kunst nog groter en
aantrekkelijker voor de bezoe-

jaar is er tijdens de Open Atelierroute een centrale overzichtstentoonstelling van de deelnemende kunstenaars te bezichtigen in
CC De Pas in Heesch. Belangstellenden kunnen zo alvast een
eerste indruk krijgen van wat er

HEESWIJK-DINTHER - heb jij je wel eens afgevraagd hoe ze vroeger
olie maakten? Zonder de machines van nu? Breng dan zeker een
bezoek aan de unieke molen van heeswijk-dinther op zondag 25
februari tussen 10.00 en 17.00 uur.
De molenaars/olieslagers van
De Kilsdonkse Molen geven een
demonstratie van het slaan van
olie uit noten en/of zaden. Hoe
en waarvoor gebruik je lijnolie,
koolzaadolie of walnotenolie?

Overzichtstentoonstelling
in CC De Pas Heesch
kers. Ook heeft een aantal nieuwe kunstenaars zich aangemeld.

zoal bij de exposanten thuis te
zien zal zijn.

Als bezoeker zul je verrast worden door de grote diversiteit aan
kunstvormen die getoond worden, zoals schilderen, tekenen,
keramiek, glas, hout, steen, metaal, brons, siersmeden, installaties, mozaïek, et cetera. Ook dit

Deze overzichtstentoonstelling
zal feestelijk worden geopend
ná de onthulling van het nieuwe kunstwerk bij de fietstunnel
Menzel, aan de poort van De
Maashorst, in samenwerking
met de gemeente Bernheze.

Noteer bovenstaande data alvast
in je agenda en neem alvast een
kijkje op
www.atelierroutebernheze.nl.

In het bezoekerscentrum is een
proeverij van stamppotten waarin walnotenolie verwerkt is. Er
worden oliebollen gebakken en
je kunt zien hoe zeep wordt gemaakt.
Maar ook het schilderen met
olieverf en hoe deze gebruikt
wordt zal voor de kunstenaars
onder ons interessant zijn en

kinderen worden hierbij actief
betrokken.
Vorig voorjaar zijn er in deze regio heel veel notenbomen door
de vorst getroffen, waardoor ze
geen noten gedragen hebben.
Een strop voor de molen, want
veel mensen uit deze omgeving
schenken hun noten in het najaar. Maar gelukkig zijn er toch
voldoende noten aangeleverd
om op zondag 25 februari de
eerste lichting te gaan slaan.
Iedereen, zowel jong als oud, is
van harte welkom op deze Oliedag. De entree is gratis!
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sTaRT KaaRTveRKooP
natuurtheater de Kersouwe
HEESWIJK-DINTHER - Natuurtheater de Kersouwe viert de zomer van 2018 met een breed palet aan artiesten, bands en theatervoorstellingen.
Een uniek en divers programma met artiesten als Brigitte Kaandorp, Lil’ Kleine, Herman van Veen, Wende Snijders, Dutch Eagles, Hippe Gasten,
Jett Rebel, yuri Honing, Bløf, diverse jeugdvoorstellingen en vele anderen.
Vanaf zaterdag 24 februari start
de kaartverkoop voor de voorstellingen die in mei en juni staan
gepland.
Vanaf zaterdag 24 maart zijn alle
voorstellingen in de verkoop.
Kaarten zijn te bestellen op
www.kersouwe.nl en bij Paperpoint Heeswijk.
theater, concerten en cabaret
Natuurtheater de Kersouwe
weet al vele jaren grote bands en
bekende cabaretiers te verleiden
naar het podium in de bossen
van Heeswijk. En met succes;
publiek en bekende artiesten
en bands komen graag naar de
Kersouwe.
De Kersouwe presenteert deze
zomer ook weer nieuwe namen.
Trots is het theater dat Ellen ten
Damme haar debuut in de Heeswijkse bossen maakt. Voor de

jongeren komt rapper Lil’ Kleine.
Hippe Gasten gaan op vaderdag
de jeugd en de ouders vermaken. De succesvolle band The
Dutch Eagles en zelfs Elvis gaan
we horen in de bossen deze zomer, tijdens zijn ‘comeback tour’
met onder andere Barry Hay.
Ook bij het cabaret zijn er nieuwe
grote namen: Veldhuis & Kemper, het Belgische Kommil Foo,
Martijn Kardol en Janneke Bijl.

start kaartverkoop
24 febrUarI
voor meI en jUnI

‘ccum velendit perist, volupid ipsant
dolo odio di sunt aciata intem rem.

Herman van Veen, Brigitte Kaandorp met een grote live-band,
yuri Honing met de Berlicumse
saxofoniste Eva van Grinsven in
het voorprogramma en Bløf zullen voor onvergetelijke concerten in de openlucht zorgen.

Hilarische muzikale
voorstelling
Lieve Bertha

zeggingskracht in brons
Overzicht van beelden van Jet van Zijl
BERNHEZE - Jet van Zijl is geen onbekende in Bernheze. diverse mensen hebben beelden van haar in
huis. in veel bedrijven in en rond Bernheze staat of hangt werk van haar. Zij ontwierp de awards voor
het Bernhezer Business event.
In Nistelrode staan twee door
haar ontworpen monumenten:
het beeld op de openbare begraafplaats en het monument in
de Molukse wijk. En bij veilingen
voor het goede doel zorgden
haar beelden in het verleden
vaak voor recordopbrengsten.
Nu is er een boek uit met een
overzicht van haar werk, ‘Zeggingskracht in Brons’.

HEESCH - De lefgozers van Lieve Bertha maken geen cabaret,
geen film, geen popmuziek. En toch ook allemaal wel. Spontaan, recht voor zijn raap, met veel humor en lef. De twee
heren besloten op hun tiende om samen artiest te worden,
mooie dingen te maken en die aan heel de wereld te laten
zien. En dat doen ze. Ze zijn autodidact en naturel, schrijven
en zingen samen liedjes en maken filmpjes waarin ze mensen
en zichzelf verrassen en uit hun comfortzone trekken.

Op donderdag 1 maart staat Lieve Bertha op
het podium van CC De Pas in Heesch met hun
voorstelling ‘Prachtexemplaar’.
Lieve Bertha won in 2012 de publieksprijs van
de Grote prijs van Nederland en is zeer succesvol op youtube.
De voorstelling in CC De Pas begint om 20.15 uur en kaarten zijn
te reserveren via www.de-pas.nl.

wordt uitvoerig aandacht besteed aan de series met haar vrije
werk, waarmee zij ook landelijke
bekendheid verwierf: de Meis-

goed beeld van ontwikkeling
In dit boek staan niet ál haar
beelden, maar het geeft de lezer
een goed beeld van haar werk
en haar ontwikkeling als beeldend kunstenaar tot nu toe. Het
begint met een overzicht van
haar interpretaties van klassiek
werk en portretten in opdracht.
Dan volgt een reeks symbolische
beelden die zij maakte voor bedrijven en instellingen. Daarna

bijbehorende vijfregelige gedicht
van Frank van den Dungen opgenomen. Het boek is een hardcover uitgave die in full color

Zij ontwerpt de awards voor
het Bernhezer Business Event
jesserie, de serie Handelingen en
de beelden rond de thema’s Verlies & Rouw en Man & Vrouw.
gedichten van
Frank van den dungen
In dit boek is bij elk beeld uit de
series met vrij werk en bij de latere opdrachten telkens ook het

is uitgebracht door uitgeverij
Duvinci.
Het boek meet 21x21 centimeter, telt zo’n 80 bladzijden en is
voor € 25,- te koop bij Boekhandel Ceelen in Heesch. Je kunt
het ook bestellen via een mailtje
naar info@duvinci.nl.
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veRKiezingsEVENT

Vrijdag 16 maart
aanvang: 18.00 uur - cc nesterlé nistelrode

Rian: ‘Als je auto gaat slippen, dan wil je Max Verstappen aan het stuur’

25 VIP-PLAATSEN

tijdens het mooiBernheze verkiezingsevent 2018
De posters op de verkiezingsborden zijn geplakt en de ‘strijd’ is begonnen. In Bernheze was Valentijnsdag een mooie dag voor de
politieke partijen om te laten zien dat je meer vliegen met honing vangt dan met azijn. En daar houdt DeMooiBernhezeKrant ook
van, laten zien wat je allemaal hebt. Maar wij willen meer. Wij willen weten wie die mensen zijn waar we op kunnen stemmen
21 maart. Daarom een keer iets heel anders en organiseren we het MooiBernheze VerkiezingsEvent.

Want wie zijn die mensen die
brainstormen over mooie acties
om je op de verkiezingen van
21 maart te wijzen? Wie zijn die
raadsleden die vele uren steken
om zich in te lezen, om te luisteren naar betrokkenen? Die zich
toch deze verkiezingen weer
kandidaat stellen? Hoge bomen
vangen veel wind, waarom zouden ze zich zo in willen zetten?
Wat is hun beweegreden?

Of paniekvoetbal?
Wat zoeken wij kiezers in mensen die ons vertegenwoordigen
in de gemeenteraad? Wat geeft
ons het vertrouwen in deze mensen, dat zij jaarlijks alle informatie

goed bekijken en uiteindelijk de
juiste keuze gaan maken?
Ik kan alleen voor mezelf spreken, maar voor mij is iemand
een geschikt persoon hiervoor,
ofwel een betrouwbare persoon
als deze in de meest verschrikkelijke situaties, toch de beste
keuze uit twee slechte opties
gaat kiezen. De chirurg die op
het moment dat zich een complicatie voordoet, toch de handigheid in zijn vingers heeft om
het goed af te laten lopen. Of
een Max Verstappen die ik aan
het stuur wil hebben, indien mijn
auto in de slip raakt. Zo ook in
de politiek in mijn gemeente; iemand die weet waar hij het over

heeft, die het algemeen belang
voor het eigen belang stelt. Iemand die weet wat er leeft in
onze gemeenschap en in het
belang van ons, inwoners, beslissingen neemt. En dan is het
mooi als, zoals de burgemeester
in haar column aanhaalt, deze
personen een mooie weerspiegeling van de maatschappij zijn.
Met mannen en vrouwen. Met
jonge mensen en hun frisse kijk
op dingen en de ervaren mensen die open staan voor die
nieuwe ideeën, maar hun ervaring mee laten tellen.

MooiBernheze
VerkiezingsEvent
Weet jij niet op wie je moet
stemmen, dan raden we je aan
om naar het MooiBernheze
VerkiezingsEvent te komen op
16 maart. Dit organiseren wij
omdat wij willen dat alle 23.739
stemgerechtigden gaan stemmen. Zodat er niemand meer
thuis hoeft te blijven van het
stembureau, omdat ze niet weten naar wie hun stem moet
gaan.

25 VIP-Kaarten
Wij zoeken vijfentwintig personen, uit elke kern van onze ge-

Omdat schoonmaken een vak is
• Huishoudelijke hulp in heel Bernheze
• Eenmalige schoonmaak
Voor meer informatie bezoek onze
website www.hd-hh.nl of bel 06-30463741
Graaf Wernerstraat 20 - Heeswijk Dinther

meente vijf. Weet jij nog niet op
wie je gaat stemmen? En kan jij
16 maart erbij zijn?
Dan kan je je opgeven via
info@demooibernhezekrant.nl
voor een VIP kaart van het
MooiBernhezeVerkiezingsEvent
2018. Vermeld in je mail:
• Voor- en achternaam
• Woonplaats
• Leeftijd
• Geslacht
Bij meer aanmeldingen gaan we
selecteren, zodat we een brede
afspiegeling van de maatschappij hebben.

Je ontvangt extra voordelen
voor deze avond, je krijgt een
VIP-plaats in de zaal tijdens het
event en je gaat met een goed
gevulde goodybag naar huis.
Wij willen na afloop alleen weten of deze avond je meer inzicht gegeven heeft op wie je
wilt gaan stemmen.
We nodigen je van harte uit:
16 maart vanaf 18.00 uur!
Met vriendelijke groet,
Rian van Schijndel
Heidi Verwijst & Team
DeMooiBernhezeKrant

Jouw

stem
telt...
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PRaKTisCHe inFoRmaTie
De Misse 6, Postbus 19
5384 ZG Heesch
Tel.: 14 0412
(voor storingen in openbare ruimte
buiten openingstijden:
06 - 53 94 65 69)
gemeente@bernheze.org
www.bernheze.org
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
26 februari
Raadscommissie Bestuur en
Strategie
27 februari
Raadscommissie Maatschappelijke Zaken
28 februari
Raadscommissie Ruimtelijke
Zaken
17 maart
Nationale schoonmaakdag

gemeente haalt snoeihout
buitengebied op
Aanmelden tot 5 maart 2018
in de week van 12 maart 2018 halen we snoeihout in het buitengebied op. U kunt zich tot 5 maart 2018 aanmelden bij de gemeente,
telefoon 14 0412 of op www.bernheze.org het ‘aanvraagformulier
ophalen snoeihout’ invullen.
Biomassa-energiecentrale
Het snoeihout wordt verwerkt in
een biomassa-energiecentrale.
Daarom moet het hout aan kwaliteitseisen voldoen. u vindt deze
op www.bernheze.org.
aanmelden en werkwijze
Als u uw snoeihout wilt laten
ophalen, hebben we de volgende informatie nodig: uw naam
en adresgegevens, (mobiel) telefoonnummer waar u overdag
bereikbaar bent, adresgegevens
van de locatie waar het hout
ligt, plaats van herkomst van
het hout en een inschatting van
de hoeveelheid kubieke meters.
Wanneer u geen adresgegevens
van de locatie kunt opgeven,

@bernheze_gem

Referendum 21 maart 2018
op 21 maart 2018 vindt het referendum plaats over de nieuwe Wet
op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv). informatie over
het referendum vindt u op www.referendum-commissie.nl.
stemmen met een kiezerspas
Als u voor het referendum in een
andere gemeente wilt stemmen,
dan moet u een kiezerspas hebben. Met een kiezerspas voor
het referendum kunt u dan gaan
stemmen in elk willekeurig stembureau in Nederland. uw stem
voor de gemeenteraadsverkiezing moet u (of degene die u
machtigt) in de gemeente Bernheze uitbrengen.

kunt u een beschrijving van de
plek doorgeven.

uw stempas omzetten in een
kiezerspas kan aan de balie in
het gemeentehuis of schriftelijk.

u krijgt geen bevestiging van
de aanmelding. We kunnen niet
precies van tevoren aangeven
op welke dag we het snoeihout ophalen. Bij grote belangstelling kan het voorkomen dat
het snoeihout in de opvolgende
week wordt opgehaald.

Balie
Om uw stempas om te laten
zetten in een kiezerspas kunt
u in het gemeentehuis terecht
tot uiterlijk 20 maart 2018 om
12.00 uur. Maak hiervoor een
afspraak. Neem uw stempas van
het referendum en een geldig le-

gitimatiebewijs mee. We nemen
dan uw stempas in en u ontvangt direct een kiezerspas voor
het referendum.
schriftelijk
u kunt het formulier downloaden op www.bernheze.org of
afhalen bij de gemeente. De
schriftelijke aanvraag moet uiterlijk vrijdag 16 maart 2018
bij de gemeente binnen zijn. u
vult het formulier in en stuurt
het samen met uw stempas van
het referendum naar: gemeente
Bernheze, afdeling Burgerzaken,
Postbus 19, 5384 ZG Heesch. u
ontvangt daarna een kiezerspas
per post.
Bent u uw kiezerspas kwijt, dan
kunt u geen nieuwe aanvragen.
Als u bij volmacht of per brief
mag stemmen, kunt u niet stemmen met een kiezerspas.

Heeft u vragen over uw aanslagbiljet van BsoB?
Bel BSOB of kom naar de inloopavond in het gemeentehuis
volgende week ontvangt u van de Belastingsamenwerking oostBrabant (BsoB) uw aanslagbiljet voor gemeentelijke en waterschapsbelastingen. heeft u een vraag over uw aanslagbiljet,
WoZ-waarde of iets anders waar BsoB u mee kan helpen? Bel dan
tijdens de verruimde openingstijden of kom langs bij de inloopavond in uw gemeente.

