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De eerste middag werd al een nest gevonden Tekst: Léon Weeterings Foto’s: Eric van Dijk

MEEDoEn
Wie mee wil helpen met de bescherming van weidevogels in de gemeente
Bernheze, kan voor informatie terecht bij coördinator Laura van Venrooij
06-23541158 of lauraven@home.nl.
BERNHEZE - Afgelopen maand is Weidevogelbescherming Bernheze opgericht. in deze groep werken ZLTO
Bernheze, iVN Bernheze en WBE Aa & Leijgraaf samen om de eieren en jongen van weidevogels te beschermen. Het aantal weidevogels als kievit en wulp neemt sterk af. Daarom verdienen ze aandacht en hulp.
Door de goede samenwerking met
ZLTO Bernheze en de enthousiaste
ontvangst door de agrariërs in ‘De
Bleeken’ kon een groep vrijwilligers
snel starten met het zoeken naar
kieviten op akkers. Op de eerste
middag werden er al nesten met
eieren gevonden en gemarkeerd.
De vrijwilligers worden het eerste
jaar begeleid door een medewerker van Brabants Landschap. Deze
leert de vrijwilligers in het veld
waar ze op moeten letten en wat
ze moeten doen. Brabants Landschap coördineert al twintig jaar de
weidevogelbescherming in onze
provincie.

Zomerschool 2015

VRIJWILLIGE DEELnAME
In heel Noord-Brabant werken zo’n
700 vrijwillige weidevogelbeschermers samen met bijna 1300 agrarische bedrijven aan de bescherming
van weidevogellegsels en hun jon-

zijn gevonden en hoe die het beste
kunnen worden gespaard. Het gaat
om vrijwillige weidevogelbescherming. Dat betekent dat de agrariërs
zelf bepalen of zij meedoen en hoe
ver ze willen gaan in de bescher-

Op de eerste middag werden er al nesten met
eieren gevonden en gemarkeerd
gen. Agrariërs geven toestemming
voor het zoeken en markeren van
legsels op hun percelen. De vrijwilligers bezoeken de percelen in de regel éénmaal per week en ze geven
na hun bezoek door waar legsels

Van maandag 6 tot en met donderdag 23 juli kunnen 55-plussers weer
meedoen aan een groot aanbod van
activiteiten bij de Zomerschool. Het
programma bevat vele leuke workshops en interessante excursies; er
kan weer volop worden geschilderd
en gekookt en ook op creatief gebied is er een gevarieerd aanbod.

bent u nieuwsgierig geworden?
Zondag 12 april, tijdens het Lentepodium, kan het nieuwe programmaboekje worden afgehaald tussen
12.00 en 16.00 uur bij de Eijnderic
aan ‘t Dorp in Heesch. Vanaf deze
dag kan er ook worden ingeschreven bij de administratie of via de
website www.eijnderic.nl.

Of doet u liever mee aan een wijnproeverij of kruidenworkshop? Een
keuze maken uit het excursie-aanbod valt niet mee; er kan weer worden ingeschreven voor vele aantrekkelijke uitstapjes in de omgeving.

bent u 55 jaar of ouder?
Dan nodigen wij u van harte uit om
deel te nemen aan één of meerdere
activiteiten van de zomerschool.
Een unieke gelegenheid om leeftijdsgenoten te ontmoeten en deel

mingshandelingen en eventuele
deelname aan subsidieregelingen.
In principe staat er geen vergoeding
tegenover de weidevogelbescherming, maar er vloeien ook geen
verplichtingen uit voort.

VELDWERK
Om de legsels te markeren moeten
vrijwilligers de akkers en de graslanden op. Ze doen dit zo weinig
mogelijk om de vogels niet te storen bij het broeden. Veel tijd wordt
besteed aan het observeren van
het gedrag van de vogels vanaf de
weg. Daaraan kun je zien hoever
ze zijn met hun legsel en waar ze
zitten in het veld.
Vanaf dit voorjaar is de weidevogelgroep te vinden op ‘De Bleeken’,
een open agrarisch gebied ten
zuiden van Sterrenwacht Halley.
Als de groep beschermers groter
wordt en er genoeg kennis en ervaring is opgedaan, zullen agrariers in gebieden als ‘Het Grolder’ en
‘Het Broek’ worden gevraagd om
mee te doen.

• Rolluiken • Raamdecoratie
• Overkappingen • Horren

Welzijn & Zorg HDL
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Krant niet op
woensdag ontvangen?
Laat het ons weten via
info@DeMooiBernhezeKrant.nl
Tel. 0412-795170 of
06-22222955

TRV-Bernheze.nl
‘de groene, culturele,
gastvrije gemeente’

gratis
ophaalservice
T 0412 626 111

Nieuwstraat 19 • Heesch • 0412 480 490

www.decozonwering.nl

29,95 p.p.
te nemen aan gezellige activiteiten
en wie weet, een leuke hobby te
ontdekken.

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

your

kringloopbernheze.nl

APRIL
TAPASMAAND
DE HELE MAAND APRIL KUNT U
NAAST ONZE REGULIERE KAART
OOK GENIETEN VAN ONZE
“SHARE YOUR TAPAS”
(share your tapas enkel op basis van reservering)

Kijk voor meer informatie en de menukaart op www.de-toren.nl
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Eten, drinken & uitgaan

COLOFON

DeMooiBernhezeKrant
Oplage
13.500 stuks
Bezorgdag: woensdag

Woensdag 8 april 2015

Beleef Bernheze tijdens
een culinaire fietstocht

I

nmiddels alweer een jaar geleden, hebben we onze slagerij-/
poelierszaak uitgebreid met een Eetwinkel. De keuze om uit
te breiden blijkt een goede beslissing geweest te zijn, want
we kunnen terugkijken op een zeer geslaagd eerste jaar.
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Bernheze - Beleef Bernheze is een mooie combinatie van sportief en
culinair genieten! Er is een prachtige fietsroute uitgestippeld langs
prachtige bezienswaardigheden van Bernheze. Tijdens de route kun je
vertoeven bij de sfeervolle horecagelegenheden van Bernheze en kan je
genieten van heerlijke gerechten. Je gaat op pad met alle ingrediënten
voor een gezellige dag, maar niet voordat je van de heerlijke appelcrunch genoten hebt bij De Toren.
Bij De Toren, eet- en borrelcafé ontvang je een tasje met een geplastificeerde routebeschrijving, vouchers
voor de betreffende horecagelegenheden en hun verschillende lekkernijen. De prijs hiervoor is € 32,50
en dan is, buiten de consumpties
die je graag nuttigt deze dag, alles
betaald. Consumpties in de restaurants zijn voor eigen rekening.
Volledig dagprogramma
Het programma begint met de
ontvangst tussen 10.00 en 11.00
uur bij De Toren. Daar staat de
heerlijke appelcrunch klaar met
koffie of thee. Hierna fiets je
naar Eetcafé ’t Pumpke in Nistelrode en geniet je van een lekkere
kop soep. Hierna fiets je naar de
prachtige Kilsdonkse Molen. Bij de

Kilsdonkse Molen staat een smaakvolle lunch klaar. Vanaf 16.30 uur
verwacht het team van De Toren

Een fietsroute
met lekkernijen
en gezelligheid
het gezelschap weer terug voor
een heerlijk hoofdgerecht met de
keuze uit vlees of vis. De culinaire
fietstocht kwam tot stand door
een samenwerking van Eetcafé
’t Pumpke, De Toren Eten en Drinken, De Kilsdonkse Molen en ondersteuning van Hertog Jan en Van
Tilburg Mode & Sport.
www.de-toren.nl/beleefbernheze-culinaire-fietstocht

eetcafé
‘t Pumpke
LUNCH•BORREL•DINER

Geniet op ons sfeervolle terras
Voor, tijdens of na uw ﬁets- of wandeltocht
Eetcafé ‘t Pumpke • Raadhuisplein 7 • 5388 GM Nistelrode • 0412 61 29 56
info@eetcafetpumpke.nl • www.eetcafetpumpke.nl

Expositie en concert

Zondag 19 april: CONCERT door
OMNITET, aanvang 15.00 uur, entree € 5,-.
Omnitet is een veelzijdig, semiprofessioneel vocaal ensemble dat
muziek zingt uit alle stijlperiodes
van de klassieke muziek, van werken van Vivaldi en Bach, opera’s

De winkel heeft een moderne uitstraling
gekregen met een vernieuwde, mooie
winkelinrichting. En een erg leuke
uitbreiding van onze service, waarbij we de
mogelijkheid bieden om gezellig plaats te
nemen aan de bar of aan een tafeltje en te
genieten van een (h)eerlijk, vers gemalen kopje fairtrade koffie.
Een andere warme drank, frisdrank of een biologisch sapje is
uiteraard ook mogelijk. We laten u graag proeven van gerechten
van onze menukaart, met daarop uitsluitend verse producten uit
eigen keuken en - waar mogelijk - biologisch. U geniet ter plaatse
van alles wat we in de ambachtelijke slagerij zelf bereiden. U kiest
zelf de samenstelling van uw pistolet of luxe
broodje. Ook voor iets lekker warms bent
u bij ons aan het juiste adres. Een heerlijke
kop soep, een worstenbroodje, heerlijke saté
met brood of een uitsmijter naar keuze. In
het afgelopen jaar hebben we al veel mensen
mogen begroeten en naar tevredenheid een
heerlijke kop koffie of een lekkere lunch mogen
serveren.
We hebben onze kaart onlangs weer
uitgebreid… met een broodje Pulled Porc!!
Het is de trots van Zuid-Amerikaanse staten
als Tennessee en North Carolina. Heel
langzaam gegaard varkensvlees, meestal
schouder- of halskarbonade. Het resultaat is
bijna betoverend: na vele uren garen houd je een mooie portie
boterzacht, goed gekruid draadjesvlees over. Geserveerd op een
broodje, met coleslaw en een ui-bieslooksaus, nu ter introductie,
voor de prijs van € 3,50.
U bent van harte welkom in onze Eetwinkel, om al dat lekkers
eens te komen proeven!
Riny van Esch
Als u onze slagerij-/poelierszaak bezoekt,
zijn mijn team en ik u graag van dienst.
Riny van Esch - ’t Dorp Heesch

kooktip Knoflook

Leg een teen knoflook op een snijplank. Neem een breed mes
en leg dat met de platte kant op de teen knoflook. Druk - vrij
hard - op het mes tot de teen ‘krak’ zegt. De teen is nu wel
ietwat gekneusd, maar erg makkelijk te pellen.

A most wanted man
HEESCH - Maandag 20 en dinsdag 21 april vertoont filmhuis De Pas de
thriller/spionagefilm A most wanted man.

Advertorial

Zaterdag en zondag 11 en 12 april:
EXPOSITIE KERAMIEK van Caroline
Peeters. Beide dagen van 11.00 tot
17.00 uur, toegang gratis. Het werk
van Caroline Peeters ontstaat vanuit een fascinatie voor bewaren.

éénjarig bestaan van de Eetwinkel!

Stichting

Kloosterkapel Vorstenbosch
culturele en educatieve ontmoetingsplaats

van Mozart tot het romantische lied
en muziek uit de 20e eeuw. Het ensemble bestaat uit twee sopranen,
twee mezzosopranen, een tenor,
twee bas-baritons en een pianist.
Acht musici, ieder met een eigen
muzikale achtergrond en ervaringen, allen met een passie voor de
muziek en uiterst gedreven om hun
publiek het beste te geven.
Uitgevoerd worden werken van
Schubert, Brahms, Händel, Mozart,
Humperdinck, Thomas, Haydn,
Mendelssohn-Bartoldi, Quilter, Sullivan. Omnitet bestaat uit: Chris

Hilkens-sopraan, Carissa Lynn
Gerving-sopraan, Ellen Goossensmezzosopraan, Jurgen de Jongtenor, Olard Derks-bas-bariton,
Rob Hazenberg-bas-bariton, Frank
Leurs-pianist.
Info: www.omnitet.nl.

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

Grauw Hamburg is de plek waar de film zich afspeelt, de stad waar de terroristen van 11 september hun aanslagen beraamden. Een klein spionageteam
is nog altijd scherp op mogelijk nieuwe dreigingen en probeert aan bronnen
binnen de islamitische gemeenschap te komen. Ze lijken iets op het spoor te
zijn wanneer een verdachte vluchteling opduikt op camerabeelden. Dit zijn
slechts de eerste paar minuten van de film. Langzaam wordt het verhaal intrigerender, doordat ook een advocate voor mensenrechten, een bankier en
de Amerikaanse inlichtingendienst belangrijke rollen in de zaak gaan spelen.
A Most Wanted Man is gebaseerd op een boek van
de gelauwerde John le Carré. In zijn boeken over
spionnen gaat het niet om flitsende actie, maar
om papierwerk doorspitten, (vals) vertrouwen
kweken om de boel te manipuleren en bedacht zijn
op mensen die tegelijkertijd hetzelfde proberen te
doen. De film is onvermijdelijk donker en omineuzer nu we weten dat hoofdrolspeler Philip Seymour
Hoffman in februari 2014 overleed aan een overdosis heroïne en cocaïne.
Aanvang 20.00 uur, entree € 5,-. Wij hopen u te ontmoeten.

Wil jij kans maken op 2 gratis filmkaartjes?

Stuur dan een mail naar info@demooibernhezekrant.nl voor maandag 12.00 uur.
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Loosbroekse kerk opgeknapt
en gemoderniseerd

Column
D’n Blieker
Hij woont in een dorp en beschrijft zijn dagelijkse
belevenissen.

Geduld
Heb ik weer de verkeerde rij uitgekozen in de supermarkt. De caissière
heeft een baaldag genomen en scant de boodschappen van de klanten
voor me op haar dooie gemak en geeft haar mening over ongeveer
elk product wat op de lopende band voorbij komt. Tot overmaat van
ramp heeft dat fossiel voor me haar groenten vergeten af te wegen.
Voor mijn gevoel duurt het een eeuwigheid voor het groentejongetje
aan komt sloffen om deze in mijn ogen grove fout weer te herstellen
en mijn dag weer in gang te zetten. Exact twee minuten later dan de
bedoeling was.
Toen ik eenmaal in de auto zat met - met veel pijn en moeite vergaarde boodschappen, had mijn ergernis al plaats gemaakt voor schaamte.
Sinds wanneer was ik een persoon geworden die het begrip ‘kostbare
tijd’ heel serieus zou nemen? Ik besefte me dat het enige dat ik zou
verliezen aan tijd vanavond zou zijn, dat ik wellicht de eerste minuten
van Matthijs van Nieuwkerk zou missen bij DWDD. En die ratelende
opsomming van gasten maakt me meestal net zo opgefokt als ik zonet
in de winkel was.
Vernieuwd en modern met verbeterde verlichting 

Tekst: Matthijs van Lierop Foto: Michel Roefs

LOOSBROEK – Het vele witte pleisterwerk op de gewelven, priesterkoor en zijmuren in de kerk van Loosbroek zijn opnieuw van een mooie passende verflaag voorzien en daarnaast zijn de geluids- en lichtinstallatie vernieuwd en gemoderniseerd. Woensdag 15 april wordt de kerk officieel in gebruik genomen.
De leden van de onderhoudscommissie en het bestuur van de
parochie Loosbroek kunnen hun
geluk niet op. “We zijn erg blij”,
zegt Cor Gloudemans, die samen
met Theo de Mol en André Pittens het onderhoud doet. Met vele
acties sprokkelde de parochie de
afgelopen jaren genoeg geld bij elkaar om de kerk een make-over te
geven. Het laatste zetje dat nodig
was voor de vernieuwing van de
kerk was de tienduizend euro die
de commissie aangevraagd had via
het Coöperatief Dividend van de
Rabobank. “Die tuinduizend euro
hebben we gekregen”, vertelt Cor
trots. “We zijn de Rabobank daarvoor erg dankbaar.”
Ook de andere partijen zijn de
drie commissieleden veel dank
verschuldigd. De firma’s Zegers,
Gabriëls Elektro BV, Vermeulen
Lichtarchitectuur en Schaapsound
zorgden dat de werkzaamheden
allemaal vlekkeloos verliepen. “De
nieuwe speakers zijn erg krachtig”,

zegt Theo. “De laatste keer dat er
geschilderd werd, is inmiddels zo’n
dertig jaar geleden.” Het plafond
en de muren zijn weer sierlijk wit
en de grauwheid is verdwenen.
De verlichting is flink verbeterd en
verfraaid.

dat het monumentale gebouw niet
alleen voor religieuze doeleinden
kan worden gebruikt. De onderhoudscommissie heeft rekening
gehouden met de toekomst, want
wat nou als het aantal kerkgangers
daalt en een kerk eigenlijk niet

Ook de sponsoren Lunenburg
Events & More en Gebroeders Van
de Ven wil de commissie bedanken. Zonder hen zou er geen geld
beschikbaar zijn geweest en zou de
uitvoering van deze renovatie veel
moeilijker en duurder zijn geweest.
“En natuurlijk vergeten we de vrijwilligers niet. Dat zijn er wel zo’n
150”, zegt Theo trots. Komende
woensdag - 15 april - wordt de
kerk officieel in gebruik genomen
en wil de commissie graag de nieuwe kerk laten zien; de vernieuwde
verlichting in het bijzonder. “Er is
veel werk verricht de afgelopen
periode, dus ik ben blij dat alles
dadelijk voorbij is”, vertelt Cor.
Volgens het drietal is het bijzondere aan de vernieuwing van de kerk

De kerk van
Loosbroek zal niet
verdwijnen

Gé-Dé KEUKENS

Kwaliteit keukens voor betaalbare prijzen

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

meer nodig is? In dat geval kan
de kerk, volgens de onderhoudscommissie, prima gebruikt worden
voor maatschappelijke doeleinden.
“De kerk van Loosbroek zal niet
verdwijnen”, besluit Cor.
Iedereen die belangstelling heeft
voor de bijeenkomst op woensdag
15 april is vanaf 19.00 uur van harte welkom in de kerk. Het officiële
gedeelte is tussen 19.30 en 20.15
uur, daarna is er nog een uur de
gelegenheid om vragen te stellen
en na te buurten.

En die ratelende opsomming van gasten
maakt me meestal net zo opgefokt
als ik zonet in de winkel was
Toen ik eenmaal thuis was met mijn grote gele boodschappentas,
wilde ik al meteen rechtsomkeert maken. Terug naar de winkel om
met een paar boodschappen weer in de rij van dezelfde kassa te
gaan staan, met hopelijk dezelfde caissière. Ik zou diegene die achter
me staan, met minder boodschappen en zichtbare haast, nog meer
laten wachten. Tergend langzaam zou ik mijn boodschappen op de
band leggen en een praatje aanknopen met iedereen die in de buurt
stond. Mijn groenten had ik natuurlijk niet afgewogen en ik kijk
verontschuldigend achterom als ik de diepe zucht van de man achter
me zou horen.
Ik zou hopen dat dan ook bij hem het besef zou komen dat kostbare
tijd niet bestaat in een rij in de supermarkt. Kostbare tijd bestaat
alleen als je straks met je vrienden en/of familie aan tafel zit. Twee
minuten later dan gepland, dat wel.

Een ontwerp voor iedere
portemonnee

www.stylinda.nl
Vinkelsestraat 107 - 5384SE Heesch
info@stylinda.nl - Tel. 06-15 66 90 24
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Health, Beauty, Care

ZORG EN HuLP
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Medi Spa Annelies zet in op
duurzame verbetering

Spoed, als elke seconde telt
Alarmnummer Brandweer,
Ambulance en Politie 112
Doven en Slechthorenden
spoedeisende hulp 0900-8112
Geen spoed
VORSTENBOSCH - ieder mens is uniek. ik vind het fascinerend hoe verschillend mensen verouderen, om
Brandweer 0412-458888
daar grip op te krijgen en de klok terug te draaien of het proces te remmen. En zo begon ik jaren geleden
Politie 0900-8844
Politie doven en slechthorenden
mijn zoektocht naar resultaatgerichte behandelingen en mogelijkheden voor een mooiere en gezonde huid
0900-1844
en dito lichaam. Scholing, ervaring en inzichten hebben me veel geleerd.
Huisartsenpost 0900-8860
BERNHEZE
Mijn passie voor anti-aging heeft ertoe geleid dat we onlangs een compleet nieuw concept hebben ontAanzet Algemeen
wikkeld. Een concept van duurzame verbetering, waarbij we de krachten van de hedendaagse technologie,
maatschappelijk werk
hoogwaardige medisch/ cosmetische producten en onze behandelwijze gebundeld hebben.
0413-366986 www.aanzet.nu
THuiSZORG PANTEiN
Vandaag de dag nemen we afscheid van ‘de schoonheidssalon’ en gaan we het aanbod vereenvoudigen
Voor al uw zorgvragen
en verduidelijken en staat Medi Spa Annelies voor Anti-aging kennis, advies en behandelingcentrum voor
bel 0900 8803 (lokaal tarief)
www.thuiszorgpantein.nl
verbetering van huid en lichaam.
HEESCH
Huisartsen
Door deze nieuwe opzet gaan we de klant thuis meewerkt om dit leider is op het gebied van laser en
Huisartsenpraktijk P.J.A.
ook geen ‘gewone’ schoonheids- doel te realiseren. Wij beloven op IPL, omdat het FDA en CE gekeurd
van der Burgt
behandelingen meer geven, maar onze beurt dat wij heel innovatief is, omdat het als eerste innovaties
Langven 24, tel: 0412-453798
juist behandelingen inzetten om zijn en technieken in huis halen op de markt brengt én in de beste
Spoed overdag: 0412-455282
een doel te bereiken. Daar gaan om de klant niet alleen tevreden, klinieken wereldwijd staat.
Huisartsenpraktijk De Zwaan
we samen naar toe werken. Met maar ook heel blij de deur uit te
en Van Sonsbeek
samen bedoelen we dan ook dat zien gaan. Daarom maken wij de Nieuwe oplossingen dienen zich
Schoonstraat 21
keuze om ons hier volledig op te aan van huidverjonging/-verbeteTel: 0412-450802
ring die voorheen slechts mogelijk helemaal geen downtime, pijn of
gaan richten.
Spoed overdag: 0412-450802
vervelende bijwerkingen. Dit zijn
Huisartspraktijk L. van Cruchten
exact de redenen waarom de laser
’t Dorp 37, tel: 0412-451355
BEhandElingEn En adviEs op maat,
zo populair is geworden voor geSpoed overdag: 0412-454945
Mw. N.A.M. Hiemstra
zichtsbehandelingen, die resulteeigentijdS en PerSoonlijk en met
Hoogstraat 1a
ren in een zichtbare verjonging of
aantoonBarE rEsultatEn
Tel: 0412-451380
verbetering van de huid.
Spoed overdag: 0412-452739
Apotheek
Behandelingen en advies op maat, waren door chirurgie. Lunch time U bent van harte welkom voor een
BENU Apotheek Heesch
eigentijds en persoonlijk en met faceliften en definitief ontharen in gratis huidanalyse en advies!
open ma.-vr. 8.15-18.00 uur
aantoonbare resultaten. De klant de zomer zijn nu mogelijk, ook bij
zaterdag 11.00 - 13.00 uur
hoeft het wiel niet zelf uit te vin- lichtere haren en een gebruinde
0412-451971
den, wij denken met hem/haar huid. Met de nieuwe apparatuur
BrabantZorg
mee, zo klein of groot als hij of zij kunnen we onmiddellijke resultaLocatie: Heelwijk en Thuiszorg
ten bereiken met effecten op lange
wil.
Heelwijk/Laarstede
termijn, omdat ze invloed hebben
Mozartlaan 2, 0412-465500
PRIMEuR!
op de diepste lagen van de huid
www.brabantzorg.eu
HEESWiJK-DiNTHER
Om ons aanbod compleet te ma- waar weefsels worden gestimuHuisartsen
ken, hebben we de allernieuwste leerd en opgebouwd. Laser be- Hondstraat 10
Huisartsenpraktijk De Vrij-Kesselaer
laser van Alma in huis gehaald. Wij handelingen maken het mogelijk Vorstenbosch
Irenestraat 45
zijn heel trots dat wij als eerste in om gerichte behandelingen uit te 0413-34 36 74
Tel.: 0413-292350
Nederland de compleet vernieuw- voeren voor diverse huidproble- info@annelies-aarts.nl
Spoed overdag: 0413-292730
de versie in handen krijgen. Een men. Bovendien geven de behan- www.annelies-aarts.nl
Huisartsenpraktijk Heilaren
primeur omdat Alma Laser wereld- delingen steeds minder of zelfs
Heilarensestraat 64
from A to Beautiful
Tel.: 0413-292922
Spoed overdag: 0413-293393
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Tramstraat 13.eekpunt
Tel.:
0412-611250
Spoed overdag: 0412-613298
Behandeling vergoede dyslexie
Apotheek
Apotheek Nistelrode
Remedial Teaching
open ma.-vr. 8.30-17.30 uur
zaterdag 11:00-12:00 uur
Huiswerk- en studiebegeleiding
buiten openingstijden voor
spoedeisende recepten bij
Dramatherapie
de Regioapotheek in het
Bernhovenziekenhuis.
Hoofdvestiging Heesch Schoonstraat 23, 5384 AK Heesch
Tel.: 0412-614035
T 0412 450228 heesch@opdidakt.nl
BrabantZorg
Locatie: Laarstede en Thuiszorg
Heelwijk/Laarstede
Laar 40. Tel.: 0412-407020
www.brabantzorg.eu
Verloskundige Nistelrode-Heesch
Verloskundige praktijk NOVA
Mozartlaan 2 Heesch
0412-646839 spoed: 06-53673167
Haarstudio Hebbess
workshops,
bruidsgelegenheidsmake-up
workshops, bruidsenen
gelegenheids
make-up
www.novaverloskundigen.nl
Hoogstraat 18
LOOSBROEK
permanente make-up, wimperpermanent
5388 EC Nistelrode
Huisartsen & Apotheek vindt
06-26338828
u onder meer in Heeswijk
& Nistelrode. De huisartsen uit
Nieuwe Erven3a
7 5384
TAKT Heesch
Heesterseweg
5386
Geffen
Alleen op afspraak
de regio draaien diensten in
tel.
06 --21644798
21644798 info@bbyr.nl
info@bbyr.nl
tel 06
Loosbroek.
Zon, zee, zomer… genieten en relaxen.
Vooral geen gedoe. En er op elk moment
tóch perfect verzorgd uitzien. Hoe?
Met permanente make-up!