21 maart
Gemeenteraadsverkiezingen

vragen aan de gemeente?
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Bellen of binnenlopen
Als u vragen heeft, kunt u bellen met BSOB via 088-5510000.
BSOB is extra bereikbaar op
maandag 26 februari t/m donderdag 1 maart, van 8.00 tot
20.00 uur. Daarna is BSOB weer

bereikbaar 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 en 14 maart tussen 16.00 uur en 19.00 uur in
het gemeentehuis. Tijdens deze
spreekuren zijn deskundigen van
BSOB aanwezig om vragen te
beantwoorden. Vergeet niet uw

legitimatiebewijs mee te nemen.
Wat is er veranderd?
BSOB voert vanaf 1 januari 2018
de belastingen uit voor onze gemeente. De belastingaanslagen
van het waterschap Aa en Maas
en van uw gemeente komen nu
zoveel mogelijk op één aanslagbiljet. Doordat beide belastingen
nu samen op één aanslagbiljet
staan vermeld, is het bedrag hoger. u kunt het bedrag nu ook
in 10 termijnen via automatische
incasso betalen. In totaal betaalt
u niet meer. Bij uw aanslagbiljet
zit een flyer met alle andere veranderingen op een rij.

Wilt u meer informatie?
Kijk voor meer informatie op
de website www.bs-ob.nl. Hier
kunt u ook zelf snel en eenvoudig uw belastingzaken regelen
via het digitaal loket.
over BsoB
Belastingsamenwerking OostBrabant (BSOB) is een samenwerkingsverband tussen waterschap Aa en Maas en elf Brabantse gemeenten (Asten, Bernheze,
Boekel, Deurne, Gemert-Bakel,
Laarbeek, Landerd, Oss, Sint
Anthonis, Someren en uden) op
het gebied van gemeentelijke en
waterschapsbelastingen.

gemeenteraadsverkiezingen

op woensdag 21 maart 2018
vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. op deze dag
kiezen we de leden van de nieuwe gemeenteraad.
De raad van de gemeente Bernheze bestaat nu uit 21 leden. De
gemeente Bernheze heeft inmiddels meer dan 30.000 inwoners.
Dat heeft gevolgen voor het
aantal raadsleden. Op 21 maart
2018 zijn nu 23 zetels te verde-

len. Het zijn de inwoners van de
gemeente die bepalen wie er
in de gemeenteraad komen en
hoeveel zetels de verschillende
politieke partijen krijgen. Op
onze website staat informatie
over de verkiezingen. Neem dus
eens een kijkje op www.bernheze.org/verkiezingen.
stemmen bij volmacht
Als u op 21 maart 2018 niet
zelf kunt stemmen (bijvoorbeeld
door andere verplichtingen of
ziekte) kunt u iemand anders uit
de gemeente Bernheze machtigen. Hij of zij mag dan namens
u stemmen. De persoon die uw

stem uitbrengt moet zelf ook
mogen stemmen voor de gemeenteraadsverkiezing
en/of
het referendum. Er zijn twee
verschillende machtigingen: een
onderhandse volmacht en schriftelijke volmacht.
onderhandse volmacht
u geeft een onderhandse volmacht door het invullen en ondertekenen van de achterkant
van uw stempas. Dit kan tot en
met de dag van de verkiezingen.
Deze volmachtstem kan de gemachtigde alleen tegelijkertijd
met zijn/haar eigen stem uitbrengen. Hij of zij moet dus zelf

ook mogen stemmen.
De gemachtigde heeft uw
stempas en (een kopie van) uw
identiteitsbewijs nodig. Voor de
verkiezingen geldt dat uw identiteitsbewijs maximaal 5 jaar verlopen mag zijn (bij ‘geldig tot’ 22
maart 2013 of een datum daarna).
Wilt u een andere kiezer voor
beide stemmingen (gemeenteraadsverkiezing en referendum)
machtigen dan moet u op beide
stempassen de achterkant invullen. De kiezer die voor u gaat
stemmen moet dan zelf ook voor
beide stemmingen gaan stem-

men. De gemachtigde mag per
stemming niet meer dan twee
machtigingen aannemen.
schriftelijke volmacht
Als u uw machtiging al wilt regelen voordat u uw stempas ontvangt (bijvoorbeeld omdat u op
vakantie gaat), kunt u een schriftelijke volmacht aanvragen.
Voor een schriftelijke volmacht
vult u het formulier in dat u vindt
op www.bernheze.org, samen
in met degene die voor u gaat
stemmen. Het ingevulde formulier moet uiterlijk 16 maart 2018
bij de gemeente binnen zijn.
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u kunt het sturen naar gemeente@bernheze.org, of naar gemeente Bernheze, afdeling Burgerzaken, Postbus 19, 5384 ZG
Heesch. Na 16 maart 2018 kunt
u iemand alleen nog machtigen

via een onderhandse volmacht
(invullen achterkant van de
stempas).
Het volmachtsbewijs wordt direct aan de gemachtigde toe-

gestuurd, waarmee hij/zij namens u kan stemmen. Deze volmachtstem kan de gemachtigde
alleen tegelijkertijd met zijn of
haar eigen stem uitbrengen. Hij
of zij moet dus zelf ook mogen

stemmen. Voor meer informatie
kunt u contact opnemen met
het bureau Verkiezingen van de
gemeente Bernheze, telefoon
14 0412, De Misse 6, 5384 BZ
Heesch, gemeente@bernheze.org.

raadscommissie maatschappelijke Zaken op 27 februari 2018
- Stand van zaken Jeugdzorg,
Wmo/AWBZ en Participatiewet
- Opiniërende bespreking Haalbaarheidsonderzoek tennispark Loosbroek

- Vaststellen bestemmingsplan
Binnenweg ong. (3 RvR woningen) Heesch
- Vaststellen bestemmingsplan
Binnenweg ong. (nabij 18)
Heesch
- Vaststellen bestemmingsplan
’t Vijfeiken, Heesch
- Vaststellen bestemmingsplan
Maxend 39, Nistelrode
- Vaststellen Wegsleepverordening 2018
- Opiniërende bespreking ver-
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Meer informatie over stemrecht
en verkiezingen vindt u op
www.kiesraad.nl.
De aanvraagformulieren vindt u
op www.bernheze.org.

RaaDsCommissieveRgaDeRingen
De volgende raadscommissievergaderingen vinden binnenkort
plaats. De raadscommissievergaderingen zijn openbaar en worden gehouden in het gemeentehuis, De Misse 6 in Heesch,
aanvang 19.30 uur. Bezoekers
hebben de mogelijkheid om mee
te praten over onderwerpen die
op de agenda staan.
raadscommissie Bestuur en
strategie op 26 februari 2018

- Presentatie Veiligheidsonderzoek Bernheze door onderzoeksbureau Dimensus
- Presentatie regionale brandweer door regionaal commandant P. Verlaan
- Voorstel tot vaststelling van de
Algemene Plaatselijke Verordening (APV) Bernheze 2018
- Wijzigingen verordeningen
Onroerende zaakbelastingen
Bernheze 2018 en Rioolheffing 2018

raadscommissie ruimtelijke
Zaken op 28 februari 2018
- Stand van zaken huisvesting
vergunninghouders

groten bouwvlakken met medewerking van mogelijkheden
Verordening ruimte
- Opiniërende bespreking ontwerpbestemmingsplan Zwarte
Molen 2 Nistelrode
De agenda en stukken vindt u
op www.bernheze.org
Met vragen over de gemeenteraad en de raadscommissies
kunt u terecht bij de griffie,
telefoon 14 0412, e-mail
griffie@bernheze.org.

oFFiCiËLe BeKenDmaKingen
- XSAGA B.V. voor het organiseren van de AH buitendag op
2 april 2018 van 11.00 tot
13.00 uur en van 14.00 tot
16.00 uur op locatie Busselsesteeg 1, 5472 PT Loosbroek.
De toestemming is verzonden
op 15 februari 2018.
Procedures 1a, 4b en 7a zijn van
toepassing.

voornemen ambtshalve
wijziging adresgegevens
uit onderzoek is gebleken dat
de volgende personen niet meer
wonen op het adres in de gemeente Bernheze waar zij volgens de Wet basisregistratie
personen (BRP) staan ingeschreven. Het onderzoek van afdeling
Burgerzaken leverde geen resultaat op. Het college van burgemeester en wethouders van de
gemeente Bernheze is van plan
het bijhouden van hun persoonsgegevens ambtshalve te beëindigen. Dit kan voor deze personen
grote persoonlijke en/of financiele gevolgen hebben. Het formele besluit tot uitschrijving wordt
gepubliceerd op de gemeentepagina’s in deze krant en op
www.officielebekendmakingen.nl.
- B.A. Czekaj,
geboren 20-06-1970
- B.R.C.F. Woort,
geboren 17-02-1991
- D. Melab,
geboren 31-05-1970
- J.A.L. Exters,
geboren 31-03-1971
- K.M. ulbrich,
geboren 08-12-1984
- H. ulbrich,
geboren 16-03-2017
- A. ulbrich,

geboren 16-03-2017
- F. Dragu, geboren 04-04-1974
Heeft u informatie over de verblijfplaats van deze personen of
heeft u vragen, neem dan contact op met het afdeling Burgerzaken van de gemeente Bernheze, telefoon 14 0412 of via gemeente@bernheze.org.

algemene Plaatselijke
verordening (aPv)
evenementenvergunningen
Het college van burgemeester en
wethouders heeft een vergunning/ontheffing verleend aan:
- Buurtvereniging De Drie Dreven voor het organiseren van
een rommelmarkt op 6 mei
2018 van 10.00 tot 16.00 uur
op Lijsterbesdreef, Kastanjedreef en Lindedreef, 5473 SJ
Heeswijk-Dinther. Deze wegen
zijn afgesloten van 5 mei 2018,
18.00 uur tot 6 mei 2018,
19.00 uur. De beschikkingen
zijn verbonden op 16 februari
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:

verleende standplaatsvergunning
Het college van burgemeester en
wethouders heeft op 15 februari 2018 besloten een incidentele
standplaatsvergunning te verlenen aan Roscom Promotie, Telfordstraat 25a, 8013 RL Zwolle
voor het plaatsen van een informatiebus van Ziggo op 28 en 29
maart 2018 op het Raadhuisplein
in Nistelrode, 30 en 31 maart
2018 op het plein aan ’t Dorp in
Heesch, 4 en 5 april 2018 op het
plein 1969 in Heeswijk-Dinther
en 6 en 7 april 2018 op het
Meester Loeffenplein in Vorstenbosch.
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing.
melding schenktijden paracommerciële rechtspersoon
V.V. Heeswijk, Droevendaal 6,
5473 AE Heeswijk-Dinther heeft
in overeenstemming met artikel 2:34B, lid 4 APV melding
gedaan van een activiteit op 2
maart 2018. Van deze mogelijkheid mag de inrichting maximaal
zes keer per jaar gebruikmaken.
Tijdens de activiteit gelden er ruimere schenktijden dan normaal.
Voor de exacte 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, 4b en 7a zijn van
toepassing.

inzameling oud ijzer
Het college van burgemeester
en wethouders heeft toestemming verleend voor het houden
van een openbare inzameling
oud ijzer op grond van artikel
5:13 van de Algemene Plaatselijke Verordening Bernheze (APV)
2014 aan:
- Fanfare Sint Lambertus Nistelrode in Nistelrode, 5388 op 7
april 2018 van 9.00 tot 16.00
uur. De vergunning is verzonden op 19 februari 2018.
- Muziekvereniging De Notenkrakers Vorstenbosch in Vorstenbosch, 5476 in februari/
maart of september/oktober
2018. De vergunning is verzonden op 19 februari 2018.
- Muziekvereniging
Servaes
Heeswijk-Dinther in Heeswijk-Dinther, 5574 op 7 april
2018. De vergunning is verzonden op 19 februari 2018.
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing.

Wet ruimtelijke ordening
rectificatie kennisgeving 3 overeenkomsten over grondexploitatie
Het college van burgemeester en
wethouders van Bernheze maakt
op grond van artikel 6.24 lid 3 van
de Wet ruimtelijke ordening bekend dat het op 31 januari 2018
twee overeenkomsten en op
1 februari 2018 een overeenkomst heeft gesloten waarin een
onderdeel over grondexploitatie
is opgenomen. Dit in het kader
van de ontwikkeling van bestemmingsplan
‘Woningbouw
De Erven’. In de kennisgeving
van 7 februari 2018 zijn abusievelijk twee percelen genoemd
waarop de gesloten anterieure
overeenkomsten geen betrekking hebben, namelijk de percelen kadastraal bekend gemeente

Heesch, sectie F nummers 471 en
930. De overeenkomsten hebben wel betrekking op de percelen kadastraal bekend gemeente
Heesch, sectie F, de nummers
470, 473, 896, 929, 478, 479,
480, 663, 785, 787, 794, 962,
969, 405, 406, 718, 769 en 770
en de gemeente Heesch sectie
A, de nummers 959, 960, 961,
5983, 5984 en 6046 plaatselijk
bekend De Erven in Heesch.
inzage: De zakelijke beschrijving
van deze overeenkomst ligt op
grond van het bepaalde in artikel 6.2.12 van het Besluit ruimtelijke ordening gedurende zes
weken, vanaf donderdag na de
publicatie, op afspraak, tijdens
openingstijden ter inzage in het
gemeentehuis, De Misse 6 in
Heesch.

Wet milieubeheer
algemene maatregel
van bestuur
De volgende meldingen als bedoeld in artikel 10.52 van de Wet
milieubeheer zijn ingekomen:
- Gebr. Van den Brand & Van
Oort B.V. heeft een melding op
grond van het Besluit mobiel
breken ingediend. De melding
richt zich op het breken van in
totaal 1.000 ton steenachtige
materialen op het adres Heuvelstraat 80, 5388 XG Nistelrode. De melding is geldig van
21 februari 2018 tot uiterlijk 21
mei 2018 en geldt in deze periode gedurende ten hoogste
3 werkdagen. De verwachte
startdatum is 21 februari 2018.
Bronsterkte mobiele breker is
110 dB(A). Tegen deze melding kan geen bezwaar worden gemaakt.
- Gebr. Dijkhoff & Zn. B.V.
heeft een melding op grond
van het Besluit mobiel breken
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ingediend. De melding richt
zich op het breken van in totaal
1.500 ton steenachtige materialen op het adres Bosschebaan
53, 5384 VX Heesch. De melding is geldig van 23 februari
2018 tot uiterlijk 23 mei 2018
en geldt in deze periode gedurende ten hoogste 5 werkdagen. De verwachte startdatum
is 23 februari 2018. Bronsterkte mobiele breker is 114 dB(A).
Tegen deze melding kan geen
bezwaar worden gemaakt.
Procedures 1a en 6 zijn van toepassing.

Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht
reguliere procedure
ontvangen aanvragen voor een
omgevingsvergunning
heesch
- Schutsboomstraat 14
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Renovatie kozijnen, dak en gevels
Datum ontvangst: 09-02-2018
- Binnenweg ong.
Oprichten woning
Datum ontvangst: 16-02-2018
- Hadewychstraat ong. en John
F. Kennedystraat ong.
Oprichten 13 woningen
Datum ontvangst: 12-02-2018
- Vosbergstraat 9 en 11
Ophogen (op peil brengen) 2
bouwpercelen
Datum ontvangst: 09-02-2018
nistelrode
- Hoogstraat 25
Plaatsen zadeldak
Datum ontvangst: 14-02-2018
- Plan Molenerf
Oprichten 9 patiowoningen
Datum ontvangst: 15-02-2018
- Grote Heide 12
Handelen in strijd regels ruimtelijke ordening (omzetten naar
plattelandswoning)
Datum ontvangst: 16-02-2018

vorstenbosch
- Kerkstraat 36
Nieuwbouw opslagloods
Datum ontvangst: 08-02-2018
- Kerkstraat 40
Nieuwbouw garage
Datum ontvangst: 08-02-2018
- Rietbeemden ong. kavel 8
Oprichten woning
Datum ontvangst: 09-02-2018
heeswijk-dinther
- Plan Rodenburg sectie C nr.
6429
Oprichten woning
Datum ontvangst: 16-02-2018
Procedure 6 is van toepassing.

voor het indienen van een mondelinge
inspraakreactie contact op met de betreffende afdeling.