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

HONDSTRAAT 10 | VORSTENBOSCH | [ T ] 0413 - 34 36 74 | [ E ] INFO@ANNELIES-AARTS.NL | [ I ] WWW.ANNELIES-AARTS.NL
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Ben zuinig op je gezondheid,
deze heb je maar een keer

Allround
haarstudio

permanente make-up

www.bbyr.nl
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Hoe is ’t nu met…

De schuldhulp-maatjes zijn veel ervaringen rijker
en aanmaningen stapelen zich op
en we weten niet meer hoe verder.
Dan is het hoog tijd om via Optimisd
of www.uitdeschulden.nu hulp te
vragen bij het oplossen van financiële problemen. De maatjes geven
geen geld, maar zetten met jou de
zaken op een rijtje en kijken hoe

Wie
Schulden komen voor bij werkende
mensen en niet-werkende mensen.
Bij allochtonen en autochtonen.
Soms moet je meer doen dan verwacht en soms is de situatie bijna
niet te bevatten. Een gehuwd paar
met scheidingsproblemen en een

‘Samen kijken hoe schulden afgelost
kunnen worden, anoniem, open en
zonder oordeel’
schulden afgelost kunnen worden,
anoniem, open en zonder oordeel.

Harry Vos en Toon van Dijk; sociaal en maatschappelijk betrokken

Tekst: Martha Daams Foto: Ad Ploegmakers

Bernheze – Tien schuldhulpmaatjes zijn vorig jaar gestart met hun taak mensen met schulden te helpen
weer overzicht te krijgen op financieel gebied en weer zelf de regie in hun leven te krijgen. Dat er daarnaast
vaak ook op emotioneel gebied van alles gebeurt, is vanzelfsprekend.
Dat het initiatief van de landelijke
kerken in Nederland hard nodig
was, bewijzen de vele regionale
initiatieven. Ook in Bernheze is het
interkerkelijke project Schuldhulpmaatje tot stand gebracht. Toon
van Dijk, ex-wethouder Sociale

Zaken in Nistelrode en Bernheze
en Harry Vos, Avila Coaching, zijn
twee van die maatjes die - na een
jaar ervaring - kunnen zeggen dat
ze veranderingen teweeg kunnen
brengen.

Schuld
Door economische tegenvallers,
emotionele, psychische en gezondheidsproblemen of gewoon,
door een verkeerde inschatting
van zaken, kunnen we financieel in
zwaar weer komen. De rekeningen

Ervaring
Toon werd als wethouder Sociale
Zaken al vaak geconfronteerd met
schrijnende situaties. Daar heeft hij
veel steun aan. Maar toch, soms
lukt het helpen niet. Toon: “Er
moet een klik zijn tussen hulpverlener en hulpvrager en de hulpvrager
moet ook echt willen”. De coördinatie wordt door Harry gedaan.
De namen van hulpvragers komen
via Optimisd. Harry zoekt naar een
match en stuurt het profiel door
aan een van de schuldhulpmaatjes,
die vervolgens aan het werk gaat.
Soms begeleidt Harry het maatje
bij de opstart: “De inhoudelijke
problemen zijn vaak gekoppeld
aan menselijke problemen en hun
proces.”

huis onder water is net zo schrijnend als een buitenlands echtpaar
dat altijd alle rekeningen betaalde,
maar van pensioenverzekeringen
of belastingen geen kaas gegeten
had en daardoor diep in de schulden zit.
Toekomst
De sociale en maatschappelijke
betrokkenheid zorgt voor doorzettingsvermogen bij schuldhulpmaatjes. Uitbreiding van het team
is nodig. Harry pleit voor preventie door voorlichting en voor een
vroegtijdige signalering. Vroeg in
het proces is de oplossing simpeler.
Ook schuldhulpmaatje worden:
Schuldhulpvraag:
Harry Vos
06-2113 9270.

HOUTUITNEDERLAND.NL
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Gezien worden en een boodschap
overbrengen die begrepen wordt,
is niet altijd gemakkelijk.
Wij, Bernheze Media,
kunnen u daarbij helpen.

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

www.bernhezemedia.nl

www.nederlandslariks.nl

• Projectbegeleiders
marketing
• Tekstschrijvers
• Fotografen
• Communicatie
adviseurs
• Ontwerpers voor
print en webdesign

0412-795170

Door de juiste keuzes te maken bij de TUININRICHTING of een BEPLANTINGSPLAN kan
het ONDERHOUD beperkt worden. Op termijn
kunt u ook kosten besparen doordat er niet elk
jaar verplant of veranderd hoeft te worden.
nberg
Anja van den Heilige
Graafsebaan 33 - 5384 RS Heesch - 0412 455 435- 06 121 939 38 - anja@trendtuin.nl - www.trendtuin.nl

er leiden vele wegen
naar roombroodjes
maar die van ons zijn ’t lekkerst

bij aankoop van 2 broden

Roombroodjes

de bakkers Lamers

2 stuks

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

1,00

U kunt ook bestellen in onze webshop!
tips

rs
van de bakke

, het lekkeugrstjee zenoezteounbt.rood
Notengzadeaan,rd
noten en ’n vle 3,55
boordevol
OVERAL LEKKER BIJ!!

2,95

Samenloop voor Hoop

Meergranenbollen
6 stuks

3,00

HEM

SAMENLOOP VOOR HOOP BERG
50% VAN DE OPBRENGST GAAT NAAR DE
geldig t/m 15-4-2015

Wij zijn nogal trots
op onze banketbakkersroom. Die koken wij namelijk zelf,
als een van de weinige bakkerijen
in Nederland. De room gaat in onze vlaaien,
tompoucen en in onze roombroodjes natuurlijk.
Die zijn dan ook om je vingers bij op te eten .

eerst bakken we zoete broodjes…

die vullen we met onze beroemde room…

normaal 2,00

en dan eten we onze vingers er bij op
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Bewust 50 Fit bij Conscius Sports
NISTELRODE - Ongeacht de leeftijd, heeft sporten voor iedereen positieve effecten op de gezondheid en
de kwaliteit van het leven. Maar om het risico op verschillende ziektes en aandoeningen te verlagen, is het
belangrijk dat de groep 50+ ook blijft bewegen. Steeds meer mensen zijn zich daar bewust van.
Conscius Sports stimuleert u om
op een doelbewuste en gezellige
manier in beweging te komen. Wij
beschikken over een professionele
fitnesszaal, een verwarmd zwembad en ruimtes voor groepslessen.
In onze fitnesszaal begeleiden onze
experts u persoonlijk. Uw wensen
zetten we om in een doelbewust,
persoonlijk fitnessplan.
Het zwembad biedt, naast het vrij
zwemmen, ook de mogelijkheid
tot het volgen van groepslessen,
speciaal voor 50+ of regulier.

• Gewrichten niet of nauwelijks
belasten in het water?
• Fitness combineren met groepslessen speciaal voor 50+?
• Gratis advies gericht op gezondheid en gewichtscontrole?
Dat biedt Conscius Sports u!

GRATiS PROEFDAGEN
PRoEFDAGEn BEWuST 50 FIT
Kom ook kennis maken met sporDonderdag 16 april
ten voor 50+ bij Conscius Sports.
9.00-10.00 uur
Uitleg apparatuur fitnesszaal, vrije inloop fitness
Tijdens onze proefdagen kunt u in 10.00-11.00 uur
Bewust 50 Fit les in de aerobics-zaal
Vragen stellen en koffie/thee drinken
de fitnesszaal trainen, deelnemen 11.00-12.00 uur
aan de Doelbewust 50 Fit groepsles
en beantwoorden wij al uw vragen Donderdag 23 april
tijdens een lekker kopje koffie of 13.00-14.00 uur
Uitleg apparatuur fitnesszaal, vrije inloop fitness
thee. Dus vergeet uw sportkleding 14.00-15.00 uur
Bewust 50 Fit les in de aerobics-zaal
niet! Wilt u alleen informatie? Loop 15.00-16.00 uur
Vragen stellen en koffie/thee drinken
dan tijdens deze dagen gewoon
even binnen en wij helpen u graag. Donderdag 30 april
Wilt u na deze proefdag bij Conscius 9.00-10.00 uur
Uitleg apparatuur fitnesszaal, vrije inloop fitness
Sports verder gaan met bewegen, 10.00-11.00 uur
Bewust 50 Fit les in de aerobics-zaal
dan betaalt u geen inschrijfgeld.
11.00-12.00 uur
Vragen stellen en koffie/thee drinken
Blijf samen fit en gezond!

ConSCIuS SPoRTS
Beekgraaf 58
5388 CV Nistelrode
0412-617333
www.consciussports.nl.

KBo nISTELRoDE

Wat er is gebeurd in de jaren ‘40-’45 mogen we niet vergeten

KBO Bernheze
senteerd. Dat gebeurde tijdens een
eucharistieviering, die werd voorgegaan door pastoor Joost Jansen
en die werd opgeluisterd door koor
Cantando. De maakster, Luus van
de Ven, onthulde het vaandel en
de pastoor zegende het.

nieuw vaandel
KBo-Dinther

Themamiddag
spoedhulp HoV

HEESWIJK-DINTHER - Het vaandel van KBO-Dinther werd jaren
geleden gemaakt. Door het vele
gebruik begon het wat sleets te
worden. Het werd tijd voor een
nieuw vaandel.

HEESWIJK-DINTHER - KBO-Dinther houdt voor alle belangstellenden uit Heeswijk-Dinther en
Loosbroek op woensdag 15 april
een themamiddag in CC Servaes
van 13.30 tot 15.30 uur met als
titel ‘Mijn dokter na vijven en in
het weekend’.

Voorafgaand aan de jaarvergadering op 18 maart is het nieuwe
vaandel van KBO-Dinther gepre-

Ieder mens overkomt het weleens
dat hij of zij ’s avonds, ‘s nachts of
in het weekend plotseling te ma-

ken krijgt met gezondheidsklachten. Het is niet meer zoals vroeger dat je dan zonder problemen
een beroep kunt doen op je eigen
huisarts. Want die heeft na een
volle werkdag en werkweek ook
de behoefte en het recht om van
een welverdiende rust te genieten.
Om dan toch voor hun patiënten bereikbaar te zijn, hebben de
huisartsen daarvoor op een aantal
plaatsen in de regio een samenwerkingsverband opgericht onder
de naam Huisartsenpost HOV.
Een team van huisartsen, assistenten en chauffeurs levert gedurende
avond, nacht en weekend acute
huisartsenzorg aan patiënten van
de aangesloten huisartsen en aan
patiënten die tijdelijk in het werkgebied verblijven.
Harrie Geboers, directeur van de
huisartsenpost HOV en Barbara
van Alebeek, locatiemanager Oss
en spoedpost Uden, geven een uit-

eenzetting over de werkwijze van
de huisartsenpost. Ook zullen zij
ingaan op mogelijke preventieve
maatregelen die door patiënten
zelf genomen kunnen worden én
de veranderingen in de zorg voor
- met name - ouderen. Er is volop
gelegenheid voor het stellen van
vragen.
KBO-Dinther nodigt belangstellenden uit HDL uit om deze themamiddag bij te wonen. De toegang
is gratis. Aanmelding is niet nodig.
De koffie wordt aangeboden door
de gemeente Bernheze.

‘oorlogshelden’
voor jong en oud
NISTELRODE
Jeugdtheater
‘Hetpaarddatvliegt’ brengt woensdag 15 april om 15.00 uur in Nesterlé de voorstelling ‘Oorlogshelden’.

Een speciale voorstelling voor kinderen vanaf 10 jaar en hun ouders
en grootouders.
In 1945 was Nederland na vijf jaar
oorlog en onderdrukking eindelijk
weer bevrijd. Wat er gebeurd is in
de jaren ‘40-‘45 mogen we niet
vergeten. Het KBO-bestuur wil stimuleren, dat de oudere generatie
de ervaringen uit die periode doorgeeft aan hun kinderen en kleinkinderen. Het toneelstuk is een ode
aan de moed van het oorlogskind.
In het stuk worden waargebeurde
persoonlijke en gekleurde verhalen
uitgebeeld.
Kinderen die een tekening over
oorlog of vrede meebrengen, krijgen gratis een glas ranja.
De entreeprijs bedraagt voor kinderen € 7,50 en voor de begeleidende (groot-)ouders € 5,-.
Kaartverkoop aan de kassa of via
0412-859001.

Eerlijk voelt heerlijk
Spaar voor
handdoeken
van Fairtrade
katoen
BP Servicestation
van Duijnhoven
Maxend 20
te Nistelrode

1 badhandoek
70x140 cm of
set van 2 handdoeken
50x100 cm

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

Pim Langens
M 06 525 448 08

Adv Langens Hoveniers 109x53_5.indd 1

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

www.mooiheesch.nl
www.mooinisseroi.nl
www.mooihdl.nl
INFORMEERT, BOEIT
EN INTERESSEERT
27-05-14 21:18
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De nieuwe aanwinst van Heesch:
Slijterij Mitra ‘t Heuveltje
Aanbiedingengeldig
geldigvan
van10
18t/m
t/m16
24april
juli 2014
Aanbiedingen
2015
Aan Laar / Tramstraat - Nistelrode

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

€ 1,25

Gemengde sla 250 gram
Verse kriel aardappels

€ 1,00
€ 1,25

(geschrapt) 1 kilo

Pruimen 500 gram
De lekkerste asperges
(geschild en ongeschild)

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

Geert-Jan en Cindy van den Heuvel kennen het vak

Tekst: Martha Daams Foto: Marcel van der Steen

Heesch – De winkelende mensen in Heesch ontdekten maandag 31 maart dat de slijterij aan ’t Dorp 88
nieuw oogde. De gevel van de slijterij was voorzien van een nieuw logo ‘Mitra ’t Heuveltje’ en een open blik
naar binnen. Cindy en Geert-Jan van den Heuvel hadden op maandag hun intrek genomen in de slijterij en
meteen gezorgd voor een nieuwe uitstraling van de winkel.
“Nog niet helemaal nieuw” haast
Geert-Jan te melden. “De gevel
moet nog een verse lik verf krijgen
en natuurlijk blijft het bestaande
assortiment nog even doorlopen.
En ook Annelies, een van de dames is bekend. Zo kunnen de vaste
klanten wennen aan nieuwe gezichten en straks het nieuwe assortiment.”
Kennis van zaken
Geert-Jan werkte al vijftien jaar
bij Mitra voordat hij als franchisenemer startte in Heesch. De aanpassingen die hij in het bestaande
pand heeft uitgevoerd zijn minimaal. Toch oogt het pand anders.
Cindy: “We hebben met de hele
familie afgelopen maandag gewerkt om de winkel een fris en
open karakter te geven. Ondertussen kwamen al klanten verbaasd
binnenlopen omdat de winkel normaal op maandag dicht was. Ook
collega-ondernemers kwamen een
kijkje nemen en ons feliciteren. We
voelden ons echt welkom.” Gezelligheid en gastvrijheid zijn volgens Geert-Jan belangrijk bij een
drankenhandel. Ook service is van
groot belang. “Daarom leveren wij
in Heesch vanaf een bestelling van
€ 25,- gratis thuis en bij een feestje
hoef je niet benauwd te zijn over

overtollige flessen. Onaangebroken flessen drank kunnen retour.”
Toekomstplannen
Het huisassortiment van TOPslijterij de Wijngalerie zal in de loop van
de tijd vervangen worden door de
huismerken van Mitra, met minimaal dezelfde kwaliteit. Daarnaast
zullen natuurlijk de A-merken blijven. Voor feesten en partijen wil
Mitra ’t Heuveltje biertapinstallaties gaan verhuren en fusten bier

Het echtpaar Van den Heuvel is blij
met de locatie. Beiden komen uit
de omgeving en voelen zich thuis.
Toch zullen minderjarigen hun legitimatie moeten tonen bij aankoop
van alcoholische dranken.
Openingstijden
Ma
13.00 – 18.00 uur
Di/do 9.30 – 18.00 uur
Vr
9.30 – 20.00 uur
Za
9.00 – 17.00 uur

‘Bieren en wijnen kunnen per fles besteld
worden en aan ’t Dorp opgehaald’
verkopen. Hiervoor kunnen bestellingen gedaan worden via
www.mitra.nl. Fijn dat ze dat dan
ook thuis willen afleveren! Ook
bieren en wijnen die niet op locatie
op voorraad liggen, kunnen via
www.mitra.nl besteld worden en
in de winkel aan ’t Dorp opgehaald. Dit kan zelfs per fles!
Elke twee weken worden huis
aan huis folders verspreid met de
nieuwste Mitra aanbiedingen, zo
blijft u op de hoogte van de speciale Mitra buitenkansjes.

Bij aankoop van 2 broden
naar keuze:

2 kruimelcake

1,50

Met zwarte bessen

Krentenbollen
4 + 2 GRATIS

Nieuw!

Ham- Asperge
krokant

1,50

Nu

Croissantdeeg gevuld met
room, asperge en ham

Bladerdeeg
perenvlaai
8 personen

Nu

8,95

Krokante bodem met room
en frisse peren

Van Mook
De Echte Bakker

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

Vanzelfsprekend 1e kwaliteit vlees
‘t Dorp 88 Heesch
0412- 45 46 30
heesch@mitra.nl
www.mitra.nl

500 gram gepaneerde snitsels

€ 4,95

Blinde vinken

4 +1 gratis

100 gram schouderham
Als het gaat om versheid
en kwaliteit!
Kromstraat 5 - 5384 LT Heesch
0412-474500 - www.kringloop-heesch.nl

Waardsestraat 15, 5388 PP Nistelrode • Telefoon: 0412 611383 • www.heerkensAGF.nl

€ 1,39

Uw kwaliteitsslager

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

VOLOP PARKEERGELEGENHEID
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Arcadia laat zien hoe goed zij is

SingleCafé RIGoM in oss
BERNHEZE/OSS - RiGOM Ouderenwerk Maasland houdt op zondag
19 april in Oss een SingleCafé voor Senioren. Na ontvangst door de
gastheren en -vrouwen, kunnen bezoekers genieten van een gezellige
middag onder het genot van een hapje, drankje en muziek. Ook deelnemen aan een verrassend kennismakingsspel of een dansje wagen op
de dansvloer behoort tot de mogelijkheden!
Bent u alleenstaand, 50 jaar of ouder en vindt u het leuk om in een
ongedwongen sfeer andere singles
te ontmoeten? Trek dan de stoute
schoenen aan en kom eens kennismaken in het SingleCafé!

Een enthousiaste club speelt ‘Barst’

Tekst: Milène Putters Foto’s: Ad Ploegmakers

HEESCH - Toneelvereniging Arcadia uit Heesch bestaat dit jaar dertig jaar. Dit werd gevierd met het toneelstuk ‘Barst’. Speelster Bep
Gloudemans blikt terug en we geven een nabeschouwing van het toneelstuk.
“Arcadia is voortgekomen uit Excelsior dat in 1978 is opgericht.
Binnen Excelsior werd besloten
een nieuwe vereniging op te richten; Arcadia werd in 1985 een feit.
Ieder jaar brengen we een luchtig
toneelstuk op de planken”, vertelt een enthousiaste Bep Gloudemans. Voor haar persoonlijk gel-

toneelstuk. We trakteren ons
straks op een gezellig weekendje
weg, dat hebben we wel verdiend!
En hoewel we inmiddels met een
enthousiaste club mensen zijn, is
nieuw bloed altijd welkom.”
Belangstellenden kunnen contact
opnemen met Arcadia via
www.arcadia-heesch.nl.

‘we zijn vanaf auguStuS tot maart bezig met
hEt rEpEtErEn van EEn niEuw tonEElstuk’
den de stukken ‘Lodewijk 141/2’ en
‘Chez Dolly’ als hoogtepunten in
haar Arcadia-carrière. Bep legt uit
dat het hard werken is als je een
nieuw stuk gaat instuderen. “We
zijn vanaf augustus tot maart bezig
met het repeteren van een nieuw

‘Barst’
Arcadia speelde ‘Barst’ op 28 en
29 maart in De Pas in Heesch. In
‘Barst’ volgden we de perikelen in
het huishouden van Tineke, een
glansrol van Bep Gloudemans. Van
haar zwijgzame man Hans, per-

fect gespeeld door Adrie Hendriks
en haar drie stiefdochters hoeft
Tineke geen gezelligheid te verwachten. Tel daarbij op dat haar
moeder nog bij hen inwoont, de
altijd beschonken schoonzus Jet
(ontzettend goed gespeeld door
Edith Kiestra) ook tijdelijk onderdak nodig heeft én haar broer met
drie zwangere vriendinnen naarstig op zoek is naar woonruimte en
de chaos is compleet!
Alsof dit nog niet genoeg is, krijgt
ze vaak haar twee buurvrouwen
over de vloer. De ordinaire Peggy (goed neergezet door Marion
Rovers) en de Turkse Yilgun; een
prachtrol van Mary Verstegen. Wil
Cranenburg, die in de huid kroop
van de artistieke niksnut Louis,
kreeg meteen de lachers op zijn
hand door zijn voortreffelijk spel.
Arcadia heeft wederom laten zien
hoe goed zij is! De regie van Barst
was in handen van Anita Vos en
Aranka Venrooij.

Locatie: Ontmoetingscentrum De
Binnenstad, St. Barbaraplein 6, Oss
Kosten: € 7,50, inclusief twee consumpties en hapjes.
Aanmelden kan tot uiterlijk 10 april
via www.rigom.nl of telefonisch
via tel. 0412 65 32 40.
Het SingleCafé kent geen leeftijdsgrens. Alle singles vanaf 50 jaar
zijn welkom!

Dortmans organiseert reizen naar Hotel Alpina Regina,
blijvend genieten van gezellige sfeervolle vakantie.

BOEK NU UW ZOMERVAKANTIE 2015
8-daagse busreis naar Hotel Alpina Regina
in Biberwier in Oostenrijk

Informatie ook ‘s avonds en op zondag:
Maarten & Anja Dortmans
Lariestraat 27 - 5473 VK Heeswijk-Dinther
0413-294739 - www.reizennaaroostenrijk.nl
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12 APRIL

A.S.

Koopzondag van 12.00 - 17.00 uur | www.lentepodiumheesch.nl

Programma Lentepodium
12.00 uur
START PRoGRAMMA En KooPzonDAG
12.00 - 17.00 uur DJ SJoERD, PoDIuM SCHoonSTRAAT
BIJ 5384
13.00 - 19.00 uur RIVERSIDE BAnD,
PoDIuM BIJ DE FonTEIn
13.30 - 15.30 uur oPTREDEnS MEER SPoRTS PoDIuM SCHoonSTRAAT BIJ 5384
14.00 uur
oPTREDEn THE VoICE oF HEESCH En
THEATERHuIS JoRIS PoDIuM BIJ DE FonTEIn
17.00 uur
oPTREDEn RoBBY LEE PoDIuM BIJ DE FonTEIn
19.00 uur
EInDE EVEnEMEnT

Blue Band Heesch trekt door het centrum. Er is een
tentje waar de kinderen geschminkt kunnen worden en
ballonnenclown Pinkie fleurt het centrum op met haar
rose fiets en kleurrijke balloncreaties. Volop kindervertier
zorgt ervoor dat je aan de kinderen ‘geen kind’ hebt deze
dag en dat je ongestoord kunt genieten van muziek,
terrasjes, ontmoeten en het shoppen van de nieuwste
voorjaarsmode.

12 APRIL
Koopzondag van 12.00 - 17.00 uur
Riverside Band, Blue Band Heesch,
DJ Sjoerd, Robby Lee, Back in 5 minutes,
The Voice of Heesch, Meer Sports &
Theaterhuis Joris

Save this date!
Kom gezellig shoppen, luisteren en genieten in het centrum van Heesch.

Voor meer informatie

www.lentepodiumheesch.nl

SHOWROOM
SERVICE
REPARATIE

FIETSplezier

’t Dorp 108
HEESCH
Tel. 0412 451523

LENTEPODIUM
IL 20.001uu5r
12 AvaPn R
11.00 - 17
Geopend

Diverse 2e hands
elektrische fietsen
Bij aankoop van een NIEUWE fiets

GRATIS
1 JAAR diefstalverzekering*

*Actie is alleen geldig op 12 april 2015, vraag naar onze voorwaarden

Van

NU voor

€ 3 9 9 ,00
MEENEEMP

,00
9
9
7
€

RIJS

Meer info: www.fietsplezierheesch.nl
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12 APRIL

A.S.

Koopzondag van 12.00 - 17.00 uur | www.lentepodiumheesch.nl

Grote baby- en kindervoorjaarsbeurs
HEESCH - in De Pas in Heesch wordt op zondag 12 april weer ‘n grote baby- en kindervoorjaarsbeurs
gehouden. Ook deze keer staan er 120 standhouders.
Er worden zowel tweedehands als nieuwe baby- en kinderartikelen aangeboden. Een mooie kans om
leuke zomerkleding voor kinderen te kopen tegen hele leuke prijzen. Niet alleen kleding, maar ook
(buiten)speelgoed, boekjes voor de vakantie of films voor in de auto op weg naar het vakantieadres.
Ben je zwanger? Dit is dé gelegenheid om veel voor de baby te kopen. Maak ook kans op een fotoshoot en bellypainting.
Op de beurs worden leuk, goedkoop en kwalitatief goed speelgoed en kleding aangeboden. Tijdens
de beurs wordt een speelhoek ingericht voor kinderen. De entree bedraagt € 2,- (kinderen gratis). De
zalen zijn open van 10.00 tot 13.00 uur. Er is een Facebookactie, zie hiervoor www.facebook.com/Kinderbeurs. Doe mee en maak kans om twee kadobonnen te winnen van 53-84 Baby- en Kinderkleding.
Voor info: kinderbeursheesch@hotmail.com of kijk op
www.baby-kinderbeurs.nl.
Deze zondag wordt in het centrum van Heesch ook het Lentepodium gehouden en is het koopzondag
van 12.00 tot 17.00 uur. Kortom, er is deze dag van alles te beleven en te combineren in Heesch!

Alle monturen zijn geprijsd inclusief
enkelvoudig ontspiegeld glas
‘t Dorp 30a - 5384 MA Heesch - 0412-473320 - www.zegersoptiek.nl

Alleen tijdens lentepodium een

pAAr sokken grAtis
bij je AAnkoop vAnAf € 25,-

‘t Dorp 22 - 5384 MA Heesch - Telefoon: 0412 475 024 - www.shoeby.nl

LENTEPODIUM
Wij zijn geopend van 12.00 - 17.00 uur

KOOPZONDAG
ril

Like us

12 ap

Schoonstraat 2A-01,
5384 AN Heesch

telefoon 0412-450503
info@5384.nl |

www.

53-84.nl

vanHerpen-banner-85x206.indd 2

03/04/15 09:16

Save this
date!
Kom gezellig shoppen, luisteren en genieten in het centrum van Heesch. De live
muziek zal worden verzorgd
door Riverside band, Back
in 5 minutes en Robbie Lee
met een leuke onderbreking
van theaterhuis Joris en The
Voices van Heesch. Meersports verzorgt swingende
dansshows en een aantal
kledingzaken zorgen voor
vlotte inspirerende modeflitsen.

Slijterij Mitra ‘t Heuveltje
‘t Dorp 88 Heesch - heesch@mitra.nl - 0412- 45 46 30

Modeshow
Gratis bezorging
in Heesch
(bij een minimale bestelling vanaf € 25,00)

DRESSUP-INSTYLE, 5384 en SHOEBY
HEESCH showen hun kleding en HAARMODE/BIJOUX VAN HERPEN en ZEGERS
OPTIEK zorgen voor de finishing touch
met prachtige accessoires. De modeshows worden gepresenteerd door een
professionele ladyspeaker die alles kan
vertellen over de kleding en accessoires
die worden geshowd, zodat er altijd wel
een reden is om deze dag uw slag te slaan
in Heesch.