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

Besluiten
De volgende omgevingsvergunningen zijn verleend. Deze besluiten treden daags na verzending van het besluit in werking.
heeswijk-dinther
- Plan Rodenburg kavel KA02
Oprichten vrijstaande woning
Verzenddatum: 08-02-2018

- Plan Rodenburg kavel KI07
Oprichten vrijstaande woning
Verzenddatum: 08-02-2018
- Plan Rodenburg kavel KJ05
Oprichten woning met schuur
Verzenddatum: 15-02-2018
- Plan Rodenburg kavel KJ01
Oprichten woning
Verzenddatum: 15-02-2018
- Plan Rodenburg kavel KJ02
Oprichten woning
Verzenddatum: 15-02-2018
- Het Geerke 39
Legalisatie garage en bouw
tuinkamer/veranda en handelen in strijd regels ruimtelijke
ordening
Verzenddatum: 16-02-2018
heesch
- Oliemeulen 6
Verhogen garage
Verzenddatum: 15-02-2018
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing.

De volgende omgevingsvergunningen zijn ingetrokken. Deze
besluiten treden daags na verzending van het besluit in werking.
heesch
- Vosbergstraat 15
uitbreiden woning (gedeeltelijke intrekking)
Verzenddatum: 15-02-2018
heeswijk-dinther
- Schoolstraat 8
Bouwen garage
Verzenddatum: 05-02-2018
- Vorstenbosseweg 11
Bouwen paardenstal, overdekte rijbaan, paddocks, stapmolen, buitenrijbaan en zes lichtmasten (gedeeltelijke intrekking)
Verzenddatum: 05-02-2018
- Grote Heide 7
Slopen garage/schuur
Verzenddatum: 05-02-2018
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing.

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

Zienswijze
Procedure 3a
Belanghebbenden kunnen binnen zes
weken na publicatiedatum schriftelijk
een zienswijze indienen bij het college
van burgemeester en wethouders van
Bernheze. Neem voor het indienen van
een mondelinge zienswijze contact op
met de betreffende afdeling.
Procedure 3b
Iedereen kan binnen zes weken na publicatiedatum een schriftelijke zienswijze
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 4b
Belanghebbenden kunnen binnen zes
weken na publicatiedatum van dit besluit bezwaar indienen bij het college
van burgemeester en wethouders van
Bernheze. Het bezwaar heeft geen
schorsende werking.
Beroep
Procedure 5a
Belanghebbenden kunnen binnen zes
weken na publicatiedatum van dit besluit beroep indienen bij de sector be-

stuursrecht van de rechtbank, Postbus
90125, 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 besluit beroep indienen bij de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van
State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Het beroep heeft geen schorsende werking. Er zijn griffierechten
verschuldigd.
Bezwaar-/beroepsmogelijkheid
Procedure 6
Er zijn geen bezwaar-/beroepsmogelijkheden.
voorlopige voorziening
Procedure 7a

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

WWW.BeRnHeze.oRg

veRKiezingsEVENT
Jouw

stem
telt...

DEBAT

Vrijdag 16 maart
aanvang: 18.00 uur - cc nesterlé nistelrode
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Op weg naar de
gemeenteraadsverkiezingen
BERNHEZE - Woensdag 21 maart, de dag van de verkiezingen, nadert met rasse schreden. De afdeling burgerzaken van de gemeente
is al in oktober 2017 met de voorbereidingen gestart. Hetzelfde geldt voor de politieke partijen die aan de verkiezingen deelnemen.
Verkiezingsprogramma’s zijn geschreven, kandidatenlijsten zijn samengesteld en algemene ledenvergaderingen zijn gehouden. Onlangs hebben
de politieke partijen de verkiezingsborden gezamenlijk beplakt en nu deze geplaatst zijn zouden we eigenlijk kunnen spreken over de start van de
verkiezingscampagne. De politici treden naar buiten in woord en geschrift, maar achter de schermen gaan de voorbereidingen ook gewoon door.
En Leo en Marita geven mij, Gerard van Dijk, en de lezers van DeMooiBernhezeKrant vandaag ook weer een blik in de keuken.
tekst: Gerard van Dijk

foto’s: marcel van der steen

Afgelopen zaterdag
hebben de politieke
partijen de
verkiezingsborden
gezamenlijk beplakt

Zeven partijen op jacht naar uw stem
De vorige keer gaven jullie
aan dat de kandidatenlijsten
van de partijen door jullie
nauwkeurig gecontroleerd
moeten worden met de daarbij behorende instemmingsverklaringen. Hoe is dat in
zijn werk gegaan?
Leo en Marita: “Doordat we al
een voor-controle van alle benodigde stukken hadden gedaan,

Partijen die voor de eerste keer
meedoen met deze verkiezingen,
sluiten helemaal achteraan bij de
verdeling van de nummervolgorde. Zijn er meerdere partijen die
voor de eerste keer meedoen, dan
loten zij bij de nummervolgorde.”
Op de ene lijst staan meer
kandidaten dan op de andere. Hoe kan dat en hoeveel

verkiesbare plaats op de kandidatenlijst staat. Meestal gaat het om
iemand die niet gekozen wil worden, maar wel wil bijdragen aan
de populariteit van zijn of haar
partij. Iemand die als lijstduwer
gezien wordt, is vaak een bekende persoonlijkheid of populair politicus, die soms actief deelneemt
aan de verkiezingscampagne en
daarbij in de publiciteit treedt. Bij

‘Indentificatie is bij stemmen altijd verplicht’
lokale verkiezingen wordt ook wel
gekozen voor oud-wethouders
die de nodige resultaten hebben
behaald in het verleden.”

waren alle stukken op de dag
van kandidaatstelling, 5 februari,
compleet bij de inlevering.
Alle partijen krijgen een
lijstnummer. Ik kan me voorstellen dat iedereen nummer
één wil hebben. Hoe gaat
dat eigenlijk?
“De nummering gaat in chronologische volgorde en naar rato
van het aantal stemmen, dat de
partijen individueel bij de vorige
verkiezingen behaald hebben.

mogen er op een lijst?
“Het staat partijen vrij om zoveel
mogelijk kandidaten op een lijst te
plaatsen met een maximum van
50 kandidaten.”
De eerste kandidaat op een
lijst is een lijsttrekker, maar
wat is een lijstduwer?
“Een lijstduwer is een verkiezingskandidaat namens een politieke partij die persoonlijk naar
verwachting veel stemmen zal
trekken, maar op een (vrijwel) on-

Wanneer worden de stempassen aan de kiezers verzonden en hoeveel stemgerechtigden hebben we op de
eerder door jullie genoemde
peildatum van 5 februari
exact?
“De stempassen gaan vanaf 22
februari aanstaande in de bezorging bij PostNL. Het aantal stemgerechtigden op de peildatum 5
februari was 23.739.”

Als ik uitga van een opkomst van 60% van het
aantal stemgerechtigden,
hoeveel stemmen heeft een
partij dan nodig om een
zetel te behalen?
“Stemgerechtigden: 23739, opkomst: 60%, aantal geldige stemmen: 14243, te verdelen zetels:
23, aantal geldige stemmen op
kandidaten: te verdelen zetels =
kiesdeler 14243:23 = 619 6/23.”

Bij het stemmen moeten
mensen zich kunnen identificeren. Hoe en waarmee
kan men dat doen?
“Iedere kiezer moet zich bij het
stembureau legitimeren met een
geldig legitimatiebewijs. Een
geldig legitimatiebewijs is een
paspoort, identiteitsbewijs of rijbewijs. Het paspoort of identiteitsbewijs mag daarbij verlopen
zijn met maximaal vijf jaar.”

Hoe vindt verzending plaats
en hoe wordt gewaarborgd
dat iedere kiezer een stempas krijgt?
“De stempassen worden verzonden via PostNL en iedere stempas wordt apart bezorgd in een
gesloten envelop. De envelop is
bedrukt met de tekst ‘Stempas’.”

De buurman van de voorzitter van het stembureau wil
stemmen maar kan zich niet
schriftelijk identificeren. De
andere leden van het stembureau kennen hem met
voornaam, achternaam en
geboortedatum en ook zijn
vrouw is bij hen bekend.
Zijn vrouw heeft hem bij het
stembureau afgezet en hij
kan vóór sluitingstijd van
het bureau thuis niet binnen
om zijn identificatie op te
halen omdat hij de sleutel
heeft vergeten. Mag hij nu
toch stemmen?
“Helaas mag deze persoon niet worden toegelaten om te stemmen.”

Vorige week hoorde ik op tv
dat vooral in de grote steden
stembureaus onvoldoende
voldoen aan bereikbaarheid en bruikbaarheid voor
mensen met een handicap.
Hebben jullie alles op orde?
“In de gemeente Bernheze zijn
vijftien stembureaus ingericht.
Al deze bureaus zijn toegankelijk
voor mindervaliden.”

Gerard van Dijk in gesprek met Leo en Marita

Een heel duidelijk antwoord,
identificatie is bij het stemmen
altijd verplicht en hierop is geen
enkele uitzondering mogelijk,
zoals uit het laatste voorbeeld
blijkt. We weten nu ook dat voor
het behalen van een zetel zo rond
de 600 stemmen nodig zijn. Volgende keer vraag ik Leo en Marita om een voorbeeld van een
totale verkiezingsuitslag uit te
werken zodat jij straks volledig
op de hoogte bent om op woensdag 21 maart te gaan stemmen.
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VVD: Onze

nummer vier

Remco van den Akker, burgerlid
Commissie Ruimtelijke Zaken en
kandidaat raadslid VVD-Bernheze.
Bereid u voor! Op 21 maart zijn er weer
gemeenteraadsverkiezingen. En u weet wat
dat betekent... De komende weken wordt
u weer overspoeld met adviezen, tips en
beloftes voor de verkiezingen. Daar komen
we plots uit het niets te voorschijn!
En ik begrijp uw gedachte. Ik
ben zelf een vader van twee
jonge kinderen en zet me sinds
een kleine twee jaar in binnen
de gemeente. Vrijwillig, net als
veel andere collega’s van de politieke partijen. Wij proberen er
te zijn voor u allemaal. Voor de
sterke, gezonde Bernhezenaar,
maar ook voor de zwakkere
zonder stem. Al bijna vier jaar
zetten mijn collega’s binnen de
gemeentepolitiek zich in voor u
en zij verdienen een dikke pluim.
U bent wellicht zelf ook actief als
vrijwilliger bij een vereniging of
stichting; daarvoor net zo veel
respect. We moeten het met elkaar doen.
En nogmaals, ik begrijp dat de

politieke partijen nu opeens
zichtbaar worden, maar toch
zijn we wekelijks, zo niet dagelijks, aan de slag. En we proberen
ook contact met u te onderhouden en er voor u te zijn. Als er
ontwikkelingen bij u in de buurt
zijn of als u ergens mee zit, dan
kunt u naast de gemeente ook
de raads- en commissieleden
bereiken. Ik probeer, namens de
VVD-Bernheze, het gat voor u
te verkleinen. Gewoon door te
doen. Door samen met u Bernheze een prettige woon-, leefen werkomgeving te laten zijn.
Vragen, opmerkingen of tips?
Gewoon doen!
info@vvdbernheze.nl

Gezond boeren,
vanzelfsprekend!
Jesse Jansen, lijsttrekker Progressief
Bernheze.
De landbouw is veel in het nieuws. Onderwerpen als mestfraude, bijensterfte, stank
en Q-koorts zorgen voor veel discussie.
Progressief Bernheze ziet dat er grote problemen zijn en wil samen met de agrarische bedrijven op zoek naar oplossingen.

Wij willen naar een landbouw
die produceert zonder gezondheids- en milieurisico’s, die zorgt
voor een mooiere omgeving en
waarbij boeren een goed inkomen kunnen verdienen. Om dat
te bereiken zijn veranderingen in
de bedrijfsvoering en een vermindering van het aantal dieren
onvermijdelijk.
Om deze andere manieren van
boeren te stimuleren wil Progressief Bernheze dat de gemeente
actief gaat bijdragen aan het ruilen van grond, ook wel kavelruil
genoemd.
Kavelruil helpt bij het realiseren
van natuur en wandelpaden én
geeft koeien de ruimte om lekker buiten in de wei te staan. De
gemeente kan grond, geld en
menskracht beschikbaar stellen
om dit proces op gang te brengen.

Daarnaast zullen er de komende
jaren ook boeren zijn die willen of
moeten stoppen met hun bedrijf.
Daardoor zullen er veel bedrijfsgebouwen leeg komen te staan.
Een deel van die gebouwen zal
opnieuw, voor andere doelen,
gebruikt kunnen worden. Maar
heel veel ook niet. Daarom wil
Progressief Bernheze zoveel mogelijk gebouwen die leeg komen
slopen. Door een actieve inzet
van de gemeente kan hierbij een
goede afstemming en samenwerking tussen boeren tot stand
komen, die voor boer én buitengebied gunstig is. Daarmee
wordt ons buitengebied voor iedereen een stukje fijner, mooier
én bovenal gezonder!
Lees meer over onze standpunten
op www.progressiefbernheze.nl
of reageer:
j.jansen@progressiefbernheze.nl.

Geen woorden maar daden
Marko Konings, lijsttrekker Politieke Partij Blanco.
In de verkiezingsdebatten van vier jaar geleden was er een aantal belangrijke
punten. De gemeente wordt verantwoordelijk voor ouderenzorg, jeugdzorg
en WMO. Vorstenbosch snakt naar een nieuwe gymzaal en Loosbroek wil
tennisbanen. We moeten meer naar de mensen luisteren en een aantal doorgaande routes opknappen.
Nu, vier jaar later, zien we dat
veel zaken nog steeds niet afgehandeld zijn. Soms wel opgepakt, maar even vaak ook weer
neergelegd of vooruitgeschoven.
Voor de zorg hebben we veel geld
op de plank liggen, dat moet zo
snel mogelijk naar de mensen en
doelgroepen die het nodig hebben. Helaas gaat dat laatste niet
zo snel als wij gehoopt hadden.
Ook de nieuwe gymzaal in Vorstenbosch is er nog niet, net zo
min als de tennisbanen in Loos-

broek. In Heeswijk-Dinther en
Vorstenbosch wordt met smart
uitgekeken naar de al zo lang beloofde aanpak van de doorgaande routes.
En (bijna) alle partijen roepen dat
we in de toekomst beter naar de
mensen moeten gaan luisteren
en ze meer moeten gaan betrekken bij plannen die impact hebben op hun omgeving.
Politieke Partij Blanco vindt het

jammer dat er de afgelopen vier
jaar op eerder genoemde punten te weinig vooruitgang is geboekt. Helaas zaten wij niet aan
de knoppen. Hopelijk gaan er
de komende vier jaar een paar
partijen een coalitie vormen die
meer daadkracht toont.
Politieke Partij Blanco maakt daar
graag onderdeel van uit. Geen
woorden maar daden.
Meer info op www.ppblanco.nl.

21 maart verkiezingen gemeenteraad
Rein van Moorselaar, lijststrekker SP.
De verkiezingen voor een nieuwe gemeenteraad komen snel dichterbij. Over
vier weken is het zover. De inwoners van Bernheze kiezen een nieuwe gemeenteraad. De SP doet mee aan die verkiezingen. De SP Bernheze heeft lijst
3. De afgelopen jaren was de SP duidelijk aanwezig in de Bernhezer politiek.
Niet alleen in de raadszaal, maar ook daarbuiten. En zeker ook bij de mensen
thuis. Wie hulp nodig heeft, kan altijd terecht bij de SP. Op 21 maart rekenen
we op uw stem.
Een sterke SP
Een sterke SP in de gemeenteraad betekent voortzetting van
veel zaken. Zaken waar we trots
op zijn. Subsidies voor jeugdleden van clubs en verenigingen.
Geen rioolbelasting voor de
mensen (huurders) met lage inkomens. Het minima ondersteuningsfonds. Goede schoolgebouwen voor het basisonderwijs
en voorgezet onderwijs. Strenge

geureisen aan veehouderijbedrijven. Aanpak verkeersoverlast dorpskernen. Is Bernheze af
dan? Nee, dat niet. De SP wil
nog graag iets doen aan de eigen
bijdrage in de WMO. De SP wil
graag meer uren huishoudelijke
hulp voor mensen die veel uren
kwijt raakten. Dat kan gerealiseerd worden vanuit de aanwezige reserves. In reserve zit ruim
€ 6.000.000,- aan overschot-

ten uit de afgelopen vier jaren
WMO. De SP is helder. Zorggelden gaan we gebruiken om
de zorg te verbeteren. Met een
sterke SP blijft Bernheze een zelfstandige gemeente. De SP zet
daar 100% op in.
Niet Bernheze overleveren aan
Den Bosch, Meierijstad of Oss.
Dat groot, groter, grootst gaat
ten koste van de gewone mensen in de straat.