U kunt ook gebruik maken van onze webshop kijk op /www.mitra.nl/webshop
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Feestwee�
VAN 12 T/M 18 APRIL IS HET

AAR

BIJ ZAZI’S LINGERIE
De mooiste lingerie voor jong en oud

In het centrum van Heesch bevindt zich al twintig jaar ‘Zazi’s Lingerie’. In deze speciaalzaak kan iedere vrouw, van elke leeftijd,
terecht voor lingerie, maar ook voor nachtgoed en badmode. U vindt er talloze modellen in beha’s van heel trendy tot klassiek,
met kant of juist een gladde cup. Naast de bekende lingeriemerken zoals After Eden, Triumph, Passionata, Chantelle, Marie-Jo,
Prima Donna, Laventure, Felina, is er het herenondergoed Muchachomalo, corrigerende ondermode en badmode van Sunflair,
Beach-Life, Cyell, en Linga-Dore met bijpassende rokjes en jurken.

DINSDAG 14 APRIL
20% korting op lingerie
van Triumph

WIN ACTIE!

MAANDAG 13 APRIL
20% korting op lingerie
van Linga Dore

ZONDAG 12 APRIL
20% korting op alle nachtkleding

maak elke dag kans
op een gratis lingerieset

van After Eden, Linga Dore, Felina,
Triumph, Passionata of Marie-Jo!

WOENSDAG 15 APRIL

20%
DONDERDAG 16 APRIL
g
n
korti
op lingerie van After Eden
ZATERDAG 18 APRIL
20% korting op lingerie
van Passionata

Gratis
bij aankoop van een
o
e
r
a
P
badpak, bikini of tankini

Bij aankoop van een
bikini van Beach-life

Gratis
band
ana

VRIJDAG 17 APRIL
Leuke
20% korting op lingerie van Felina attentie!
Zazi’s Lingerie - ’t Dorp 86a - Heesch - 0412-455216
Like ons ook op Facebook met kans op leuke prijzen!

Voor elke betalende klant
hebben wij een leuke attentie:
* Maak elke dag kans op een
gratis lingerieset.
* Zazi’s bestaat 20 jaar en viert
dit met 20% korting!

Op zondag
12 april 2015
staat Heesch
op z’n kop!

C1000 presenteert een voorproefje
van de nieuwe Jumbo winkel

Geopend op zondag

Deze dag staat in het teken
van de LENTE. Open winkels in het hele centrum van
Heesch, gecombineerd met
live muziek, modeflitsen en
volop kindervertier; met o.a.
een WhipeOut Baan. Vele
lekkere hapjes en uiteraard
een flink terras voor de nodige drankjes!

NIEUW IN HET ASSORTIMENT:

olijvenbar

Diverse kleinere hapjes als bijgerecht
of als borrel in de tuin of bij de tv.
Binnenkort te verwachten:
exclusief in Nederland
speciale Italiaanse koffie.
Houd onze Facebookpagina
in de gaten, ook voor diverse
leuke acties.

m
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d
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p
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n
le
t
e
h
s
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d
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T

van 10.00 tot 18.00 uur

Wiegmans • Schoonstraat 8 • 5384 AN Heesch
www.C1000.nl/Wiegmans

VOOR DE ECHTE ITALIAANSE DESSERTS
HEBBEN WIJ NU SPECIALITEITEN UIT SICILIË
‘t Dorp 70 - 5384 MC Heesch
0412-474000

info@g-italiana.nl
www.g-italiana.nl

A presto!
ercurio
Gaetano & Yulita M
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Cube verwondert
vorstenbosch - Cube staat voor Cultuureducatie Bernheze.

Cube vormt de verbindende factor tussen cultureel aanbod enerzijds en het onderwijs anderzijds. De Cube-verwonderaar bezoekt graag culturele activiteiten
voor kinderen. Dit keer een project voor alle groepen 6 in het kader van literatuureducatie binnen het Bernhezer Dynamisch Cultuurmenu: ‘Toveren met Taal’ met
Adrie Gloudemans van Verteltheater WatverteljeMenu.
Cultuureducatie Bernheze

Ze zoeken snel hun plekje in de
kring, de kinderen van groep
5/6 van basisschool Op Weg uit
Vorstenbosch. Want het wordt
spannend vandaag.
Meesterverteller Adrie Gloudemans
is voor de derde keer op school,
voor de afsluiting van het project
Toveren met Taal. In zijn eerste
bezoek vertelde hij een verhaal en
kregen de kinderen de opdracht
om een verhaal te kiezen en daarvan een storyboard te maken.

In de tweede bijeenkomst ging
Adrie dieper in op de manier waarop je een verhaal kunt vertellen
en hoe je je verhaal kunt oefenen.
Vooral ‘droog’ oefenen was daarbij
een belangrijke tip. En zo werden
er volop verhalen verteld tegen
knuffels, honden, stopcontacten,
muren en douchetegels. En vandaag is er dan het Echte Publiek.
Vandaag mogen de kinderen hun
verhaal live aan de hele groep vertellen. Ik ben benieuwd. En jawel
hoor, daar komen de verhalen los.

Er wordt enthousiast verteld over
eieren en meloenen, over teveel
zonnen en die éne zon die zich
verstopte, over paarden, zwanen,
schildpadden, papegaaien en over
ezels en boeren. En elk verhaal
heeft zijn eigen moraal, zoals dat
hoort bij een goed verhaal. Wat me
het meest opvalt, zijn de duidelijke
verhaallijnen in ieder verhaal. En er
wordt niet gehakkeld, niet geaarzeld, niet in de verkeerde volgorde
verteld. Het is duidelijk: de tips, het
oefenen én het storyboard hebben

Educatief programma van
De Elf Rotten afgesloten
HEESCH - De leerlingen van groep
3 van de basisscholen Delta en De
Kiem uit Heesch hebben afgelopen week als laatsten enthousiast
deelgenomen aan het educatief
programma van heemkundekring
De Elf Rotten.

Op de zolder van de Heemschuur
maakten de kinderen kennis met
een oude postbode. Hij vertelde
hoe het versturen van een kaart
vroeger ging, vergeleken met tegenwoordig. Ieder kind mocht
even letterlijk en figuurlijk de pet
van de postbeambte op zetten.
Afgelopen drie weken hebben alle
kinderen van groep 3 van de vier
Heesche basisscholen een bezoek
gebracht aan de Heemschuur.
Tonnie en Kee, van het educatief
programma dat vooraf op alle basisscholen werd gedraaid, zwaaiden als laatsten de kinderen van
basisschool De Kiem uit.

van de kinderen ware meestervertellers gemaakt. Een verhaal is
ook echt een verhaal: als luisteraar
word je er van begin tot eind in
meegenomen. Nu snap ik ook de
titel van deze lessen. Het lijkt warempel echt wel wat op toveren.
Want zodra de kinderen beginnen te vertellen, zijn ze ineens die
heuse verhalenverteller. Ze nemen

Foto’s: Michel Roefs

je mee op hun reis door het verhaal
en dat is knap! Dat is spelen met
woorden, spelen met zinnen, met
stemgebruik, mimiek en houding.
Ik heb me verbaasd en verwonderd, en… ik heb me laten betoveren. Het mag gezegd: dit is écht
Toveren met Taal!
De Cube-verwonderaar

Lezing bij heemkundekring De Wojstap
Spotten met de vijand door Cees Verhagen
HEESWIJK-DINTHER - Onder het motto ‘Spotten met de vijand’ verzorgt Cees Verhagen op donderdag 16 april bij heemkundekring De
Wojstap in Heeswijk-Dinther een lezing over een specifieke vorm van
propaganda in de Eerste Wereldoorlog.

Om hun ouders beter te kunnen vertellen waar ze deze middag hadden gewerkt, maakten de
jongens en meisjes een blad met
daarop de Heemschuur. Daarnaast
probeerden ze te ontdekken welk
huis het meest op dat van hen
leek. Ook mochten ze een huis uitkiezen, waar ze wel eens even in
zouden willen wonen.

Een educatief
programma

Meesterverteller Adrie Gloudemans 

Mooie tekeningen voor de ouders

Cees Verhagen ging zich verdiepen
in de ‘Grote Oorlog’ tijdens zijn
werk aan een biografie van - de
in Someren zeer gewaardeerde en
tot ereburger benoemde - dokter
Joannes Eijnatten (1888-1958). De
Belgische huisarts was één van de
naar schatting miljoen vluchtelingen, die als gevolg van de honderd
jaar geleden begonnen oorlog, in
Nederland terechtkwamen. Tijdens
de Eerste Wereldoorlog werden
duizenden affiches, cartoons en
spotprenten gemaakt om de soldaten en het thuisfront te beïnvloeden.
‘Wij zijn goed en zij zijn slecht’ was
de grondgedachte, waarbij zowel
het goede als het slechte stevig
werden aangedikt. Bijna alles was
geoorloofd. Spotten met de vijand
was goed voor het moreel van de
soldaten en om de vaak zwarte humor, viel ook nog eens te lachen,
een welkome afleiding.
Alle partijen, die aan de Eerste Wereldoorlog deelnamen, maakten
gebruik van dit soort middelen.
Van persvrijheid was geen sprake.
Veel amateurs, maar ook erkende
kunstenaars en auteurs, leverden
hun bijdragen aan affiches en

pamfletten. Maar de boodschap
werd vooral verspreid door middel
van ansichtkaarten. Cees Verhagen
heeft honderden kaarten en prenten op dit terrein verzameld en laat
in zijn lezing een selectie zien uit
dit historisch materiaal, waarbij hij
de achtergronden toelicht.
De lezing is op donderdag 16 april
in de heemkamer, Raadhuisplein
21a in Dinther en begint om 20.00
uur.
Voor leden is de toegang gratis,
niet-leden betalen € 2,-.
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WILLY:

‘Ik heb écht wel even na moeten denken voordat ik ‘ja’ zei, want er komt best veel kijken bij een secretariaat’

Jan Kanters draagt secretariaat-stokje over aan Willy Bijl
theekvoorziening en de bloedprikpost van Bernhoven terug kunnen
halen naar onze dorpskern. Tegelijk hebben we de voorzieningen
uit kunnen breiden met de vraagbaak, het eetcafé, kinderopvang
en de bibliotheekvoorziening. We
hebben hiervoor subsidies binnengehaald. Zonder financiële ondersteuning hadden we nooit zover
gekomen”, zegt Jan Kanters.
“Ik was ook secretaris van Stich-

vig fundament neergelegd, waarop ik verder kan bouwen. Met zijn
zorgvuldig opgebouwde netwerk
moet ik nog kennis gaan maken.
Mensen kennen en ze weten te
vinden, is een belangrijke kerneigenschap voor het secretariaat.
Je moet intensief bouwen aan
goede relaties met verschillende
instanties en overheden, want als
er wederzijds vertrouwen is, kun
je met elkaar gemakkelijker zaken

maar mEt dE niEuwkomErs stroomt Er
wEEr niEuwE EnErgiE En komEn Er wEEr
andere inzichten. dat iS fijn!
ting De Stuik en deze dubbelrol
bleek heel praktisch, omdat beide
stichtingen nauw met elkaar verweven zijn. Dit secretariaatschap
heb ik inmiddels overgedragen aan
Nicola van der Heijden. Ik ben oprecht blij met beide dames.
Willy loopt al een jaartje mee met Jan

Tekst en fotografie Hieke Stek

VORSTENBOSCH - “ik had Willy Bijl al op het oog om mijn secretariaat functie bij Stichting Zorgvoorzieningen Vorstenbosch over te nemen, maar ze moest natuurlijk eerst ‘ja’ zeggen en gelukkig heeft ze dat gedaan!” Aan het woord is Jan Kanters. Hij begon in 2004 als secretaris bij de voormalige werkgroep Zorgvoorzieningen Vorstenbosch en zette zijn taak met veel enthousiasme en betrokkenheid voort, toen het in 2008
een officiële stichting werd. “ik ben nu tachtig en dat is een mooie leeftijd om het stokje door te geven!”
Na het verdwijnen van het Wit-Gele kruisgebouw in Vorstenbosch en
de nieuwbouw van De Stuik werd
eerst de werkgroep gevormd om

ervoor te zorgen dat de eerstelijnszorg in Vorstenbosch terugkwam.
“Met veel betrokken inzet hebben
we dat kunnen realiseren. Met de

uitbreiding van De Stuik werd hier
dan ook plaats voor gemaakt. Zo
hebben we stapsgewijs de fysiotherapie, de logopedie, de apo-

Omdat ik mij zo verbonden voel
met beide stichtingen, vond ik het
best lastig om mijn functies over te
dragen. Maar met de nieuwkomers
stroomt er weer nieuwe energie en
komen er weer andere inzichten.
Dat is fijn!”, aldus Jan.
Boeiend
Willy: “Ik heb écht wel even na
moeten denken voordat ik ‘ja’ zei,
want er komt best veel kijken bij
een secretariaat. Jan heeft een ste-

regelen. Ik loop al een jaartje mee
met Jan en voel wel dat ik er echt
in moet groeien. Iedereen kent Jan
en Jan kent iedereen. Voor het jaar
2015 zijn de zorgvoorzieningen in
Vorstenbosch financieel gelukkig
gedekt, maar wat 2016 brengt is
afwachten.
We zullen als stichting mee moeten buigen met de veranderingen
die op ons pad komen, maar zéker proberen te behouden wat we
hebben en daar waar het kan, misschien nog wel verbeteren!
Het is een boeiend leerproces en ik
mag altijd aankloppen voor advies
bij Jan. Hij blijft onze waardevolle
adviseur!”

OPEN HUIS ZATERDAG 11 APRIL VAN 12.00 TOT 13.00 UUR
OPLEVERING ZOMER 2015!

NOG 3 SCHITTERENDE PATIOWONINGEN
BESCHIKBAAR IN HET CENTRUM VAN
HEESWIJK-DINTHER
Koopsom vanaf A 225.000,- v.o.n.

Plattegrond
patiowoning

 Fraaie patiowoningen
 Inclusief luxe keuken en
badkamer
 2 ruime slaapkamers

 Kaveloppervlakte van 179 m2
tot 185 m2
 Inhoud van 335 m3 tot 355 m3
 Parkeren op eigen terrein

INFORMATIE EN VERKOOP

Bernheze Makelaars & Adviseurs
Bitswijk 10 | 5401 JB Uden
T: (0413) 24 38 18
info@bernheze.nl | www.bernheze.nl

ONT WIKKELING EN REALISATIE
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Jong dj-talent krijgt erkenning
van grote namen
NISTELRODE - Mees van der Bruggen uit Nistelrode is pas 14 jaar oud en krijgt als dj en producer nu al
erkenning van bekende Nederlandse dj’s als Glowinthedark, Sandro Silva, Vato Gonzales, Hasse de Moor en
Dyna. Dat zegt misschien niet iedereen iets, maar als 14-jarige is hij goed op weg. Mees: “Als je tevreden
bent met je track dan ben je er trots op.”

De artiestennaam van de talentvolle dj en producer is DJ Mayzo.
Hij heeft al op verschillende plekken gedraaid. Je hebt hem onder
meer kunnen zien in De Linde in
Groesbeek en Ambianz in Zeeland.
Daarnaast heeft hij met Nick Scheepers (artiestennaam: ‘Nickstylzz’)
gedraaid op de Solex Race in
Heeswijk-Dinther en heeft Mees
ook gestaan op Y.O.L.O. teenage
party in Helmond. Samen met Nick
stond hij daar in het voorprogramma van B-Brave. Draaien is niet het

enige dat Mees kan, zo maakt hij
ook zelf muziek.
“Bij het produceren vind ik het vet
om muziek zelf te maken. Als je tevreden bent met je track, dan ben
je er trots op. Ik maak voornamelijk
‘Electronic Dance Music’, muziek
onder het genre ‘house’. Daarnaast
heb ik samen met twee vrienden,
Nickstylzz en Calvin (artiestennaam: Localvinos), een artiestengroep opgericht genaamd Monkey
Paw. Onder deze naam maken we
‘jungle terror’, een nieuwe stijl binnen de house muziek.”

‘bij het Produceren
vind ik hEt vEt om
muziEk zElf tE makEn’
Er is al muziek van Mees te vinden op SoundCloud onder de
zoekterm: ‘Mayzo – Expedition’.
Hij is live te zien op de komende
Amnesia-evenementen. Ook is hij
te volgen op Facebook, Twitter, In-

Jong nederland HDL zoekt minioren
HEESWIJK-DINTHER/LOOSBROEK - Jong Nederland HDL is op zoek naar minioren, de jongste groep leden.
Tien jaar terug is deze miniorengroep opgericht.
Deze groep kinderen tussen de 4 en 6 jaar komt
altijd op de zondagochtend. Veel van deze kinderen die toen bij Jong Nederland zijn gestart,
zijn nu nog steeds lid bij de maxioren, junioren en
senioren. Omdat er de laatste tijd weinig nieuwe aanwas is gekomen,
doet Jong Nederland deze oproep. De miniorengroep komt onder
begeleiding elke zondagmorgen bijeen bij het clubgebouw van Jong
Nederland HDL. De leiders verzinnen elke week weer een fantasierijk,
uitdagend en geweldig programma voor de jongste leden.
Nieuwe leden mogen drie keer komen proefdraaien, elke zondag van
11.00 tot 12.30 uur. Voor meer informatie: info@jongnederlandhdl.nl
of www.jongnederlandhdl.nl.

BS Delta: groots voor ieder kind
HEESCH - Delta is een basisschool in Heesch die groots is opgezet in
een rustige omgeving aan de Herderstraat. Groots door onder andere;
samen met de voor- en naschoolse opvang en de peuterspeelzalen onder één dak georganiseerd te zijn.

Mees Verbruggen

Tekst: Bart Geurts

stagram en SoundCloud onder de
naam DJ Mayzo.
Wie meer van hem wil weten, kan
het hele interview bekijken op
www.mooinisseroi.nl.

Verkeerstuin bij BS de Beekgraaf

Op basisschool Delta wordt ieder
kind gezien. In het team wordt samen met leerlingen gewerkt aan
een klimaat waar veiligheid, vertrouwen, structuur, zelfstandigheid en samenwerken belangrijke
posities innemen. Hiermee wordt
bereikt dat leerlingen op een passend niveau de school doorlopen
en - uiteindelijk na groep 8 - de
school verlaten naar het voortgezet onderwijs in een richting die bij
ze past.
Naast de basisvakken als lezen,
taal en rekenen wordt er op Delta
aandacht besteed aan creatieve
vorming en cultuur. Kinderen die
creatief leren denken, leren oplossingsgericht denken. Vaardigheden waar deze kinderen als volwassenen altijd profijt van zullen
hebben.
BS Delta heeft een team dat zich

bewust is van de totale ontwikkeling van de kinderen, de leerdoelen
en de resultaten waaraan gewerkt
dient te worden en waar het de
schouders onder zet. Dit maakt
Delta groots voor ieder kind!
Het team van BS Delta zou nog
veel meer kunnen schrijven over
het waarom van hun enthousiasme
over deze basisschool, de omgang
en aandacht voor het kind en de
unieke combinatie van meerdere
disciplines onder één dak, maar liever nodigt het team belangstellenden uit om eens te komen kijken
om zelf de sfeer te proeven en te
ervaren hoe het er op een basisschool van nu aan toe gaat.
Kijk op www.basisschooldelta.nl,
loop een keer binnen of maak een
afspraak via 0412-450678.

persoonlijk reisadvies
De verkeerstuin heeft veel herkenbare verkeerssituaties

NISTELRODE - Basisschool de Beekgraaf in Nistelrode hecht veel
waarde aan de verkeersveiligheid voor kinderen. Om het Veilig Verkeer
Nederland verkeerslabel te behouden, wordt de Beekgraafschool om de
drie jaar getoetst door VVN.
Door de verkeerswerkgroep en
ouders/vrijwilligers werd op maandag 30 maart bij basisschool de
Beekgraaf gebruik gemaakt van de
zogenaamde verkeerstuin (vanuit
VVN, Regio Oss, afdeling Maasland). Deze verkeerstuin is een
weerspiegeling van de normale
verkeersactiviteiten die de leerlingen in het dagelijks leven tegenkomen.
Door middel van het nabootsen
van echte verkeerssituaties was op
het speelplein van de school een
skelterparcours uitgezet. Spelenderwijs konden leerlingen van de
onderbouw (groep 1-4) op een
leuke manier kennismaken met
de verkeersregels. Op het skelterparcours waren verkeerssituaties
uitgezet, zoals het nemen van rotondes, ‘n wegversmalling en het
verlenen van voorrang.

Elk jaar heeft de onderbouw per
klas een eigen thema in het lesprogramma. Dit kan zijn een oversteekproject, politieproject of het
fietsproject, waarvan de keuring
van de eigen fiets een onderdeel
is. Ook is er elk jaar voor de leerlingen van de onderbouw een verkeersspeurtocht door het dorp uitgezet. Hierbij worden de leerlingen
geconfronteerd met het verkeer,
de wegsituatie en worden ze zich
bewust van hun rol in het verkeer.
Voor de leerlingen van de bovenbouw (groep 5-8) werd de parkeerplaats voor de school omgetoverd
tot een fietsparcours. Leerlingen
moesten met hun eigen fiets een
uitgezet traject afleggen met daarin
opgeworpen hindernissen, zoals
het fietsen over een rechte lijn,
maar ook slalom rijden tussen de
pionnen was een onderdeel.

Tekst en foto’s: Evert Tjepkema

De leerlingen konden hier tijdens
moeilijke situaties de fietsvaardigheid goed trainen. Per groep van
de bovenbouw is ook elk jaar tijd
voor een theoretisch deel.
Groep 5 heeft een verkeersbordenspeurtocht om zo verkeersborden
te leren kennen.
Groep 6 leert begin elk jaar hoe
belangrijk fietsverlichting is.
Groep 7 heeft theorie en fietsexamen.
Groep 8 heeft het dode hoek project van vrachtwagens.

Boek nu uw

vakantie

bij Reis(es)mee
en ontvang een

gratis

strandlaken!
*deze actie geldt t/m 1 juni 2015
en vraag naar de voorwaarden.

T: 0615895082 E: esmee.vanuden@mijnreiskennis.nl

www.mijnreiskennis.nl/esmeevanuden

Om te zien wat de leerlingen zoal
tegenkomen in het dagelijkse verkeer, wordt er elk jaar voor groep
8 een fietsroute uitgezet naar Oss.
De leerlingen worden op deze wijze geconfronteerd met allerlei verschillende verkeerssituaties.

ZONDAG 12 APRIL

Door inzet van ouders en leerkrachten en mede dankzij het grotendeels droge weer, genoten alle
kinderen van deze verkeerstuin.
Het was een geslaagd evenement
waar De Beekgraaf trots op is.

10.00 - 13.00 UUR

GROTE BABY- EN
KINDERBEURS
De Pas in Heesch
WWW.BABY-KINDERBEURS.NL
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TV Efkes Jonger speelt ‘Minoes’

aan het werk

Wilt u ook een vacature plaatsen?
Stuurt u ons de informatie en het logo en wij maken de
advertentie voor u op in het daarvoor passende formaat.

De ‘cast’ van Efkes Jonger heeft er veel zin in

NISTELRODE - Efkes Jonger;
de (kinder)toneelvereniging uit
Nistelrode, speelt op zaterdag 18
april in zaal ‘t Tramstation het stuk
‘Minoes’ van Annie M.G. Schmidt.
Juffrouw Minoes ziet er uit als een
echte dame, maar gedraagt zich
als een poes. Niet zo vreemd, want
ze is er zelf een geweest! Met behulp van enkele buurtkatten helpt
ze journalist Tibbe aan interessant
nieuws voor de krant.
Dat is vaak erg belangrijk, want
is de zogenaamd vriendelijke directrice van de fabriek, mevrouw

Ellemeet, echt wel zo gul….?. Efkes
Jonger timmert inmiddels al 18 jaar
aan de weg, aldus Mariëlle Dams,
regisseur en voorzitter. “Minoes is
alweer mijn tiende stuk als regisseur. We zijn in september begonnen met repeteren; dit doen we
één keer per week. Een tijdje geleden zijn we met enkele spelertjes
naar een uitvoering van ‘Minoes’ in
De Lievekamp in Oss geweest.
Erg leuk om te zien natuurlijk!”
Mariëlle vertelt dat het stuk enigszins herschreven is, omdat er in
eerste instantie meer kinderen dan
rollen waren en daarnaast zijn er

Tekst: Milène Putters

ook wat ‘Nisseroise’ elementen,
zoals de redactie van DeMooiBernhezekrant, aan ‘Minoes’ toegevoegd. Mariëlle is dolblij met
de oefenruimte van Efkes Jonger
in zaal ‘t Tramstation. “Als je een
beperkt budget hebt, is het erg fijn
om gebruik te mogen maken van
een gratis plek om te repeteren.”
Efkes Jonger hoopt op een hoge
opkomst dit jaar; de enthousiaste
kinderen zijn er klaar voor!
Minoes wordt gespeeld om 15.30
uur en 19.00 uur, kaartjes kosten
€ 3,50, inclusief een consumptie
en zijn verkrijgbaar aan de kassa.

Vrijwilligerspunt Bernheze

Buro Lima in Heeswijk Dinther zoekt een

enthousiaste vrijwilliger

die het leuk vindt om samen met de professionele
begeleiding mee te werken op/in de groep, zodat
u bijdraagt aan een leuke dag voor de kinderen en
jeugdigen. Deze kinderen hebben een beperking,
maar vinden het geweldig om samen dingen te doen
zoals, samen boodschappen doen, samen wandelen,
samen spelen e.d.
Vragen? Meer weten?
Loop even binnen.
Neem contact op met het vrijwilligerspunt
(0412-474851 of info@vpbernheze.nl)

VRIJWILLIGERSWERK VERSTERKT!