Magazine Progressief Bernheze
BERNHEZE - Progressief Bernheze startte op zaterdag 17 februari de verkiezingscampagne
met de lancering van een verkiezingsmagazine.
Na het beplakken van de verkiezingsborden reikte bestuurslid
Frank Geenen het eerste exemplaar uit aan lijsttrekkers Jesse
Jansen en Ellen Neelen. In het
magazine komen leden en inwoners aan het woord.
Zij vertellen over voor hen persoonlijk belangrijke onderwerpen. Inwoners krijgen zo op
toegankelijke wijze inzicht in de
mensen en de standpunten van
de partij.
Het magazine wordt komende

weken op verschillende plekken
in Bernheze verspreid. Het is ook

te lezen of te bestellen via
www.progressiefbernheze.nl.

inFoRmaTie vooR De KeRnen
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gLasHeLDeR 29
instapcursus iPad
in Heesch

Lokaal: van het gas af!
Ik ben nog van de generatie die het gesjouw met kolen en briketten om het
huis een beetje warm te houden heeft meegemaakt. Wat een genot toen we
net op het aardgas aangesloten werden en alleen de kachel maar aan hoefden te steken of de thermostaat van de cv omhoog te draaien.
Na ruim vijftig jaar was het een vanzelfsprekendheid geworden dat we over
al dat gas uit het noorden konden beschikken. We wisten wel dat het een
keer op zou raken, maar dat duurde nog zo lang. We zouden wel zien. Inmiddels komt het moment dat de gaskranen in Groningen dicht gaan rap
dichterbij. En maar goed ook. De schade, de ellende en alle onrust die het
veroorzaakt door alle bevingen moeten stoppen.
Wat kunnen wij er aan doen? Beginnen met geen nieuwe gasaansluitingen
meer te maken. Plan De Erven zal de eerste gasloze
nieuwbouwwijk van Bernheze worden. Wij vinden dat
alle nieuwbouwwijken voortaan gasloos moeten zijn.
Dus ook plan de Zwarte Molen waar we het tijdens
de komende commissievergadering Ruimtelijke Zaken
over gaan hebben. Het is een flinke stap om te nemen,
maar het is nodig. Wil je er over meepraten? Kom dan
ook op 28 februari!
Voorzitter Lokaal, John van den Akker.

“LOKAAL

zijn
we
ALLEMAAL

vorstenbosch, een bruisend dorp
Vorstenbosch is een dorp in ontwikkeling. Daarom moeten we
blijven bouwen, zodat alle generaties er een plekje kunnen vinden. Bijvoorbeeld een cpo-project met woningen voor senioren
op de oude gymzaallocatie. We
moeten ruimte bieden aan nieuwe ideeën vanuit het dorp en
nieuwe leefbaarheidinitiatieven
van de dorpsraad ondersteunen.
Behoud van goed onderwijs en
ondersteuning van het verenigingsleven is essentieel voor het
behoud van de leefbaarheid. Het
groenonderhoud wordt samen
met buurtbewoners aangepakt
zodat Vorstenbosch een mooi
groen dorp blijft.
We zorgen voor een veilige verkeerssituatie op de doorgaande
route in Vorstenbosch. De kwaliteit van de wegen in het buitengebied vraagt aandacht. Het

Tekst: Frank van den Dungen Illustratie: www.sarahlinde.nl

digitale informatie en communicatie is niet meer weg te denken uit onze samenleving. met glasvezel krijgt héél Bernheze een
eersteklas ingang naar die digitale snelweg. het is belangrijk dat
iedereen in Bernheze daar ook gebruik van kan maken. om dat te
stimuleren heeft de stichting glasvezel Bernheze samen met de
dorpsraden en in heesch samen met de eijnderic een aantrekkelijk aanbod voor jou.
start 6 maart
In Heesch start op dinsdag 6 maart om 19.00 uur de eerste cursus
‘Kennismaken met de iPad’. In deze cursus leer je omgaan met de
iPad als communicatiemiddel. Je leert onder andere hoe je mailtjes
kunt versturen, hoe je foto’s en filmpjes kunt maken en die kunt
uitwisselen, hoe je app’s kunt installeren en hoe je met Facetime op
je iPad elkaar kunt zien terwijl je belt.
iPad in bruikleen
Tijdens deze cursus werk je met je eigen apparaat. Heb je (nog)
geen iPad? Geen probleem. Je kunt een iPad in bruikleen krijgen
voor deze lessen. Bevalt deze goed, dan kun je deze iPad na de
cursus tegen kostprijs overnemen. Deze cursus van vier avonden in
Heesch kost € 25,-. Hierbij is het lesmateriaal inbegrepen.

V.l.n.r.: Peter van Boekel, Erik van der Wijst, Wim van Lith en Rick van Cleef

wordt hoog tijd dat we investeren in goede verbindingen tussen onze dorpen. Daarom: pak
die wegen en bermen grondig
aan, zodat je niet de kans loopt
om je velgen aan gort te rijden
of dat je een klapband krijgt, met

mogelijk ernstige gevolgen.

namen en nummers
Aanmelden bij de Eijnderic kan via info@eijnderic.nl of via 0412454545. In Heeswijk-Dinther en Loosbroek kun je je ook nog aanmelden bij Ben Beeftink, 06-51317609. In Vorstenbosch bij Cor
Ottenheim, 06-57435636. In Nistelrode bij Frans van der Lee,
0412-617254 of via Burenhulp Nistelrode 06-53359017.

CDA Bernheze: Samen leven,
Samen wonen en Samen werken
in Bernheze.
cda.nl/bernheze

Op weg naar de verkiezingen
Zie pagina 3, 16 en 21

iedereen verdient een gelijke kans
annemieke Boellaard werkt als reizigersgeneeskundige en als arts
voor mensen met astma en coPd.
Ze runt samen met haar man loek van cruchten en hun
medewerkers een huisartspraktijk in heesch. in haar vrije tijd stapt
ze graag op de fiets en is ze actief in de politiek als raadslid en
lijsttrekker.
“in 2015 zijn belangrijke taken op het gebied van gezondheidszorg
van den haag naar de gemeente verplaatst. idee hierachter
is dat het makkelijker is zorg op maat te bieden als de
verantwoordelijkheid dicht bij huis ligt en de lijntjes kort zijn.
als arts ervaar ik dagelijks in de praktijk dat het zo gemakkelijk niet
is. met de verplaatsing van zorg werd er namelijk ook meteen veel
bezuinigd. ik ben van mening dat iedereen, jong en oud, echt een
gelijke kans verdient op een goed, gezond en veilig leven.
daar blijf ik me van harte voor inzetten.”
Ben jij ook d66? laat het ons weten! ikbend66@gmail.com

ik ben

‘t Dorp 103 Heesch Tel. (0412) 47 56 57
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OOGcontact

wie
is deze Bernhezenaar?

MOOIBERNHEZERTJES
Te KooP
veRenigingsgeBouW
10 x 22 meter, Nistelrode.
Meer informatie: 06-22045382.

DRie RonDe BeTonnen
BLoemBaKKen
Vorstvrij, 1 meter doorsnee.
€ 45,- per 3.
Informatie: 06-30862431.
1,87 Ha BosgRonD
2 kilometer zuid van Nistelrode:
€ 22.000,-. Tel. 0492-326284.

aangeBoDen
Stuur uw oplossing voor a.s. maandag 12.00 uur naar
info@demooibernhezekrant.nl onder vermelding
van OOGCONTACT en maak kans op

SCHEIDEN
SCHEIDEN
JESAM
SAMEN
DOE JE
EN

5x 1/5 staatsloten

n
le
e
e

Vanaf intakegespre
intakegesprek
k t/m afhandelin
afhandeling
g rechtbank
* Effectiever en goedkoper dan een advocaat
Een aanspr
aanspreekpunt
eekpun t tegen een vaste totaalprijs
totaalprijs

‘t dorp 65, 5384 mB heesch
0412-451782

oplossing
vorige week:
Gerby Maas
uit Heesch

Winnaar:
Ben van Breda
kan de staatsloten
ophalen
woordzoekermaken.nl bij Kantoorboekhandel Ceelen

Bij de Tandarts

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

Werknemers van Bernheze
Media worden uitgesloten van
deelname.

_____________________

Datum

HamLaPPen 500 gram
€ 2,40.
eRWTensoeP literbak € 3,60.
_____________________
Slagerij Bert van Dinther.
Heistraat 8 Oss
www.slagerijvandinther.nl

ij alle verborgen woorden vinden in deze woordzoeker?

WooRDzoeKeR: De TanDaRTs

O J N T E T G N V Y T C
L A X N Z S S E U B O S
T E T E K E B T L O K E
A

I

S M F O O E L R G J

A T N U J N O N

I W H K

T C O R F D R L N K J E
N E E T A E D S G T X
A F P S B R G K

I

I

D X T

L N G N C Z D X O X A S
P

I

O

I

E O D U D N W A

M X E B S E W L U R Y L
I

A D D L K X U Y D O E

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.

inBouWvaaTWasseR aeg
1 maand oud.
60 cm breed en 82 cm hoog.
€ 375,-. Nieuw inclusief garantie.
Informatie: 06-30862431.

Zoek: aBces, Boor, elastiekJes, eten, imPlantaat,
inFectie, instrUment, onderZoek, snoePgoed,
ABCESvUlling
BOOR
ELASTIEKJES

ETEN

IMPLANTAAT

NSTRUMENT

VULLING

INFECTIE

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.

e woordzoeker
is uitgeprint op WoordzoekerMaken.nl
www.lokaalfnv.nl/maasland - maaslandlokaalfnv@gmail.com - 0412-763700

Your Choice ¡

Nieuw menuthema van 1 tot 10 gangen,
van snel, tot avondvullend.
——————————————————–

De Leygraaf, altijd een feestje…
vacature allround Kok, 24 of 36u

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

ER IS
ST NA DE SCHEIDING
ER
ISTOEKOM
TOEKOMST
SCHEIDING

Het ScheidingsHuys
ScheidingsHuys
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, HeeswijkDinther. Ook bij diabetische
en reumatische voet met
vergoeding. Alle jaargetijden

In maart starten de Lessen
yoga oP De sToeL in het
cultureel centrum Servaes.
yoga op de stoel heeft niets met
leeftijd te maken maar meer met
je mogelijkheden.
Voor informatie: Sjan Adam
06-41681112.

Te KooP
gevRaagD
ComPLeTe inBoeDeLs
Gebruikte eiken meubelen
Barok en antiek
Tel: 06-21839778

Te HuuR
oPsLaguniT.eu
Te huur opslagunits in Nistelrode.
Afmeting unit
24 m2 voor € 90,- p.m.
48 m2 voor € 150,- p.m.
Eigen toegang.
Voor meer info 06-46111667 of
www.opslagunit.eu.

oveRig
giLDe nisTeLRoDe
Welkom op de Gildenhof.
Ook aanmeldingen van nieuwe
leden zijn van harte welkom.
www.gildenistelrode.nl.
27e BoeKen- en
PLaTenBeuRs!
Zaterdag 24 en zondag
25 februari van 10.00 tot
17.00 uur. Odaschool, Laan ten
Bogaerde 7, Sint-Oedenrode.
Tot dan!
gRoTe RommeLmaRKT
Zondag 25 februari Aarle-Rixtel.
MFC de Dreef Duivenakker 76.
9.00-15.00 uur.
Inlichtingen 06-20888818.

WiLT u een zoeKeRTJe PLaaTsen?
dan is dit mogelijk vanaf € 5,-. office@demooibernhezekrant.nl of 0412-795170.

sneeuWPReT

ONDERZOEK
SNOEPGOED
maasland
’t Dorp 142 - 5384 ME Heesch
Tekst?

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

uw nagels mooi verzorgd met
gelcolor, colorlak. Kalknagels?
Ook hiervoor leent deze
pediquemethode zich prima!
Meer info of afspraak:
0413-293260.

Zie oplossing pagina 34
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Creatief & Lekker voor Pasen Opening nieuw pand

Rabobank Nistelrode

NISTELRODE - Carnaval en Valentijnsdag zijn nog niet voorbij of de paashaas staat
alweer te trappelen. Daarom hebben wij van Creatief & Lekker weer hele leuke en vernieuwde Chocolade Workshops Paaseieren voor jullie geselecteerd. Niets is er leuker
en lekkerder dan een zelf gemaakt glanzend chocolade ei.
Verder hebben we nog twee nieuwe chocolade workshops. We gaan een Masterclass geven. Deze workshop is geschikt
voor de mensen die echt alles over chocolade willen weten. We leren hoe je de chocolade kunt verwerken tot een mooi stuk.
Hierbij komen alle technieken aan bod, die
je zelf meteen kunt oefenen.
Ook voor de jongeren hebben we een
leuke nieuwe workshop, Chocolade Figuren maken. Het is een combi van het verwerken van chocolade en fondant. Eerst
wordt van chocolade het figuur gemaakt,
dit kan tegenwoordig in veel verschillende
leuke kleuren. Daarna gaan we met fondant versieringen knutselen die dan later
op het chocolade figuur komen. Je kunt
op deze manier bijvoorbeeld een vis, uil,
aapje, unicorn, minions of angry birds maken.

Ben je met minder dan zes personen, dan
hebben we verschillende inloop workshops waarvoor je jezelf in kunt schrijven.
Met een groep van zes of meer kun je zelf
een dag en tijd plannen. Graag zien we
jullie op een van onze workshops.
Trudie, Henk en Merel Albers

Specialist in chocoladeworkshops

Den Hof 17 - 5388 GN Nistelrode
06 48546757
info@creatiefenlekker.nl
www.creatiefenlekker.nl

V.l.n.r.: Helen Verstegen, Marion van de Kerkhof, Karin Hanegraaf, Roos Eerhart en Peter van
der Heijden

NISTELRODE – Bij Rabobank Oss-Bernheze stonden afgelopen vrijdag de deuren
open voor alle belangstellenden die het nieuwe kantoor aan de Parkstraat 6 wilden
bewonderen. Het welkome oranje lonkte de voorbijgangers naar binnen, waar zij
gastvrij ontvangen werden.
Vele belangstellende, geinteresseerde inwoners bezochten vrijdag het kantoor in
Nistelrode, waar ook de werknemers wonend in Nistelrode hen hartelijk welkom
heetten.
Het kantoor aan de Parkstraat is geopend. De fysieke aanwezigheid van de
Rabobank is een belangrijke impuls voor
de leefbaarheid in Nistelrode. In het openingswoord vrijdag 16 februari van Ronald van Hintum, directeur Particulieren
en Private Banking, heette hij iedereen
welkom: “Door deze centrale plek te kiezen blijven wij dicht bij onze klanten en
hiermee kunnen we een bijdrage leveren

aan de dynamiek in het dorp.” De openingstijden van het kantoor zijn verruimd
en er zal ook een flexplek zijn voor de
werknemers van de Rabobank mocht het
zich voordoen. Op maandag van 13.00
tot 17.00 uur en op dinsdag tot en met
vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur zijn de
klanten van harte welkom.
Met het nieuwe kantoor blijft Rabobank
haar dienstverlening continueren en blijft
dicht bij haar klanten. Vanaf december
is de pinbox tegenover het kantoor al in
gebruik. Deze ‘los staande geld- en sealbagautomaat’ is te vinden op de parkeerplaats aan de Parkstraat.
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Buro Lima zoekt vrijwilligers voor nL Doet

HEESWIJK-DINTHER - Buro lima is op zoek naar enthousiaste mensen die hen willen helpen op 9 maart. het is dan weer zover, de
landelijke klusdag nl doet! dan wil Buro lima ook weer aan de
slag. door het jaar heen wordt zij al door veel mensen geholpen,
waarvoor de mensen van Buro lima heel dankbaar zijn. maar op
deze dag willen ze vooral samen aan de slag om wat klussen op
te pakken.
Ze steken ook zelf de handen
weer uit de mouwen, maar ze
kunnen zeker nog extra hulp gebruiken, zodat de locatie in Heeswijk-Dinther weer fris en netjes is.
Wanneer: vrijdag 9 maart.
Tijd: van 8.30 tot 14.30 uur, inclusief koffie/thee en een lunch.
Waar: Buro Lima, Raadhuisplein
22.