DE BRESSER VARKENS

Werken bij
Laverhof

Voor onze zeugenhouderij in Boxtel zijn wij op zoek naar:

Een zelfstandig medewerker kraamstal
voor 40 uur per week.
Je bent verantwoordelijk voor alle voorkomende werkzaamheden in de kraamstal.
Heb je ervaring in de kraamstal en ben je gemotiveerd, stuur dan je sollicitatie naar:
jdebresser@planet.nl
Voor meer informatie en vragen kun je contact opnemen met
Johan de Bresser, tel. 06-13065378

Ben jij op zoek naar een
zelfstandige en
uitdagende functie?
Wij hebben een vacature voor een enthousiaste

Wijkverpleegkundige
Kijk voor meer informatie over Laverhof,
deze vacature en overige vacatures op
www.laverhof.nl/werken-leren/vacatures

Stichting Laverhof, Zijlstraat 1, 5473 CJ Heeswijk
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Gemeenteberichten

PRAKTISCHE InFoRMATIE
De Misse 6, Postbus 19
5384 ZG Heesch
Tel.: 14 0412
(voor storingen in openbare ruimte
buiten openingstijden: 06 - 53 94 65 69)
gemeente@bernheze.org
www.bernheze.org
Gemeentehuis
Maandag t/m vrijdag: 8.30-12.30 uur
Woensdag: 8.30-19.00 uur
Milieustraat
De Morgenstond 4
Heeswijk-Dinther, tel.: 14 0412
woensdag 13.00-18.00 uur
vrijdag 13.00-18.00 uur
zaterdag 8.30-16.00 uur
Groendepots
Fa. Van Schaijk, Berghemseweg 13
Nistelrode
Fa. Dijkhoff, Lariestraat 25
Heeswijk-Dinther
woensdag: 13.00-18.00 uur
zaterdag: 8.30-14.00 uur
Politieloket
maandag t/m donderdag:
9.00-12.00 uur
woensdag: 16.30-19.00 uur

Woensdag 8 april 2015

Gemeente ontwikkelt
nieuwe website
Meedoen aan gebruikerstest?
In het najaar van 2015 lanceert de
gemeente Bernheze een nieuwe
website. We vinden het belangrijk dat u uw (aan)vragen snel en
gemakkelijk op onze website kunt
afhandelen. De nieuwe website
wordt daarom duidelijker en gebruiksvriendelijker. De nieuwe
website is er nog niet, maar we
willen wel vast een aantal ontwerpen aan u voorleggen. Daarvoor

gaan we op 2 dagen de mensen
die het gemeentehuis bezoeken
een gebruikerstest voorleggen.
Dat gebeurt op:
9 april, van 10.30 tot 12.30
13 april, van 10.00 tot 12.30
Natuurlijk zijn we blij met alle inbreng. Als u wilt meedoen aan de
test, bent u van harte welkom.
De koffie staat klaar.

oproep aan veteranen
Op 5 mei vieren we dat Nederland
70 jaar geleden is bevrijd. Op die
dag organiseren we een aantal activiteiten, waarvoor we onze veteranen hebben uitgenodigd, zoals
een ontbijt en een bevrijdingsconcert. Omdat in voorgaande jaren
is gebleken dat niet alle veteranen
zijn geregistreerd bij het Veteraneninstituut, kan het zijn dat u
geen uitnodiging hebt gekregen.
Als u aanwezig wilt zijn bij deze activiteiten kunt u contact opnemen

met mevrouw L. van Herpen van
de gemeente Bernheze, telefoon
14 0412, e-mail:
l.van.herpen@bernheze.org.

Gemeente Bernheze
gaat voor investeren in 2016
De gemeente Bernheze is bezig geweest met het financiële plaatje voor
2016. “in 2015 hebben we een pas op de plaats gemaakt, voor 2016
gaan we weer investeren. We willen ons graag sterk maken voor een
aangenaam woon- en leefklimaat”, vertelt Jan Glastra van Loon, wethouder financiën. in een beschrijving van toekomstige ontwikkelingen
en plannen van het college, met de daarbij behorende financiën, is de
perspectiefnota gereed om naar de raad te gaan.
investeren
De eerste voorzichtige tekenen
van economisch herstel worden
zichtbaar. Dat wil het college graag
stimuleren. Voor 2016 is daarom
een investeringsagenda opgesteld.
Deze agenda draagt bij aan de leefbaarheid van de kernen en biedt
ruimte voor initiatief. “Bernheze is
een sociaal sterke gemeente, waar
we de eigenheid van de vijf kernen
koesteren en initiatieven in de kernen graag ondersteunen”, vertelt
Jan Glastra van Loon.

de perspectiefnota. Ook komt er
een extra BOA in Bernheze. We
blijven investeren in zonne-energie
en in 2015 wordt Bernheze een
fairtrade-gemeente.

In 2016 gaan we investeren in het
Stationsplein Heesch, Plein 1969
in Heeswijk-Dinther en een extra
impuls geven aan het onderhoud
van de fietspaden. De benodigde
investeringen voor een gymzaal in
Vorstenbosch zijn opgenomen in

Reserveren
Tegelijkertijd wil de gemeente alert
blijven op financiële risico’s in het
sociale domein. Hiervoor is een reserve aangelegd. De reserves zijn
inmiddels voldoende van omvang
zodat het college kan gaan inzetten op innovaties in het sociale domein. U vindt de perspectiefnota
op www.bernheze.org.

plastic verpakkingsafval zijn inmiddels weggehaald. U kunt daar dus
geen plastic verpakkingsafval meer
kwijt. Alleen met uw hulp kunnen

we ervoor zorgen dat onze leefomgeving netjes blijft. Zet daarom
geen afvalzakken naast de containers voor glas en kleding.

Besluiten
De volgende omgevingsvergunningen zijn verleend. Deze besluiten treden daags na verzending
van het besluit in werking.
Heeswijk-Dinther
- Willebrordstraat 14,
Vernieuwen dak
Verzenddatum: 30-03-2015
- Kanaaldijk-Noord ong.
Bouw vleermuizenhotel
Verzenddatum: 31-03-2015

Heesch
- Meerweg 16,
Oprichten woning
Verzenddatum: 30-03-2015
- Schoonstraat 8,
Aanbrengen gevelreclame
Verzenddatum: 02-04-2015
- Bruijstenhof 3,
Plaatsen woonwagen
Verzenddatum: 31-03-2015

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

AGEnDA
8 APRIL 2015
Raadscommissie Ruimtelijke
Zaken
Gemeentehuis Heesch
19.30 uur
9 APRIL 2015
Raadscommissie Bestuur
en Strategie
Gemeentehuis Heesch
19.30 uur

De gemeente zamelt ook drankenkartons en blik huis aan huis in.
u kunt deze afvalsoorten samen met plastic verpakkingsafval in de
Plastic Heroes-zakken doen.
Aanbieden
De gemeente verhoogde onlangs
de frequentie van de inzameling
naar 1x per 3 weken. Dat blijft zo.
U kunt de Plastic Heroes-zakken
op dezelfde manier aanbieden. De
Plastic Heroes-zakken worden na
de zomervakantie vervangen door
stevigere inzamelzakken. Deze
zijn dan weer op de gebruikelijke
plaatsen gratis verkrijgbaar. Tot die
tijd moet u de doorzichtige Plastic
Heroes-zakken gebruiken. Andere
zakken worden niet meegenomen,
omdat niet gecontroleerd kan
worden wat erin zit.
Wat wel en wat niet
Vanaf 1 april 2015 mogen ook
drank- en conservenblikjes, stalen
siroopflessen, aluminium schaal-

tjes van levensmiddelen en lege
kartons van vruchtensap, melk, vla
of soep in de Plastic Heroes-zak.
Piepschuim, chipszakken, kunststof gebruiksvoorwerpen, verfblikken en spuitbussen van bijvoorbeeld deodorant, karton of ander
papier mogen niet in deze zak. Een
uitgebreide lijst vindt u op
www.bernheze.org.
Containers drankenkartons
en plastic verpakkingsafval
Drankenkartons worden nu gescheiden ingezameld via containers bij zeven supermarkten. Omdat u de drankenkartons straks in
de Plastic Heroes-zak kunt aanbieden, verdwijnen de containers bij
de supermarkten op 1 mei 2015.
De ondergrondse containers voor

oFFICIËLE BEKEnDMAKInGEn
Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht
Reguliere procedure
Ontvangen aanvragen voor een
omgevingsvergunning
Nistelrode
- De Leibeek (bij 10)
Kappen 1 berk (overlast)
Datum ontvangst: 30-03-2015
Heesch
- Broekhoek 46,
Uitbreiden/verbouwen woonhuis

Datum ontvangst: 02-04-2015
- Middelste Groes 9,
Plaatsen reclamezuil met verlichting
Datum ontvangst: 01-04-2015
- Middelste Groes 9,
Plaatsen reclamezuil zonder
verlichting
Datum ontvangst: 01-04-2015
Loosbroek
- Bergmolen ong. Kavel 27
Bouwen woonhuis
Datum ontvangst: 30-03-2015

Heeswijk-Dinther
- Sint Servatiusstraat 31,
Verbouwen en uitbreiden
woonhuis
Datum ontvangst: 02-04-2015
- Nobisweg 13a,
Plaatsen overkapping
Datum ontvangst: 30-03-2015
Procedure 6 is van toepassing.

Gemeenteberichten

Woensdag 8 april 2015

Nistelrode
- Hazenveld 18
Bouwen woonhuis
Verzenddatum: 02-04-2015
- Loo 59,
Bouwen woning
Verzenddatum: 02-04-2015
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing.

Algemene Plaatselijke
Verordening (APV)
Evenementenvergunningen
Het college van burgemeester en
wethouders heeft voor de volgende evenementen/activiteiten een
vergunning/ontheffing verleend
aan:
- Stichting Jeugdbelangen Nistelrode voor het organiseren van
een Koningsdag op 27 april
2015 van 8.00 tot 13.00 uur op
het Raadhuisplein en Tramplein,
5388 GM Nistelrode. Van 8.00
tot 13.00 uur is het Raadhuisplein (tussen Laar en Kromstraat) en Tramplein (tot aan
Tramstraat/Lindestraat) geheel
of gedeeltelijk afgesloten voor
alle verkeer, behalve voor voetgangers. De beschikkingen zijn
verzonden op 30 maart 2015.
- Buurtvereniging Heesch-Vinkel
voor het organiseren van een
buurtfeest op 28 augustus 2015
van 20.00 tot 1.30 uur en een

Wet ruimtelijke ordening
Vaststelling wijzigingsplan
Dorpsstraat 52 Loosbroek
Burgemeester en wethouders hebben het wijzigingsplan Dorpsstraat
52, 5472 PG Loosbroek ongewijzigd vastgesteld (artikel 3.9a Wet
ruimtelijke ordening).
inhoud: Het wijzigingsplan behelst
de sloop van de bedrijfsbebouwing
en behoud van de bestaande woning. Daarnaast wordt een extra
woning naast de bestaande woning mogelijk gemaakt.
inzage: Het wijzigingsplan ligt met
ingang van 9 april 2015 gedurende
6 weken op afspraak ter inzage in
het gemeentehuis in Heesch. Het
plan is digitaal raadpleegbaar en te

De volgende omgevingsvergunningen zijn verleend. Omdat deze
besluiten leiden tot een onomkeerbare situatie, treden ze zes
weken na verzending van het
besluit in werking.

Heesch
- Achterstraat (ong.)
- Kappen 12 populieren (overlast)
Verzenddatum: 01-04-2015
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing.

oogstfeest op 30 augustus 2015
van 10.00 tot 19.00 uur op Huis
Deelen, 5384 SX Heesch. Op
30 augustus 2015 van 10.00 tot
19.00 uur is Huis Deelen geheel
afgesloten voor alle verkeer, behalve voor voetgangers. De beschikkingen zijn verzonden op
31 maart 2015.
- Stichting Kasteel Heeswijk,
Kasteel 4, 5473 VA HeeswijkDinther voor het organiseren
van een Lentefeest op 6 april
2015 van 12.00 tot 17.00 uur,
Franse Dagen op 16 en 17 mei
2015 van 12.00 tot 17.00 uur,
Dag van het Kasteel op 25 mei
2015 van 12.00 tot 17.00 uur
en Kerstfeest op 20 december
2015 van 12.00 tot 17.00 uur.
Beschikkingen zijn verzonden
op 31 maart 2015.
- W. Oliemeulen voor het organiseren van een besloten feest
op 18 april 2015 van 20.30 tot
00.30 uur op Pastoor Boelensstraat 10, 5384 GR Heesch. De

beschikking is verzonden op
1 april 2015.
- Stichting Oranjefeesten Heesch
voor het organiseren van diverse
activiteiten tijdens Koningsdag
op 27 april 2015 op De Misse,
5384 ZG Heesch van 8.00 uur
tot 17.00 uur. Op 27 april is De
Misse geheel afgesloten voor
alle verkeer, behalve voor voetgangers. De beschikking is verzonden op 1 april 2015
- TVR Bernheze voor het organiseren van het wandelevenement
‘Rondje Bernheze’ op 27 en 28
juni 2015 van 4.00 tot 18.00
uur. Tijdens het evenement is
Schaapsdijk, vanaf Dorpsstraat
tot aan Pastoor de Grootstraat
en een gedeelte van Molenhoeven, 5472 PD Loosbroek afgesloten voor alle verkeer, behalve
voor voetgangers. De beschikkingen zijn verzonden op 1 april
2015.
- Stichting Centrummanagement
Heesch voor het organiseren

van een Lentepodium op 12
april 2015 van 12.00 tot 19.00
uur op ’t Dorp (tussen nr. 62 en
90) in Heesch. ’t Dorp (tussen
nr. 62 en 90), 5384 MC Heesch
is afgesloten voor alle verkeer,
behalve voor voetgangers. De
beschikkingen zijn verzonden
op 2 april 2015.
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing.

downloaden via
www.ruimtelijkeplannen.nl

inwerkingtreding: Het vaststellingsbesluit en daarmee het wijzigingsplan treedt de dag na afloop
van de beroepstermijn in werking,
tenzij binnen de beroepstermijn
een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend. In dat
geval treedt het bestemmingsplan
niet in werking voordat op dit verzoek is beslist.

functieaanduiding ‘agrarisch bedrijf’ naar de functieaanduiding
‘wonen’ op het adres Bedafseweg 1
in Vorstenbosch.
inzage: Het wijzigingsplan ligt met
ingang van 9 april 2015 gedurende
6 weken op afspraak ter inzage in
het gemeentehuis in Heesch. Het
plan is digitaal raadpleegbaar en te
downloaden via
www.ruimtelijkeplannen.nl

(NL.IMRO.1721.BPDorpsstraat52-vg01)

en www.bernheze.org.
Beroep: Binnen de termijn van inzage kunnen uitsluitend belanghebbenden beroep instellen die
tijdig hun zienswijzen op het ontwerp hebben kenbaar gemaakt, of
niet kunnen worden verweten dat
zij niet tijdig hun zienswijze naar
voren hebben gebracht. Een beroepschrift kan worden ingediend
bij de afdeling Bestuursrechtspraak
van de Raad van State, Postbus
20019, 2500 EA ’s-Gravenhage.
Degene die beroep heeft ingesteld
kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de
voorzitter van genoemde afdeling.
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Wilt u op de hoogte blijven van de bekendmakingen uit uw buurt?
Meld u op www.overheid.nl aan voor de e-mailservice. U ontvangt
dan per e-mail de bekendmakingen uit uw buurt van de gemeente,
provincie en waterschappen. U maakt hiervoor een profiel aan, bestaande uit uw emailadres en postcode en het gebied rondom uw
woning waarover u de bekendmakingen wilt ontvangen.