Wat: opruimen, schilderen, tuinwerkzaamheden, schoonmaken
en andere klussen.
Wil jij meedoen met je vrienden?
Met je bedrijf en collega’s? Met
je familie? Of gewoon alleen?
Aanmelden kan via de site van
het oranjefonds, www.nldoet.nl/
klus/37929

Brabantse middag voor
gasten en vrijwilligers
van de zonnebloem

moeilijke voeten?
HEESWIJK-DINTHER - in woonzorgcentrum laverhof zal op vrijdag 23 februari een bijeenkomst worden
gehouden speciaal bedoeld voor mensen met moeilijke voeten. in de centrale hal van laverhof, gevestigd aan Zijlstraat 1, zal van 10.00 tot 12.00 uur een verkoopmorgen worden gehouden. de bijeenkomst
zal worden verzorgd door Jonker speciaal schoeisel uit Wadenoije.

Speciale collectie stretch-schoenen
speciale collectie
stretch-schoenen
Deze firma levert al bijna vijftien
jaar schoenen en pantoffels, zowel voor dames als heren, in veel
verschillende lengte- en wijdtematen. De ideale oplossing
voor mensen met gevoelige of
opgezwollen voeten of enkels,
steunkousen, zwachtels, beugels,
steunzolen, hallux valgus (knobbels), likdoorns, eksterogen, hamertenen, diabetes en reumatische aandoeningen.
Nieuw is een speciale collectie
stretch-schoenen die in zijn geheel bestaat uit zacht elastisch
materiaal, speciaal bedoeld voor
mensen met gevoelige voeten.
Men heeft zich toegelegd op
brede en zelfs extra brede schoe-

nen en pantoffels voor mensen
met brede of opgezwollen voeten. Daarnaast levert men ook

de meer gangbare wijdtematen.
Belangstellenden zijn van harte
welkom. De toegang is gratis.

Dementievriendelijk
Bernheze
HEESWIJK-DINTHER - Zo’n 200 gasten en vrijwilligers van de Zonnebloem afdeling heeswijk, dinther, loosbroek en vorstenbosch
genoten vrijdag 16 februari van een Brabantse middag in de aula
van gymnasium Bernrode.
Vanaf 12.30 uur werden de gasten ontvangen met een kop koffie of thee en heerlijke cake. Om
13.30 uur begon het programma
dat verzorgd werd door cabaretgroep De Dutch Show Company.
Een viermansformatie die voor
de pauze de gasten meenam
op de boot en op verschillende
plaatsen aanmeerde. Daarover
zongen ze Nederlandstalige liedjes. Ze gingen van Amsterdam
naar verschillende werelddelen,
muzikaal geweldig.
In de pauze kregen de gasten
een drankje en een hapje aangeboden en na de pauze vervolgde
de cabaretgroep haar programma. Ze begon met het op dit
moment bekende liedje ‘Hallo
allemaal’ en iedereen zong uit
volle borst mee. Daarna kwamen
de leden van de cabaretgroep uit
Helmond als verschillende typetjes tevoorschijn. Van vader
Abraham tot de Alpenzusjes.

Een erg mooie keuze van liedjes
en voor alle gasten zeer herkenbaar. Ze sloten hun programma
af met het enige Engelstalige lied
‘Halleluja’.
Na het optreden kregen de gasten en vrijwilligers nog een worstenbroodje en een kop koffie of
thee aangeboden. De organisatie en de gasten kunnen zeker
terugkijken op een fantastische
middag die mede mogelijk werd
gemaakt door de bijdrage die
ontvangen was van de Rabobank Clubkas Campagne. Zeker
een woord van dank aan Cor
Verberk van KBO Heeswijk en
de vrijwilligers van de afdeling
Heeswijk voor de goede organisatie.
Ook dank aan gymnasium Bernrode voor het beschikbaar stellen
van hun aula. Hopelijk komt er
volgend jaar weer zo’n prachtig
programma.

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

Dementie is voor veel mensen een schrikbeeld. Wat men vaak niet weet is dat de
ziekte verschillende vormen en stadia kent.
Bij de mildere vormen en in het beginstadium is het heel goed mogelijk om een goede
kwaliteit van leven te hebben.
Bernheze heeft zich ten doel gesteld een dementievriendelijke gemeente te zijn. Dat betekent dat zij ervoor zorgt dat mensen met
dementie zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven functioneren
en gewoon mee kunnen draaien in de samenleving. Dat gaat alleen
als er voorzieningen zijn en zoveel mogelijk mensen weten wat dementie inhoudt. Daarbij is het belangrijk dat het taboe op de ziekte
doorbroken wordt. Dat men dementie herkent en mensen er gewoon over kunnen praten en weten hoe ermee om te gaan, denk
bijvoorbeeld aan een caissière in de supermarkt. Een beetje begrip en
iets meer geduld kunnen veel doen. En niet alleen degene achter de
kassa, maar ook de andere klanten kunnen daaraan bijdragen.
De Werkgroep Dementievriendelijk Bernheze is één van de initiatieven om dat te bereiken. Er worden thema-avonden georganiseerd,
voorlichting gegeven en ook brengt de werkgroep een paar keer per
jaar een nieuwsbrief uit. Hilma Kraan is de contactpersoon en de
groep wordt ondersteund door ONS welzijn.
Wil je meer weten of meehelpen? Neem dan contact op met Hilma
via 06- 49962575 of stuur een mail naar dementievriendelijkbernheze@gmail.com. De werkgroep is momenteel druk bezig met het
ontwikkelen van nieuwe initiatieven en alle inbreng is welkom, ook
van ervaringsdeskundigen.
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‘Bernheze wordt dementievriendelijk’

Resultaten Bernhezer Burgerpanel: Dementie
BERNHEZE – Periodiek kun je via het burgerpanel van Bernheze je mening geven over thema’s die specifiek
voor onze gemeente of in het algemeen belangrijk zijn. inwonerspanel tipmooiBernheze
is een


samenwerking
van
demooiBernhezekrant
en
onderzoeksbureau
toponderzoek.







ĞŵĞŶƚŝĞ

dementie
ĞŵĞŶƚŝĞŝƐĞĞŶǀĞƌǌĂŵĞůŶĂĂŵǀŽŽƌĂĂŶĚŽĞŶŝŶŐĞŶĚŝĞŐĞŬĞŶŵĞƌŬƚǁŽƌĚĞŶĚŽŽƌ
De gemeente Bernheze is bezig om dementievriendelijk te worden. De leden van het
ĐŽŵďŝŶĂƚŝĞƐǀĂŶƐƚŽŽƌŶŝƐƐĞŶŝŶǀĞƌƐƚĂŶĚĞůŝũŬĞǀĞƌŵŽŐĞŶƐ;ǁĂĂƌŽŶĚĞƌŚĞƚŐĞŚĞƵŐĞŶͿ͕
burgerpanel zijn onlangs bevraagd over het thema dementie. De vragenlijst is door 285
ƐƚĞŵŵŝŶŐĞŶŐĞĚƌĂŐ͘'ĞŵĞĞŶƚĞĞƌŶŚĞǌĞŝƐŽƉĚŝƚŵŽŵĞŶƚďĞǌŝŐŽŵĞĞŶ
mensen ingevuld. Het merendeel van hen kent iemand met dementie in zijn of haar
ĚĞŵĞŶƚŝĞǀƌŝĞŶĚĞůŝũŬĞŐĞŵĞĞŶƚĞƚĞǁŽƌĚĞŶ͘
omgeving.

ϱtĂŶŶĞĞƌũĞŝŶĨŽƌŵĂƚŝĞŶŽĚŝŐŚĞĞĨƚŽǀĞƌĚĞŵĞŶƚŝĞ͕ǁĂĂƌ
ǌŽƵũĞĚĞǌĞŝŶĨŽƌŵĂƚŝĞĚĂŶŽƉǀƌĂŐĞŶ͍
;ŵĞĞƌĚĞƌĞĂŶƚǁŽŽƌĚĞŶŵŽŐĞůŝũŬͿ
ϴϬй



ϭ<ĞŶũĞŝĞŵĂŶĚƵŝƚũĞŽŵŐĞǀŝŶŐŵĞƚĚĞŵĞŶƚŝĞ͍
ϴϬй

ϲϬй
ϰϬй
ϯϬй

ϲϬй

ϮϬй

ϱϬй

ϭϬй

ϰϬй

Ϭй

ϯϬй

ϯϬй
ϮϬй

ϭϲй

ϭϭй

ŝũĚĞŐĞŵĞĞŶƚĞ

KƉŝŶƚĞƌŶĞƚ

ŝũĞĞŶ
ŝũĞĞŶ
ǀƌŝĞŶĚͬĨĂŵŝůŝĞůŝĚ ǌŽƌŐǀĞƌůĞŶĞƌ

ϵй

ŶĚĞƌƐ͕
ŶĂŵĞůŝũŬ͗

ϰй
tĞĞƚŶŝĞƚ



informatie
ŶĚĞƌƐ͕ŶĂŵĞůŝũŬ͗

ϭϬй

Ϯй

Ϭй

:Ă

EĞĞ

tĞĞƚŶŝĞƚ



dŽĞůŝĐŚƚŝŶŐ

:Ă
/ŬďĞŶǁĞƌŬǌĂĂŵĂůƐŬůŝŶŝƐĐŚŐĞƌŝĂƚĞƌĞŶǁĞƌŬǀĂŶĚĂĂƌƵŝƚǀĂĂŬŵĞƚŵĞŶƐĞŶŵĞƚ
erover praten
ĚĞŵĞŶƚŝĞ
Bijna de helft
(45%) vindt het moeilijk om met mensen te praten over hun ziekte: “Kan
/ŬďĞŶǁĞƌŬǌĂĂŵŝŶǌŽƌŐĐĞŶƚƌƵŵǁĂĂƌĐůŝĞŶƚĞŶŵĞƚĚĞŵĞŶƚŝĞǁŽŶĞŶ
voor de betreffende
persoon zeer pijnlijk zijn, zeker als het niet zo is.” Een kwart niet:
 simpele
/ŬǁĞƌŬŝŶĚĞƉƐǇĐŚŽƌŝĂƚƌŝĞ
“Op een
manier over vergeetachtigheid praten. Vaak kom je dan verder.”
 /ŬǁĞƌŬŽƉĞĞŶĂĨĚĞůŝŶŐŵĞƚŵĞŶƐĞŶŵĞƚĚĞŵĞŶƚŝĞ
 de
DŝũŶũŽŶŐƐƚĞďƌŽĞƌĞŶǀĞƌĚĞƌŶŽŐϱĂŶĚĞƌĞŝŶůĞǀĞŶǌŝũŶĚĞ;ŽƵĚͿďĞǁŽŶĞƌƐŝŶ>ŽŽƐďƌŽĞŬ
Meer dan
helft (54%) denkt dat het voor anderen lastig is om met een dementerende
 DŽĞĚĞƌŝƐĞƌĂĂŶŽǀĞƌůĞĚĞŶ͘
over dementie
te praten. “Het is niet gemakkelijk als je niet weet hoe.”
 DŽĞĚĞƌ͕ĚŝĞŝŶĂŶĚĞƌĞŐĞŵĞĞŶƚĞǁŽŽŶƚ͘
 tĞƌŬŵĞƚŵĞŶƐĞŶŵĞƚĚĞŵĞŶƚŝĞ
mantelzorg
EĞĞ
Slechts8%ĞŶǀƌŽĞŐĞƌǁĞůǌŝĞŬĞŶǀĞƌǌŽƌŐĞŶĚĞŐĞǁĞĞƐƚĞŶŚĞďϮ͕ϱũĂĂƌŵĞƚĚĞŵĞŶƚĞƌĞŶĚĞŶ
van de respondenten is nu mantelzorger voor iemand met dementie. DegeŐĞǁĞƌŬƚ͘
nen die mantelzorger
zijn, zijn dat vaak voor een van de (schoon)ouders of de partner,
soms voor anderen. De tijd die men aan mantelzorg besteedt varieert van een kwartier
of minder per dag tot “bijna constant”. Als de zorg over verschillende familieleden is
verdeeld, wisselt de tijd per dag. “Het is een stuk lastiger als degene voor wie je zorgt
niet direct in de buurt woont.”


ϯ͘Ϯ,ŽĞǀĞĞůƚŝũĚŝŶǀĞƐƚĞĞƌũĞŐĞŵŝĚĚĞůĚƉĞƌĚĂŐĂĂŶĚĞǌŽƌŐ
ǀŽŽƌŝĞŵĂŶĚŵĞƚ;ĞĞŶǀĞƌŵŽĞĚĞŶǀĂŶͿĚĞŵĞŶƚŝĞ͍
Ϯϱй

ϱϯй

ϱϬй
ϲϳй

ϳϬй

ϯϬй

ϲϵй

ϳϬй
;ŶсϮϴϱͿ

;ŶсϮϳϰͿ

Ϯϴй

Ϯϲй

;ŶсϮϭͿ

meeste respondenten zouden informatie zoeken via Internet (69%) of een zorgverDe ůǌŚĞŝŵĞƌĐĂĨĞŵĂĂŶĚĞůŝũŬƐĞďŝũĞĞŶŬŽŵƐƚĞŶ
(53%). In de toelichting bij ‘anders’ worden ONS welzijn en de huisarts het vaakst
lener
ŝďůŝŽƚŚĞĞŬ;ϮǆͿ
genoemd.
 ŝũŽŶƐǁĞůǌŝũŶ
 ƌĂďĂŶĚǌŽƌŐ
goed geregeld?
is steun
ĂƐĞŵĂŶĂŐĞƌ
respondenten (9%) denken dat steun en zorg voor dementerenden optimaal geWeinig
ŽůůĞŐĂ͕Ɛ
 ŽůůĞŐĂΖƐ
is, 28% denkt van niet: “Door het langer thuis wonen neemt de zorgzwaarte toe
regeld
/ŶŚŽĞǀĞƌƌĞďĞŶƚƵŚĞƚ;ŽŶͿĞĞŶƐŵĞƚĚĞƐƚĞůůŝŶŐ͍
zijn
de wachtlijsten veel te lang.” En 35% antwoordt neutraal: “Het kan altijd beter.”
en
ĞŚƵŝƐĂƌƚƐ
 ĞŵĞŶƚŝĞĐĂĨĠ
 ŽŬƚĞƌ
ϰΖĞƐƚĞƵŶĞŶǌŽƌŐĚŝĞĞƌŝƐǀŽŽƌĚĞŵĞŶƚĞƌĞŶĚĞŶŝƐŽƉƚŝŵĂĂů
 ŝŐĞŶƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĞůĞŬĞŶŶŝƐĞŶŬƌŝŶŐ
;ŶсϮϳϲͿ
ŐĞƌĞŐĞůĚΖ
 ,ƵŝƐĂƌƚƐ;ϰǆͿ
 ϰϬй
,ƵŝƐĂƌƚƐĞŶƐƉĞĐŝĂĂůŝƐƚ͘
ϯϱй
 ,ƵŝƐĂƌƚƐ͕ǁŝũŬǀĞƌƉůĞĞŐŬƵŶĚŝŐĞ͕ĚĞŵĞŶƚŝĞĐŽŶƐƵůĞŶƚ
ϯϱй
 /ŬǌŽƵŚĞƚďŶĂŵŽĞƚĞŶǀƌĂŐĞŶǁĂĂƌŶĂĂƌƚŽĞ͘ŝũŵŝũŶƐĐŚŽŶŵŽĞĚĞƌǌŝũŶǁĞǀĂŶŚĞƚŬĂƐƚũĞŶĂĂƌ
Ϯϵй
ĚĞŵƵƵƌŐĞƐƚƵƵƌĚ͕ŵĂĂŶĚĞŶůĂŶŐ͘
ϯϬй
 /ŶƚĞƌŶĞƚ
Ϯϯй
Ϯϱй
 <K;ϮǆͿ
 ϮϬй
KŶƐtĞůǌŝũŶ
 KE^ǁĞůǌŝũŶ
ϭϱй
 KƉŵŝũŶǁĞƌŬ
ϴй
 ϭϬй
sŝĂKŶƐtĞůǌŝũŶ͘
ϱй
 ϱй
tĂĂƌŵŽŐĞůŝũŬ
ϭй
 tĞůǌŝũŶƐŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝĞ
 Ϭй
ŽƌŐŵĂŬĞůĂĂƌ
ĞĞƌŵĞĞĞĞŶƐ
DĞĞĞĞŶƐ
EĞƵƚƌĂĂů
DĞĞŽŶĞĞŶƐ
ĞĞƌŵĞĞ
tĞĞƚŶŝĞƚ

ŽŶĞĞŶƐ




 dŽĞůŝĐŚƚŝŶŐ
ϭϮ
ϭϴй
ϮϬй
ĞĞƌŵĞĞ  DŝũŶďƌŽĞƌǁŽƌĚƚŽƉŐŽĞĚǀĞƌǌŽƌŐĚĞŶŬƌŝũŐƚĚĂŐĞůŝũŬƐďĞǌŽĞŬ͘
Ϯ tips
ϭϴй
Respondenten
ĞĞŶƐ
hebben tips voor verbetering: “Eén duidelijk ‘loket’ waar je met je hulp
EĞƵƚƌĂĂůterecht
ϭϱй
 ƌŝƐĂůǀĞĞůŐĞƌĞŐĞůĚ͕ŵĂĂƌŵĞĞƌǀĞƌǌŽƌŐĞŶĚĞŶƉĞƌǁŽŽŶŐƌŽĞƉŽǀĞƌĚĞŐĞŚĞůĞĚĂŐ͕
vragen
kunt” en “Het is handig als je als kind ook geïnformeerd wordt”, want
ŝƐŶŽŐŝĞƚƐǁĂĂƌǀĞƌďĞƚĞƌŝŶŐŝŶŵŽĞƚŬŽŵĞŶ
“Mensen zijn heel
goed in het verdoezelen van hun gebreken.”
ϭϬй
 ,ĞƚŝƐůĂƐƚŝŐ͕ŽŵĚĂƚŝĞĚĞƌĞǀŽƌŵǀĂŶĚĞŵĞŶƚŝĞŽŵĞĞŶĂŶĚĞƌĞĂĂŶƉĂŬǀƌĂĂŐƚ͘
 meer
/ƐŵĞĞƐƚĂůŐŽĞĚŐĞƌĞŐĞůĚ͘EŝĞƚŽƉƚŝŵĂĂů͍
Samengevat:
professionele ondersteuning en aandacht voor dementerenden
ϱй
ϰй
ϱй
 tĂƚŝƐŽƉƚŝŵĂĂů͍<ĂŶŶŝĞƚďĞƚĞƌ͍,ĞƚŬĂŶĂůƚŝũĚďĞƚĞƌĞŶŚĞƚŝƐŵĂĂƌǀĂŶĂĨǁĞůŬĞ
èn mantelzorgers,
meer activiteiten (met voorbeelden), minder bureaucratie en geen
ŬĂŶƚũĞŚĞƚďĞŬŝũŬƚ͘ĞǀƌĂĂŐǌŽƵŵŽĞƚĞŶǌŝũŶŽĨǁĞĂůƐƐĂŵĞŶůĞǀĞŶŵĞĞƌŐĞůĚ
wachtlijsten. Men
wil ook meer inzet van de gemeente. Die moet dagbesteding in het
Ϭй
ŽǀĞƌŚĞďďĞŶǀŽŽƌĚĞǌĞƐƚĞƵŶĞŶǌŽƌŐĞŶĂůƐũĞĚĂƚǁŝůƚǁĂĂƌũĞĚĂƚĚĂŶǀĂŶĚĂĂŶ
eigen dorp en bepaalde
woonvormen met begeleiding stimuleren en zorgen voor finanϬͲϭϱŵŝŶƵƚĞŶ ϭϱŵŝŶƵƚĞŶͲϭ
ϭͲϯƵƵƌ
DĞĞƌĚĂŶϯƵƵƌ
ŶĚĞƌƐ͕
tĞĞƚŶŝĞƚ
ciële middelen ŚĂĂůƚ͘DĞƚĚĞŚƵŝĚŝŐĞŵŝĚĚĞůĞŶĞŝƐŚĞƚŵŝƐƐĐŚŝĞŶǁĞůŽƉƚŝŵĂĂůŐĞƌĞŐĞůĚŵĂĂƌŽĨĚĂƚ
voor bijvoorbeeld “iets speciaals om mensen bezig te houden”.
ƵƵƌ
ŶĂŵĞůŝũŬ͗
ŽƉƚŝŵĂĂůŝƐ͍͍͍

 tĞĞƚŝŬŶŝĞƚ͘tŝũŚĞďďĞŶŚĞƚŐŽĞĚŐĞƌĞŐĞůĚ͘
DĞĞ
 ŽŽƌďĞǌƵŝŶŝŐŝŶŐĞŶŽƉĚĞǌŽƌŐŝƐĚĞǌŽƌŐĂĂŶĚĞǌĞŐƌŽĞƉŵĞŶƐĞŶĂĐŚƚĞƌƵŝƚŐĞŐĂĂŶ͊
ŶĚĞƌƐ͕ŶĂŵĞůŝũŬ͗
ŽŶĞĞŶƐ
sŽŽƌĂůĚĞŚŽĞǀĞĞůŚĞŝĚŚĂŶĚĞŶĂĂŶďĞĚŝƐƐƚĞƌŬǀĞƌŵŝŶĚĞƌĚ͘
 ŝũŶĂĐŽŶƐƚĂŶƚ͕ŚĞƚǁŝƐƐĞůƚƉĞƌĚĂŐŽĨĚĂŐĞŶ
Wil jij ook je mening geven en meepraten over belangrijke onderwerpen
die in Bernheze spelen?
 ,ĞƚĚŽĞůǀĂŶĚĞƌĞŐĞƌŝŶŐͬĚĞŵĂĂƚƐĐŚĂƉƉŝũŝƐŽŵŵĞŶƐĞŶůĂŶŐĞƌƚŚƵŝƐƚĞůĂƚĞŶ
 DĞĞƌĚĂŶϯƵƵƌƉĞƌŬĞĞƌ͕ŵĂĂƌŶŝĞƚĞůŬĞĚĂŐŽŵĚĂƚŵŽĞĚĞƌŝŶĂŶĚĞƌĞŐĞŵĞĞŶƚĞǁŽŽŶƚĞŶǌŽƌŐ
ǁŽŶĞŶ͘,ŝĞƌŝƐĚĂŶǁĞůĂĚĞƋƵĂƚĞŽŶĚĞƌƐƚĞƵŶŝŶŐǀŽŽƌŶŽĚŝŐ͘DĞƚĚĞƚƌĂŶƐŝƚŝĞǀĂŶ
meld je dan nu aan voor ons burgerpanel via www.tipmooibernheze.nl.
ŽǀĞƌǌƵƐƐĞŶǀĞƌĚĞĞůĚŝƐ͘tĞůĞůŬĞĚĂŐŽǀĞƌůĞŐ͘
ǌŽƌŐŶĂĂƌĚĞŐĞŵĞĞŶƚĞƐŝƐĞĐŚƚĞƌŝŶǀĞĞůŐĞŵĞĞŶƐƚĞƐŽƉǀĞƌƐĐŚŝůůĞŶĚĞǀŽƌŵĞŶǀĂŶ
 DĞǀƌ͘ŝƐŶƵƚŝũĚĞůŝũŬŽƉŐĞŶŽŵĞŶ͕ĚĂƚŐĞĞĨƚĞĞŶďĞĞƚũĞƌƵƐƚ
alles is anoniem en het invullen van de vragenlijsten kost maar een paar minuten! de volledige
uitslag kun je lezen op: www.tipmooibernheze.nl
ǌŽƌŐďĞǌƵŝŶŝŐĚ͘
 EŝĞƚƉĞƌĚĂŐ͘&ĂŵŝůŝĞůĞĚĞŶǀĞƌĚĞůĞŶĚĞĚĂŐĞŶ͘
ĂĂƌŶĂĂƐƚǌŝĞŶǁĞĚĂƚĚĞƚƌĂŶƐŝƚŝĞǀĂŶĐĂƐĞŵĂŶĂŐŵĞŶƚǀĂŶƐĂŵĞŶŝŶǌŽƌŐŶĂĂƌĚĞ
 EƵŶŽŐŶŝĞƚĚĂŐĞůŝũŬƐŽŵĚĂƚǌŝũŶƉĂƌƚŶĞƌŚĞĞůǀĞĞůŽƉǀĂŶŐƚ͘ŵĂĂƌǁĞǌŝĞŶŚĞŵĂĐŚƚĞƌƵŝƚŐĂĂŶ͘
ǀĞƌƐĐŚŝůůĞŶĚĞƚŚƵŝƐǌŽƌŐŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝĞƐŽŽŬŶŽŐǀĞƌƌĞǀĂŶƐŽĞƉĞůǀĞƌůŽŽƉƚ͘

sĞƌĚĞƌŶĞĞŵƚĚŽŽƌŚĞƚůĂŶŐĞƌƚŚƵŝƐǁŽŶĞŶĚĞǌŽƌŐǌǁĂĂƌƚĞƚŽĞ͕ǁĂĂƌĚŽŽƌ͕ǁĂŶŶĞĞƌ
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DUUrzAAM bOUWen
zonnePaneLen? Dit zijn de voordelen!
3. Zonnepanelen veroorzaken
geen broeikasgassen, stoten
geen CO2 uit en zijn dus een stuk
beter voor het milieu dan fossiele
energiebronnen. Daarnaast worden ze gemaakt op een milieuvriendelijke manier.
4. Het is veilig. Bij het opwekken
van energie met zonnepanelen is
er geen kans op ongelukken. Dit
in tegenstelling tot kerncentrales
of de (recente) aardbevingen in
Groningen.
5. De installatie van zonnepanelen is een koud kunstje. Ze kunnen binnen een korte tijd worden
geplaatst. Vaak al binnen een
dag.

Zonnepanelen: je kunt tegenwoordig geen woonwijk in rijden zonder een glimmend dak te spotten.
de prijzen zijn gedaald en daardoor is het financieel gezien ineens heel aantrekkelijk om een set aan
te schaffen. er zijn diverse mogelijkheden wat betreft de aanschaf van zonnepanelen. deelpanelen bijvoorbeeld, waarbij de kosten worden gedeeld met alle investerende huishoudens. nog niet overtuigd?
dit zijn de voordelen.
1. Stroom die je met je zonnepanelen opwekt, kost niets. De zon
is namelijk een van de weinige
dingen die écht niks kosten. Daarnaast hoeft de zon niet voortdu-

rend te schijnen om energie op te
wekken, daglicht is al genoeg.
2. Je gaat er bewuster energie van gebruiken. En een lager

stroomverbruik betekent niet alleen een kleinere aanslag op de
portemonnee, het is ook nog
eens een stuk beter voor het milieu.

6. Zonnepanelen slijten bijna
niet, want er zitten geen bewegende delen aan. Je moet ze wel
regelmatig schoonmaken, anders
gaat het rendement omlaag.
Maar verder hoef je er niets aan
te doen. Ideaal!
7. Zonnepanelen gaan erg lang
mee en zijn betrouwbaar. Reken
er maar op dat ze zo’n twintig
jaar meegaan.
8. Als je zonnepanelen toe zijn
aan vervanging, kunnen ze voor
90% gerecycled worden. Ze

Alvast
investeren
voor de
zomer

worden gewoon weer opnieuw
gebruikt. De jongste generatie
van zonnepanelen heeft ook een
steeds groter rendement en verliest nog maar weinig energie.
9. De waarde van je huis neemt
flink toe na het plaatsen van zonnepanelen en daarnaast maakt
het je woning ook nog eens aantrekkelijker voor potentiële kopers.
10. Je hebt niets te maken met
energieleveranciers die schommelen met hun prijzen. Je wekt
zelf op en bent niet afhankelijk
van een leverancier.
Bron: www.bouwenwonen.nl

Kies voor duurzame energie
www.vanbakeleco.nl
Installatiepartner
van Beco

e
Vernieuwd
!
showroom

keukens
badkamers
schuifkasten
interieurs

DuuRzaamHeiD
TiP
ventileer je ruimte
regelmatig.

Geen btw voor particulieren

Kozijnen

Voor particulieren
en bedrijVen
VOOR
PARTICULIEREN
BEDRIJVEN
VOOR
PARTICULIEREN
ENEN
BEDRIJVEN

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

www.jmeulendijk.nl

Meulendijk

Nieuwe
Erven
• Heesch
• 06-53208815
u T:
Nieuwe
Erven
21 u21Heesch
0412 45 61 98

Droge lucht opwarmen kost
minder energie dan vochtige
lucht en is gezonder.

n

Vouwwanden

Noorderbaan
- Nistelrode
T. 0412-613646
- www.hermeskozijnen.nl
Noorderbaan
8-8
Nistelrode
- T. -0412-613646
- www.hermeskozijnen.nl
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bernheze bouwt
BouwMAX in Nistelrode geopend Column
onno
U wilt afwijken
van een bestemmingsplan?
Een bestemmingsplan bepaalt hoe
gronden en gebouwen gebruikt
mogen worden. Een bestemmingsplan
bepaalt dus wat er met de ruimte
onno truschel is
mag gebeuren, waar welke functies
zelfstandig adviseur op het
mogen komen en wat er gebouwd
gebied van ruimtelijke
mag worden. Een eenmaal vastgesteld
ordening en eigenaar van
bestemmingsplan geldt best voor een
RO Connect in Heesch.
lange tijd; in beginsel voor tien jaar. Het
zou dus zomaar kunnen dat er in die periode ander gebruik gewenst
is, dan het bestemmingsplan toelaat. Dit is niet ondenkbaar.
Als uw (bouw)plan of het door u gewenste gebruik niet past
binnen de regels van het bestemmingsplan, heeft de gemeente de
mogelijkheid om van dat bestemmingsplan af te wijken of om zelfs
een bestemmingsplan aan te passen. Ik merk hierbij nadrukkelijk op,
dat het een bevoegdheid is van de gemeente en zeker geen plicht!! Er
zal altijd een afweging gemaakt moeten worden tussen uw belang en
het algemeen belang. Ook is de gemeente gehouden aan het beleid
van hogere overheden.
V.l.n.r.: Bart Pennings, Antoine van Tilburg, Mardo Ketelaars, Willy Ketelaars en Remco Ketelaars Foto’s: @DMBK

De gemeente heeft de mogelijkheid
om van een bestemmingsplan
af te wijken
Er zijn diverse mogelijkheden om van een bestemmingsplan af
te wijken. De eerste stap in dit proces is het indienen van een
zogenaamd principeverzoek bij de gemeente. In dit principeverzoek
beschrijft u uw plannen. Op basis hiervan kan de gemeente bekijken
of ze überhaupt aan uw wensen mee zou willen/kunnen werken.

De showroom

Een scherm waarop uw wensen in beeld worden gebracht

NISTELRODE - Bouwen, verbouwen, renoveren, repareren, klussen en onderhoud. Daarvoor kun je vanaf heden terecht bij BouwMAX aan het Maxend. Want daar opende Roan Pennings afgelopen zaterdag
de nieuwe showroom. Na weken klussen is de showroom klaar en konden alle belangstellenden een
kijkje nemen.
Showroom
In deze showroom tref je de
meest relevante voorbeelden
aan die jou kunnen inspireren
tijdens jouw bouw- en klusprojecten.
De zes bedrijven die samen
BouwMAX vormen zijn AVT
Machinaal Timmeren, Willy
Ketelaars
renovatie-verbouwen-onderhoud, Bart Duurzaam
Schilderen-Glas, HUBO, Corem
Interieurs-Meubels en Benelux
Tyres
Roan Pennings opende de showroom

Openingstijden
De showroom is geopend van

maandag tot en met zaterdag
van 9.00 tot 17.00 uur. Het maken van een afspraak verdient de
voorkeur, zodat jouw bouw- en
kluswensen de juiste aandacht
kunnen krijgen.

Maxend 5, Nistelrode
06- 22566666.
info@bouwmaxnistelrode.nl
www.bouwmaxnistelrode.nl

Wat zijn de mogelijkheden?
Allereerst kan het zo zijn dat in het bestemmingsplan zelf is geregeld,
dat er van het bestemmingsplan kan worden afgeweken. We noemen
dit de binnenplanse afwijkingsbevoegdheid.
Als het bestemmingsplan zelf geen regeling kent om af te wijken,
bestaat de mogelijkheid om een omgevingsvergunning voor afwijken
van het bestemmingsplan aan te vragen. Het gaat hierbij dan om
afwijkingen die ruimtelijk gezien een groter effect hebben op de
omgeving. De omgevingsvergunning die hiervoor aangevraagd wordt,
moet zijn voorzien van een goede ruimtelijke onderbouwing.
In deze onderbouwing geeft u aan wat de invloed van uw plannen/
het project is op diverse aspecten (zoals milieu, de omgeving,
verkeer en parkeren). Aangetoond moet in ieder geval worden dat
de aangevraagde activiteit niet in strijd is met een goede ruimtelijke
ordening.
Naast deze afwijkingsmogelijkheden bestaat voor de gemeente ook
nog de mogelijkheid om niet af te wijken van een bestemmingsplan,
maar om het bestemmingsplan aan te passen voor uw concrete
(bouw)plan. We noemen dit een herziening van het bestemmingsplan.
Omdat deze herziening dan betrekking heeft op een afzonderlijk
perceel wordt zo’n herziening ook wel ‘postzegelplan’ genoemd. Zo’n
postzegelplan moet dan wel aan een heel aantal eisen voldoen en
bestaat uit een aantal onderdelen.
U ziet: Er zijn diverse mogelijkheden om uw plannen te realiseren.
Laat u goed adviseren!
onno@roconnect.nl
www.roconnect.nl
06-2909 9005

30

Woensdag 21 februari 2018

bernheze BOuWt
Column Albertine
Nieuw!
Onze winkel stroomt op dit
moment langzaam vol met de
allernieuwste collecties van
2018. De eerste leveringen van
onze Woonstijl afdeling zijn
binnen, bij PTMD en Riverdale
zien we veel groen en dat
gecombineerd met zachte
pastels waardoor je meteen zin
krijgt in het voorjaar.
Ook zien we deze kleuren
terug in de nieuwste
dekbedovertrekken, daar
hebben ze duidelijk twee
stijlen. Mooie gekleurde
overtrekken met mooie prints
van bloemen en bladeren in
mooie pastelkleuren, maar ook
juist hele rustige overtrekken
van hele mooie materialen die
gecombineerd worden met
mooie plaids, bedspreien en
kussens, wat een enorm luxe
gevoel geeft.
Bij onze
Profijtmeubel
afdeling zien
we een zelfde
ontwikkeling;
een
rustige
basis

maar hele mooie materialen,
staal met hout, mooie combileren stoffen. Rust en robuust
zijn de kernwoorden voor de
nieuwste collecties op het
gebied van meubels, banken
en stoelen. Dit wordt dan
weer afgestijld met juist de
mooie pastelkleuren die we dit
voorjaar veel zien; lichtgroen,
roze en blauw en een tikje
goud.

• Kozijnen Deuren Ramen
Hondstraat 3 - 5476 KT Vorstenbosch - 0413-343533
info@addonkers.nl - www.addonkers.nl

Ook op de muren mag dit
voorjaar weer een ander
kleurtje, dit houden we rustig
met ook weer die mooie
pastelkleuren die we ton sur
ton in elkaar over laten lopen
of aan elkaar aan laten sluiten.
Of we gaan hier ook voor
mooie bloemenprints op een
mooi behang of foto waardoor
dit een echte eyecatcher wordt
voor je woon- of slaapkamer!
Maar hoe krijg je nu bij elkaar
gevonden wat bij jou past?
Dat het op jouw woonwensen
aansluit en dat de kleuren echt
bij jou passen? Op die vraag
ga ik de volgende keer graag
verder in.

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

Cereslaan 12a - 06-22692338
Info@vanderheijdendakkapellen.nl
www.vanderheijdendakkapellen.nl
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Een rondje op de bouw...
Heb je nog vragen? Vraag het de specialisten.

verbouwen en buren
BERNHEZE – als je een vergunning van de gemeente hebt ontvangen, kunnen je buren gedurende zes
weken bezwaar maken. maar er zijn nog meer situaties waarbij je rekening moet houden met je buren.
afstand
Ramen en bouwwerken als balkons en dakterrassen mogen
niet binnen twee meter van de
erfgrens komen als ze direct
(loodrecht) uitzicht hebben op
het perceel van de buren. Dit
mag wel als de buren toestemming hebben gegeven. Leg de
toestemming vast, bij voorkeur
in een notariële akte. Een vaststaand ondoorzichtig venster
als lichtopening is overigens wel
toegestaan binnen twee meter.

beter een goede
bUUr dan een
verre vrIend
ladderrecht
Onder voorwaarden mag je het
erf van de buren gebruiken:
- Je stelt uw buren op tijd op de
hoogte dat u hun erf moet gebruiken
- Er is geen manier om uw woning te verbouwen zonder het
erf van uw buren te betreden

Aanleg en onderhoud centrale verwarming
Vervangen cv-toestellen
Loodgieterswerk, dakbedekking
Wij zijn op zoek naar een ervaren

ALL-round CV-monteur
en SerViCe monteur
Functie-eisen:
- Relevante werkervaring
- Een opleiding installatietechniek, minimaal Nivo3
- Een geldig VCA certificaat
- In het bezit van een rijbewijs

Je vergoedt eventuele schade
Je buren mogen jouw ladderrecht alleen weigeren of uitstellen als ze daarvoor gewichtige
redenen hebben.
Bouwexploit
Je buren kunnen voor de verbouwing een bouwexploit naar
jouw aannemer sturen. Ze stellen hem hiermee aansprakelijk
voor mogelijke toekomstige
schade. Zij dringen erop aan dat

hij voorzorgsmaatregelen neemt
om schade te voorkomen en
een nulmeting doet. Met een
nulmeting legt de aannemer de
bouwkundige conditie van het
huis van de buren vóór de verbouwing vast.
Bij schade kunnen je buren aannemelijk maken dat die er voor
de verbouwing niet was. De
aannemer is niet verplicht om
een nulmeting uit te voeren.

Wat hebben we te bieden?
- Salaris afhankelijk van ervaring en opleiding
- Opleidingsmogelijkheden vakgebied
-Werkkleding
-Een fulltime baan waar je met trots over praat
Ben je enthousiast geworden over deze baan?
Mooi! Dat is vast één.
De tweede stap is nu jouw cv te sturen naar
info@grinsveninstallatie.nl
Je mag natuurlijk ook altijd even bellen naar 0412-452072.
Zoggelsestraat 94 - 5384 VE Heesch - 0412-452072
info@grinsveninstallatie.nl - www.grinsveninstallatie.nl

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

Schildersbedrijf Theo Wijnen

0413-229711 - info@vanpinxteren.nl
www.vanpinxteren.nl

Catharinahoeve 23 - Heesch - 06-53740305

Peter van Roosmalen Schilderwerken

sinds 1985

Koksteeg 50 - Vinkel
06-10189411

Kwaliteit
Kwaliteit VOOR EEN
VOOR EENSCHERPE PRIJS

waliteitSCHERPE PRIJS
OR EEN
HERPE PRIJS

Compleet
nieuwe grot
e
showroom
!

Compleet E
nieuwe gro
te
showroom
!

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

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

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

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

Bij Cranen Autoschade nemen wij
ons werk serieus. Uit liefde voor het
vak, waardoor we met niets minder dan

Akker zonwering

VIER JAAR
GARANTIE!

Compleet
nieuwe gro
te
showroom
!

Sinds 1967
gespecialiseerd
in schadeherstel

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

rolluiken & kunststofkozijnen

Akker zonwering
rolluiken & kunststofkozijnen
Akker zonwering
Bedien je rolluiken
rolluiken & kunststofkozijnen
en andere producten
Akker zonwering
met uw smartphone
rolluiken & kunststofkozijnen

of tablet.

MAATWERK UIT EIGEN WERKPLAATS
MAATWERK UIT EIGEN WERKPLAATS
ROLLUIKEN TERRASSCHERMEN SCREENS HORREN
MAATWERK
UIT EIGEN WERKPLAATS

MARKIEZEN BINNENZONWERING TERRAS OVERKAPPINGEN
E info@vanschijndeltegels.nl
Vluchtoord 37A, 5406 XP Uden
ROLLUIKEN TERRASSCHERMEN SCREENS HORREN
Industrieterrein Vluchtoord
www.vanschijndeltegels.nl
MARKIEZEN BINNENZONWERING TERRAS OVERKAPPINGEN
T 0413 - 27 01 10
www.tegelprofshop.nl
vier jaar garantie op het uitgevoerde
ROLLUIKEN TERRASSCHERMEN SCREENS HORREN
schadeherstel en stellen gratis
vervangend vervoer ter beschikking.
Zoggelsestraat 21a E info@akker-zonwering.nl
T 0412-453113
MARKIEZEN BINNENZONWERING TERRAS OVERKAPPINGEN
5384 LL Heesch
I www.akker-zonwering.nl
Facebook
Zoggelsestraat 21a E info@akker-zonwering.nl
T 0412-453113
De Dageraad 19 Heeswijk-Dinther T (0413) 291458 F (0413) 293495
E info@cranen.nl www.cranen.nl

5384 LL Heesch
Zoggelsestraat 21a

I www.akker-zonwering.nl
E info@akker-zonwering.nl

5384 LL Heesch

I www.akker-zonwering.nl

Facebook
T 0412-453113
Facebook
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Running Team Bernheze stelt zich voor: De dames van de catering
BERNHEZE - Ans van Herpen (53), Gonnie Smulders (59) en Henriëtte Verhoeven (57),
allen uit Heesch, zijn tijdens de Roparun verantwoordelijk voor ieders hapje en drankje.
Gonnie vertelt: “Twee jaar geleden was het spannend omdat we een compleet nieuw
team waren, niemand had ervaring. Dit jaar weten we meer wat ons te wachten staat.”

Dit drietal zorgt ervoor dat elk
teamlid op tijd een voedzame
maaltijd krijgt. Daarmee houden
ze rekening met de wisseldiensten. Want er is altijd, 48 uur

Dit team heeft alles
in huis om haar taak
te laten slagen
lang, een team aan het rennen
en er is steeds een team aanwezig op het basiskamp. Naast koken helpen de dames mee in het
opbouwen en afbreken van het
basiskamp.
Als voorbereiding voor de catering is het overleggen geblazen,

zoals over: wat wordt er gegeten in de 48 uur van Parijs naar
Rotterdam, wat moet hiervoor
ingekocht worden en wat is de
planning van de maaltijden?
Maar ook dragen Gonnie, Ans
en Henriëtte bij aan de andere
sponsoractiviteiten zoals lotenverkoop om zoveel mogelijk geld
op te halen.
Met de rust en stabiliteit van Ans,
de positiviteit en zorgzaamheid
van Henriëtte en de aandacht en
humor van Gonnie heeft dit team
alles in huis om haar taak te laten
slagen. Het goede doel, palliatieve zorg, is erg belangrijk en ze
willen hier samen met Team 181
een bijdrage aan leveren. Een
sportieve prestatie voor waardevolle zorg.

Internationaal danstoernooi
Dance Team Nistelrode
Zaterdag 24 en zondag 25 februari in CC De Pas Heesch
Voor meer informatie: www.danceteamnistelrode.nl

Het Hooghuis behaalt certificaat
Gezonde School: Bewegen en Sport!

oss – Het Hooghuis locatie Stadion heeft het themacertificaat Bewegen en Sport behaald in het kader van de Gezonde School. In 2015 zijn alle scholen al benoemd tot
Gezonde School op het gebied van voeding. Op maandag 19 februari werd het themacertificaat Bewegen en Sport op ludieke wijze door wethouder Kees van Geffen
uitgereikt. De wethouder is op de klimwand tot grote hoogte geklommen onder de
veilige en deskundige begeleiding van schooldirecteur Jan van Vucht om het vignet op
te halen en te overhandigen. Leerlingen keken enthousiast toe.
De sportieve school voldoet aan alle voorwaarden van het vignet door het uitgebreide aanbod van binnen- en buitenschoolse sportactiviteiten. Stadion biedt
niet alleen de mogelijkheid om sportief talent te ontdekken, maar ook om deze verder te verdiepen. De bekende opleiding
Sport, Dienstverlening & Veiligheid (SDV)
is van naam veranderd en heet vanaf dit
schooljaar Sport & Lifestyle. Het is dus
zeer begrijpelijk dat Stadion dit vignet is
toegekend.
Het vignet is behaald en mogelijk gemaakt
door de goede samenwerking van Het
Hooghuis met het Sport Expertise Cen-

trum (SEC), de GGD en de gemeente Oss.
Kees van Geffen: “Dit vignet is hartstikke
verdiend. Ik ben erg trots op deze Osse
samenwerking!”
“Ook het SEC is erg trots op Het Hooghuis”, aldus directeur Marc Ghering. “Het
is mooi om te zien dat sport en bewegen
hoog in het vaandel staat bij Het Hooghuis in het kader van Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG) én dat onze organisatie daar wat aan kan bij dragen. Ook op
de andere scholen van Het Hooghuis is er
volop aandacht voor Bewegen en Sport.
Ik verheug me op de uitreiking van de volgende vignetten.”
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beugelen

hockey

boksen
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badminton

zwemmen

waterpolo
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handboogschieten

tafeltennis

korfbal

Actief door het zaalhockeytoernooi

Korfbalsters
kregen hoop tegen Rosolo
korfbal

hardlopen

biljarten

duivensport

jeu de boule

paardrijden

wielrennen

vissen

skien

darten

golf

HEESCH - Ook dit jaar werd er weer een zaalhockeytoernooi georganiseerd voor de hockeyers, zodat zij
de winter actief door konden komen. In totaal hadden 21 meisjesteams uit Berlicum en Heesch zich voor
het toernooi, dat georganiseerd werd door de Heesche hockeyclub MHCH, aangemeld.
Vanaf december vorig jaar tot en
met februari werden in de weekenden de zaalhockeywedstrijden
gespeeld in sporthal ‘t Vijfeiken
in Heesch. Ook waren er mogelijkheden om te trainen. Zo konden de hockeyers de conditie
en de teamvorming bijhouden.
Want juist bij het snellere zaalhockey is het belangrijk om goed
samen te spelen.
Zaalhockey is een variant van
hockey: er wordt in een zaal
gespeeld, op een kleiner veld,
met minder spelers (zes tegen
zes), en een kortere tijd (twee
keer twintig minuten). Rond het
speelveld van zaalhockey liggen
balken. Mooi om te zien hoe gebruik gemaakt wordt van de balken, door de bal via de balk naar
de andere speler te spelen. Het
geeft een verrassend effect voor
de tegenstander die snel moet
reageren.

budo

voor judoka’s

judo

schaken

dammen

snowboarden

kano

kaarten/bridgen

1cm b

Er zijn verschillen met het hockeyspel buiten, de bal mag niet hoger dan tien centimeter gespeeld
worden en de bal mag alleen
gepusht worden. Met vrijwillige
scheidsrechters en zaalwachten
werd de competitie goed geleid.
Uit iedere poule kwamen poulewinnaars. Uit poule 1 Berlicum

A2, uit poule 2 Berlicum B2, uit
poule 3 Berlicum C3 en uit poule
4 Heesch D2. Gefeliciteerd!
Het zaalhockeytoernooi is afgesloten, de trainingen en wedstrijden buiten kunnen weer beginnen! Heb je interesse om je aan
te sluiten bij deze sportieve club?
Kijk op www.mhcheesch.nl.

Zestien podiumplaatsen

1,2 cm b
REUSEL/NISTELRODE
- De wedstrijd van de korfbalsters had twee
gezichten. In de eerste helft had Rosolo, die op de tweede plaats
van de TOPklasse staat, moeite met de felheid en scherpte van Prinses Irene.
1,4cm b

Prinses Irene had daarentegen
vleugels en er leken voldoende
autosport om te stunten. Het
karten ging
kansen
gelijk op en Prinses Irene kwam
op een voorsprong.
Tot de machine op het einde van
de eerste helft stokte. Rosolo
maakte daar dankbaar gebruik
van, kreeg vertrouwen en ging

er vol over. Uiteindelijk werd de
wedstrijd met 23-9 verloren.
motorsport

Het tweede team kon in de
eerste van de drie laatste sleutelwedstrijden pas op het einde
de winst definitief naar zich toe
trekken door drie maal achter elkaar te scoren. Lees het verslag
op www.rksvprinsesirene.nl.

voetbal

HVCH hard onderuit

Jadey van Buel

Jesse van Buel

Senn van Buel

RIJEN/BERNHEZE - Afgelopen zondag zijn de judoka’s van Van Buel Sports afgereisd maar Rijen om deel
te nemen aan het jaarlijkse Sprokkeltoernooi.
Maar liefst zestien judoka’s wisten het podium te halen. Hier de resultaten: Goud: Jadey van Buel, Ziggy
Tomasouw, Rowan van Leur en Senn van Buel. Zilver: Jesse van Buel, Bente van Vugt, Mika Kemps, Yasper van Tuijl, Sem van Lent, Mike Bens en Recay Yilmaz. Brons: Daan van ‘t Veer, Pieter van Oort, Dilay
Yilmaz, Jitske Seelen en Lizz Sieliakus.

voetbal

WHV maatje te klein

GASSEL/LOOSBROEK - WHV heeft in de wedstrijd tegen de nummer 2 Gassel geen kans gehad om
voor een verrassing te zorgen. De corners deden WHV de das om. Uit vier corners scoorde Gassel vier
keer. In de 5e minuut was het al raak.
Ramon van de Venne schoot
snoeihard raak. WHV was geschokt en in de 12e minuut was
het weer raak. Paul Cornelissen
scoorde de 0 – 2, wederom uit
een corner. WHV was de weg
kwijt en in de 19e minuut was
de wedstrijd al beslist; 0 – 3 door
Paul Cornelissen. WHV kwam
niet in zijn spel. Men probeerde
het wel maar niets lukte. Yorick
van de Rakt was er dicht bij, maar
de keeper van Gassel stond zijn
mannetje. In de 44e minuut was
het Cas van Houtem die de ruststand op het bord bracht: 0-4.
Na rust geloofde Gassel het wel
en WHV kon niet beter vandaag.

Het spel golfde op en neer en
beide ploegen kregen enkele
goede kansen, maar de supporters moesten tot de 77e minuut
wachten tot er weer gescoord

whv kwam niet
in zijn spel
werd. Het was weer Gassel dat
scoorde: 0 – 5 door Niels Pater.
De laatste goal viel in de 78e
minuut; Ramon van de Venne
scoorde 0 – 6. Een wedstrijd voor
WHV om heel snel te vergeten...
De kater van carnaval duurde
een week te lang voor WHV.

Foto: Rudo Romijnders

BERGENOPZOOM/HEESCH - Het leek er veel op dat HVCH het carnaval nog niet goed had verwerkt of de busreis had te lang geduurd,
want binnen twaalf minuten na aanvang van de wedstrijd keken de
blauw-witten al tegen een 2-0 achterstand aan!
Bij twee spelhervattingen was
Rob Dietvorst van DOSKO uitstekend bij de les. In de derde
minuut kopte hij, geheel vrij
gelaten, beheerst de 1-0 binnen en even later werd hij prima

kans op eerste
periodetitel
verdwenen
bediend met een snel genomen
vrije trap en schoot hij onhoudbaar de 2-0 op het scorebord.
HVCH stond voor een vrijwel
onmogelijke opgave en ondanks
mogelijkheden voor Joey Vissers
en een afgekeurd doelpunt van
broer Roy konden de Heeschenaren te weinig echte kansen
creëren in het eerste bedrijf. In-

tussen had Stijn van de Hurk zich
al moeten laten vervangen door
Samuel Eleonora vanwege een
hamstring blessure.
Na rust probeerde HVCH de
aansluiting te forceren en kreeg
daar ook de mogelijkheden voor
maar de beslissende eindpass
kwam maar niet aan. Toen DOSKO na 60 minuten in de counter
middels Stefano Maxwell op 3-0
kwam was de wedstrijd gelopen.
De kans voor HVCH om de eerste periodetitel te pakken was
hiermee ook verdwenen want
concurrent AWC won wel en
pakte zo deze prijs. Komende
zondag wacht ook een uitwedstrijd en wel naar FC Tilburg,
weer een zeer moeilijk te bespelen tegenstander.

schaken

dammen

34

kaarten/bridgen
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voetbal

motorcross

1cm b

Prinses Irene wint in Helvoirt

1,2 cm b

HELVOIRT/NISTELRODE - Op een zonnig sportpark in Helvoirt werd het afgelopen weekend 2-3 voor
Prinses Irene. Gezien de kansenverhouding een terechte uitslag.
Al na twee minuten stonden de
oranjemannen op 0-1 door een
gelukkige trap van Wibe van
Rooij die, mede door de laagstaande zon, niet goed werd beoordeeld door de doelman van
Helvoirt en pardoes in het kruis
van het doel viel.

1,4cm b

autosport

Prinses Irene gaf daarna het heft
uit handen en stond dan ook na
ruim 35 minuten met 2-1 achter.
Vlak voor rust viel de verdiende
2-2. In de tweede helft was er
een licht veldoverwicht vanuit
Nistelrodese kant, wat resulteerde in een aantal 100% kansen,
afgewisseld met 75% kansen. Er
werd niets meer weggegeven en
uiteindelijk bepaalde goudhaan-

karten

motorsport

Wibe van Rooij aan de bal

Foto: Teun Bevers

tje Van Rooij met een schitterende individuele actie, na een

voorzet op maat van Van den
Brand, de eindstand op 2-3.

voetbal

Oppermachtig Heeswijk verslaat TGG
HEESWIJK-DINHTER - De koploper in de tweede periode TGG uit Den Bosch kwam met twaalf punten
uit de laatste vier duels op bezoek op sportpark De Balledonk in Heeswijk.
De ploeg van trainer Marc van de
Ven liet er vanaf het eerste fluitsignaal van de uitstekend fluitende scheidsrechter Van Dalen
echter geen twijfel over bestaan,
wie er drie punten ging behalen.
Heeswijk was feller, sterker en
scherp voor de goal, zodat de
4-1 eindstand terecht was. Pieter Verbruggen, Dylan Davies en
Wouter van Dijke (twee keer)
scoorden voor de blauw-witten.
Door
deze zege
stijgen tennis
de Heesvoetbal
hockey
wijkers weer iets op de ranglijst,
waarin de middenmoot dicht op
elkaar blijft staan.

basketbal

turnen

volleybal

handbal

Heeswijkse vreugde na de 1-0 

Foto: Hans Heesakkers

Altior D1 kampioen zaalcompetitie
paardrijden

wielrennen

darten

golf

HEESWIJK-DINTHER - Op zaterdag 17 februari kon Altior D1 bij
winst kampioen worden van de
zaalcompetitie 2017-2018.
biljarten

duivensport

judo

Het beloofde een spannende
wedstrijd te gaan worden, want
de uitwedstrijd eindigde enkele maanden terug in 5-5. Maar
de meiden begonnen zo verbluffend en ijzersterk dat Diosa
schaken
gelijk
Binnen
dammen werd overrompeld.
no-time stond er zelfs 7-0 op het
scorebord en kon het kampioenschap eigenlijk al niet meer misgaan. De meiden
1cm b bleven zo goed
korfballen, dat wat Diosa ook
probeerde telkens op niets uit1,2 cm b doorgaan met
liep. Altior bleef
mooi spel en veel doelpunten en
zo werd het uiteindelijk 14-2 en
konden de champagneflessen
1,4cm b
geopend worden.
Die werden
na de vele felicitaties en een hele
natte douche lekker leeggedronautosport
karten op
ken.
Meiden, we zijn trots
jullie en hopen dat de buiten-

hetzelfde waar ik ook in Riola
mee te kampen had. Het is niet
super ernstig, maar we hebben
besloten om vandaag geen risico’s te nemen en niet verder te
rijden.
Over twee weken willen we 100
procent fit zijn voor de eerste
Grand Prix van het seizoen in
Argentinië,’’ vertelt Glenn.

VORSTENBOSCH/HEESWIJK-DINTHER - Na een week hard trainen
met bier drinken was het nu weer tijd voor het echte werk. Avesteyn
mocht op bezoek bij het pittoreske Vorstenbosch zonder aanvoerder
Martijn Swartjes.

korfbal
jeu de boule

Helaas was dit niet het geval,
want afgelopen weekend tijdens
de internationale wedstrijd in het
Franse Lacapelle-Marival voelde
Coldenhoff de pijn weer terug
komen waarna hij samen met
het Red Bull KTM team heeft besloten om de rest van de dag niet
meer in actie te komen.
“Mijn vinger is weer overstrekt,

Avesteyn
verslikt zich in Vorstenbosch

Volgende week mag Marc van bij koploper Rhode en met de- ook daar een goed resultaat tot
de Ven met zijn
teambadminton
op bezoek zwemmen
zelfde passie
strijd, behoort
de mogelijkheden.
boksen
waterpolo en handboogschieten
tafeltennis

hardlopen

LACAPELLE-MARIVAL/HEESCH - Na zijn ijzersterke optreden in de
internationale wedstrijd in het Britse Hawkstone Park hoopte Glenn
Coldenhoff verlost te zijn van zijn vingerblessure, die hij in de week
voor de eerste wedstrijd om het Italiaans Kampioenschap in Riola
Sardo had opgelopen.

voetbal

beugelen

korfbal

Pijnlijke vinger houdt Glenn
Coldenhoff aan de kant

In de eerste minuten was het
goed te zien dat het veld moeilijk
bespeelbaar was. Dit kwam het
spel van Avesteyn niet ten goede. Hierdoor was het vooral een
fysieke pot met geforceerde lange ballen over en weer. Avesteyn
was de betere ploeg in de eerste
helft, en dit resulteerde dan uiteindelijk ook in de 0-1 in de 42e
minuut. Joost van Vugt kopte de
bal tegen de touwen na een perfecte voorzet van broer Rens van
Vugt. Op slag van rust kwam
Vorstenbosch op gelijke hoogte
door een goal van Luuk van Kes-

sel uit een typische scrimmage.
In de tweede helft kwam Vorstenbosch scherp uit de startblokken. In de 55e minuut werd
dit dan ook beloond door een
goed doelpunt van Thijs van der
Sanden. Vorstenbosch was in de
gehele tweede helft de betere
ploeg. Toch tekende Rick Vissers
in de 87e minuut voor de gelijkmaker, waar het bij bleef; 2-2.
Al met al een schoppartij die
geen winnaar verdiende. Ook
de scheids wist de wedstrijd niet
naar zich toe te trekken.

De oplossing
vissen

skien

snowboarden

kano

kaarten/bridgen

competitie ook heel spannend
gaat worden en wie weet weer
champagne?
Spes 1 – Altior 1: 25-10
motorsport
Spes 2 – Altior
2: 9-16
Altior 3 – ODIO 2: 4-2

Altior A1 – SVOC ’01 A1: 14-8
Altior B1 – Be Quick B1: 7-4
Altior B2 – Rooi B1: 7-8
SVO B1 – Altior B3: 3-3
Flamingo’s D1 – Altior D2: 3-5
Odisco E1 – Altior E2: 1-10
Flamingo’s E3 – Altior E4: 1-7.
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Fotograaf:
Ad Ploegmakers

Heesch • Heeswijk-Dinther • Loosbroek • Nistelrode • Vorstenbosch

Evenementen

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.

Donderdag 22 februari
Bernhezer Voorleeswedstrijd
CC De Pas Heesch
Eetpunt HDL
CC Servaes Heeswijk-Dinther
Taiji37vorm
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch
Workshop werken met energie
Centrum MAIA Palmenweg 5
Nistelrode
Sterrenwacht Halley:
Lezing zwarte gaten
Halleyweg 1 Heesch
Cabaret: René van Meurs
CC De Pas Heesch
Film: Donkeyote
CC Nesterlé Nistelrode
Pagina 8
Vrijdag 23 februari
Boek & Babbel
Bibliotheek Heeswijk-Dinther
Themamiddag
Uitvaart en testament
CC De Pas Heesch
Pagina 6
Just Be beauty & balance:
Bewust Boodschappen Doen
Zwarte Molenweg 11 Nistelrode
Keez-avond
CC Servaes Heeswijk-Dinther
Pagina 2
Landelijke Sterrenkijkdagen
Halleyweg 1 Heesch
Pagina 10
Dimensions of Darkness
Lunenburg Events & More
Loosbroek
Zaterdag 24 februari
Start kaartverkoop:
Natuurtheater De Kersouwe
Heeswijk-Dinther
Pagina 15 en 36
Fanfare Aurora: oud ijzer
Heesch
Internationaal Toernooi
DV Dancing Kids
CC De Pas Heesch
Familieopstellingen
Centrum MAIA Palmenweg 5
Nistelrode

Gratis opruimspreekuur
Bibliotheek Heesch
Landelijke Sterrenkijkdagen
Halleyweg 1 Heesch
Pagina 10
Opruimspreekuur
Bibliotheek Heesch
Pagina 13
Zondag 25 februari
Internationaal Toernooi
DV Dancing Kids
CC De Pas Heesch
Olie-dag
Kilsdonkse Molen
Heeswijk-Dinther
Pagina 14
Voorspeelochtend
Jeugdleden Fanfare Aurora
‘t Dorp 138 Heesch
Pagina 11

Inloopspreekuur
Fysio Steins Hoogstraat
Hoogstraat 11 Heesch

Zondag 4 maart
Baby- en Kinderbeurs
CC De Pas Heesch

Lezing: René Peters
CC Servaes Heeswijk-Dinther
Pagina 6

Wisentexcursie
Natuurcentrum De Maashorst
Nistelrode

IVN lezing:
weidevogelkuikens
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Politiek Café Brug: SP
CC De Pas Heesch

Woensdag 28 februari
Openochtend BS ‘t Maxend
Maxend 6 Nistelrode
Vipassyana
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch
Donderdag 1 maart
Eetpunt HDL
CC Servaes Heeswijk-Dinther
Taiji37vorm
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

Kinderkerk
Willibrorduskerk Heeswijk-Dinther
Pagina 6

Cabaret: Lieve Bertha
CC De Pas Heesch
Pagina 15

Heemschuur opengesteld
Schoonstraat 35 Heesch

Vrijdag 2 maart
KBO Kaartavond
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Lezing: De weg van
zelfcompassie
Abdij van Berne Heeswijk-Dinther
Pagina 6
Zondagse Muziek
CC Nesterlé Nistelrode

Revue De Lachspiegel
Willibrordcentrum
Heeswijk-Dinther
Pagina 9
Pubkwis
CC De Pas Heesch

Revue De Lachspiegel
Willibrordcentrum
Heeswijk-Dinther
Pagina 9
Maandag 5 maart
Taijiwuxigong - Poedjavisualisaties-meditatie
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch
Lezing: Keuzes rond het
levenseinde
CC De Pas Heesch
Dinsdag 6 maart
Taijiwuxigong - Zhan Zhuang
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch
Basiscursus iPad en iPhone
De Eijnderic Heesch
Pagina 2
Meidenwerk
@Checkpoint Heesch
Inloopspreekuur
Fysio Steins Hoogstraat
Hoogstraat 11 Heesch

Goede Doelen Fest 2018
Watersteeg 20 Vorstenbosch

Woensdag 7 maart
Sensikids yoga
Praktijk Gabriellic Voetreflex
Heeswijk-Dinther

Informatieavond
BS ‘t Maxend
Maxend 6 Nistelrode

Boogie Wonderland 21+
Lunenburg Events & More
Loosbroek

Indonesisch koken
De Eijnderic Heesch
Pagina 2

Boekpresentatie: De helende
kracht van je emoties
Bibliotheek Heeswijk-Dinther
Pagina 4

Zaterdag 3 maart
Start: ’t Bomenpark Open
TV De Hoef Heesch

KBO Kienen
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Maandag 26 februari
Stiltewandeling
Bomenpark Heesch

Poedja-Bardo
onderricht-Meditatie
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch
Dinsdag 27 februari
Taijiwuxigong - Guru Yoga
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch
Meidenwerk
@Checkpoint Heesch

Politiehonden
praktijkwedstrijd
Lunenburg Events & More
Loosbroek
Pagina 13
Revue De Lachspiegel
Willibrordcentrum
Heeswijk-Dinther
Pagina 9
Goede Doelen Fest 2018
Watersteeg 20 Vorstenbosch

Film: De Ondergrondse
vergeet niet en De Schakel
Kloosterkapel Vorstenbosch
Pagina 2
HKK Lezing: Sagen en legenden
Heemkamer Nistelrode
Cursus Stervensbegeleiding
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch
TV Efkes Anders speelt
blijspel ‘Pardon’
CC Nesterlé Nistelrode

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
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