Collectevergunning
Het college van burgemeester en
wethouders heeft de melding dat
gebruik wordt gemaakt van de
doorlopende collectevergunning
in de vorm van een goede-doelenweek in ontvangst genomen:
- Nederlandse
brandwonden stichting, Epilepsiefonds,
Ango
handicap.nl,
Nederlandse Hart-stichting, KWF
kankerbestrijding,
Longfonds en de Nierstichting,
voor een openbare geldinzameling in Vorstenbosch op

Vaststelling wijzigingsplan
Bedafseweg 1 Vorstenbosch
Burgemeester en wethouders hebben het wijzigingsplan Bedafseweg 1, 5476 WZ Vorstenbosch
ongewijzigd vastgesteld (artikel
3.9a Wet ruimtelijke ordening).
inhoud: Het wijzigingsplan heeft
betrekking op de wijziging van de

(NL.IMRO.1721.BPBedafseweg 1-vg01)

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

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

en www.bernheze.org
Beroep: Binnen de termijn van inzage kunnen uitsluitend belanghebbenden beroep instellen die
tijdig hun zienswijzen op het ontwerp hebben kenbaar gemaakt, of
niet kunnen worden verweten dat
zij niet tijdig hun zienswijze naar

26 en 27 mei 2015.
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing.
Voornemen tot uitschrijving
Het college van burgemeester en
wethouders is voornemens de persoonsgegevens van de volgende
personen niet meer bij te houden,
omdat uit onderzoek geen uitsluitsel is verkregen over de verblijfplaats.
- D.P. Kok, geboren, 13-02-1985
- K. Modzelewski, geboren 1308-1979
- P. Podbielski, geboren 20-121987
Dit voorgenomen besluit kan grote
persoonlijke en/of financiële gevolgen hebben voor de betrokkenen. Bent u op de hoogte van het
huidige adres van bovengenoemde personen, neem dan contact
op met de gemeente Bernheze,
telefoon 14 0412.

voren hebben gebracht. Een beroepschrift kan worden ingediend
bij de afdeling Bestuursrechtspraak
van de Raad van State, Postbus
20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Degene die beroep heeft ingesteld kan
tevens een verzoek om voorlopige
voorziening indienen bij de voorzitter van genoemde afdeling.
inwerkingtreding: Het vaststellingsbesluit en daarmee het wijzigingsplan treedt de dag na afloop
van de beroepstermijn in werking,
tenzij binnen de beroepstermijn een
verzoek om voorlopige voorziening
wordt ingediend. In dat geval treedt
het bestemmingsplan niet in werking voordat op dit verzoek is beslist.

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

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

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

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

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

Foto: Ad Ploegmakers

Bescheidenheid siert de mens, maar soms
is het goed om even onbescheiden te zijn.
Er zijn momenten dat je best even aan
anderen mag laten weten waar je goed
in bent, waar je in uitblinkt. Daar is nu
even alle reden toe, want de gemeente
Bernheze sprong er in korte tijd twee
keer positief uit.

De eerste keer was op de avond van
de verkiezingen voor Provinciale Staten en de Waterschappen.
Ik was aanwezig bij de uitslagenavond in het provinciehuis, waar
nerveuze politici vol spanning wachtten op de stembusuitslagen
van de Brabantse gemeenten. Hun geduld werd danig op de proef
gesteld, maar na lang wachten kwam dan eindelijk de eerste
uitslag van….jawel, de gemeente Bernheze. Ik werd van alle kanten
gecomplimenteerd met onze snelle telling. Die complimenten speel ik
uiteraard onmiddellijk door aan de leden van onze elf stembureaus en
degenen die hebben geholpen met het tellen van de stemmen.

We kunnen dus trots zijn op onze gemeente. Dat wilde ik u graag
laten weten. Daarmee heb ik voldoende gepronkt met de Bernhezer
veren en gaan we gewoon weer over tot de orde van de dag.

Zondag
open

2.

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

Geldig bij Intratuin Veghel t/m zondag 12 april 2015 of zolang de voorraad strekt.

Marieke Moorman
Burgemeester Bernheze
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Niet langer zomaar gedogen dus.
Niet voor een autohandelaar, niet
voor een agrariër, niet voor een
sloopbedrijf, niet voor een particuliere aanbouw, niet voor teeltondersteuning. Wat niet mag,
mag ook niet. Paal en perk stellen
aan illegale activiteiten en zorgen
voor transparantie in heldere taal.
Geen willekeur. Gedogen moet
een uitzondering zijn in plaats van
schering in inslag. En iedereen in

Bernheze dient dat te weten. Gedogen is niet handhavend optreden. Daarom kan gedogen alleen
in uitzonderingssituaties onder
strikte voorwaarden én binnen de
beperkingen van de afspraken.
Uiteraard moet daar waar de veiligheid voor de burger in het geding is, altijd onmiddellijk handhavend worden opgetreden.
Het is de hoogste tijd voor een

duidelijk, effectief, efficiënt en integraal
handhavingsprogramma
met prioriteiten en de bereidheid
over de gemaakte keuzes verantwoording af te leggen. Belangrijke
randvoorwaarden zijn de kwaliteit
van de regels zelf, de beschikbaarheid van voldoende gekwalificeerd
personeel en de eigen verantwoordelijkheid van de burger. Wanneer
we allemaal willen handhaven is
wegkijken voor niemand een optie.

ruimte Bernheze voor 2016
Cor van Erp, Fractievoorzitter SP

De tweede opsteker voor Bernheze kwam via een landelijk onderzoek
naar de digitale dienstverlening van alle 400 gemeenten. Bernheze
staat hier op een zeer verdienstelijke 9e plek, met grote gemeenten
als Den Haag, Tilburg, Breda en Utrecht die nog net iets beter scoren.
Die zeer hoge notering houdt in dat onze gemeente het goed doet
als digitale overheid. We scoren goed op aspecten als: digitaal een
afspraak maken, een melding doen of een verhuizing doorgeven.
Maar we krijgen ook een goede beoordeling als het gaat om de
werking van de zoekmachine op onze website, hoe adequaat we
reageren op e-mails en hoe we de privacy garanderen.

3.99

bernheze - Als er één woord is waar ik me in mijn prille carrière als raadslid
over heb verbaasd en geërgerd is het wel: gedogen. Een overheid die regels
stelt, moet die regels ook handhaven. In de afgelopen jaren is echter pijnlijk duidelijk geworden dat er een handhavingstekort bestaat, niet alleen in Bernheze
trouwens. Dat handhavingstekort heeft ertoe geleid dat het vertrouwen van de
burger in de overheid een deuk heeft opgelopen. Om dat vertrouwen te herstellen moet dus het tekort in de handhaving worden aangepakt.

SP: Financiële

Er zijn momenten dat je best even
aan anderen mag laten weten waar
je goed in bent, waar je in uitblinkt

Campanula
Addenda
Vaste plant,
hoogte 25 cm,
potmaat 12 cm.

met gedogen

Mathieu Bosch, raadslid D66

Onbescheiden

Marieke moorman

D66: Stoppen

bernheze - Het financieel beleid van Bernheze is prima in orde. Sinds
2010 is de SP als collegepartij mede verantwoordelijk. Gedegen beleid werd gevoerd. Verliezen op grondposities werden direct genomen.
Geen gebakken lucht in de begrotingen. Alleen de hoogst noodzakelijke uitgaven werden in 2014 en 2015 gedaan. Een duidelijke pas op
de plaats. Zeker gezien de taken voor Wmo, Jeugdzorg en werkgelegenheid vanaf 1-1-2015. Het beleid is dermate degelijk geweest, dat er in
2016 weer ruimte is om te investeren.
2016
Het goede nieuws kwam onlangs
naar buiten. Door gedegen begrotingsbeleid in de afgelopen jaren
is er financiële ruimte voor 2016.
Een aantal zaken kan opgepakt
worden. Zoals Plein 1969 in Heeswijk-Dinther, het stationsplein in
Heesch en de accommodatie van
HVCH. Door tijdig de tering naar
de nering te zetten, is Bernheze op

financieel gebied een gezonde gemeente. Lasten horen tot de laagste van Nederland. En de sterkste
schouders dragen de zwaarste lasten. Bernheze zorgt goed voor haar
inwoners. Met speciale aandacht
voor inwoners die het moeilijk
hebben. Extra voorzieningen voor
de minima. Een sociaal fonds voor
schrijnende gevallen. De pas op de
plaats in 2015 was een verstandige

keuze. Daar plukt Bernheze nu de
vruchten van. Voor nieuw beleid
en investeringen is nog extra geld
beschikbaar. Daarover kan in de
gemeenteraad besloten worden.
De SP ziet uit naar de discussie
daarover. Het geld voor het sociale domein (Wmo, minima, jeugd
en participatie) blijft geoormerkt.
Daar gaan we geen straatlampen
voor kopen!

Progressief Bernheze: Eén

voor
allen, allen voor één!
Ellen Neelen, commissielid Progressief Bernheze
bernheze - Vorige week stonden de gemeenschappelijke regelingen op de agenda
van de commissievergadering. In een gemeenschappelijke regeling werken gemeentes samen om zo een betere dienstverlening aan de inwoners te bieden. Een mooi
streven. Ik voelde me echter alles behalve een musketier. Meer een Don Quichot!
In Bernheze werken we op verschillende gebieden samen met andere
gemeentes. Voorbeelden daarvan
zijn de brandweer, de GGD en de
omgevingsdienst. Het zijn niet altijd dezelfde gemeentes met wie we
samenwerken. Dat verschilt per regeling. In zo’n regeling worden verschillende dingen vastgelegd, zoals:
hoe besteden we het geld en wat
krijg je daar voor terug. Dat is niet
eenvoudig want gemeentes denken daar vaak verschillend over. Het
resultaat is dan ook: ingewikkelde

regelingen met vage doelstellingen.
En we hebben nauwelijks grip op de
besluiten die genomen worden binnen de gemeenschappelijke regelingen. Op deze manier is het lastig
om de belangen van onze inwoners
goed te behartigen.
Ik ben nu een jaar actief als burgercommissielid. Vorig jaar zag ik deze
regelingen voor het eerst. Moeilijke
woorden, onduidelijke zinnen, voor
een leek nauwelijks te volgen. Dit
jaar snap ik het al beter: dit moet
toch ook anders kunnen!

Gelukkig hebben we volgende
week, met raads- en commissieleden, een werkbijeenkomst over
Krachtig Bernheze. Dat gaat over
de toekomst van onze gemeente.
Gaan we meer samenwerken met
andere gemeentes, of niet. Blijven
we een zelfstandige gemeente of
juist niet…
Voor Progressief Bernheze is één
ding wel duidelijk: het moet in ieder geval anders…..
Ook ideeën? Mail ons!
reactie@progressiefbernheze.nl.

Informatie voor de kernen
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Lentepodium
zondag 12 april
www.centrumheesch.nl

Stichting Centrum Management
Heesch inventariseert
Heesch – Winkelen betekent dat je eropuit gaat om winkels te bezoeken; te neuzen of er in de bezochte
winkels iets van uw gading is. Het nieuwe winkelen werkt net zo, maar dan anoniem, achter de computer en
zonder de gang naar het centrum. Soms is dat fijn, maar of dit nu de toekomst van Heesch moet zijn…. Links
en rechts worden centra voorzien van gratis wifi, worden internet en apps gebruikt om de weg naar aanbiedingen te wijzen en kunt u zelfs in de winkels zelf via internet bestellen, nadat u van advies voorzien bent.
Toekomstvisie
Uit landelijke onderzoeken blijkt
dat de winkels zoals wij die kennen, blijven bestaan. Maar, er
worden wel nieuwe eisen aan de
winkeliers gesteld. Klanten anno
nu willen door de winkelier voorzien worden van advies, willen
kunnen ruiken, proeven, passen en
beleven. Daarbij willen ze gastvrijheid ervaren. Over en weer worden winkels daardoor gestimuleerd
elkaars producten te kennen en te

promoten, samen met het eigen
product. Bijvoorbeeld een slijterij
die de klant wijn laat proeven, met
daarbij een stukje kaas, brood of
olijfje van de collega winkelier.
Onderzoek
Heesche ondernemers willen een
enquête laten uitvoeren om te
weten waar de voorkeuren van
bezoekers liggen, hoe zij de veiligheid en sfeer ervaren en waarom
zij graag in Heesch winkelen. Een

subsidieaanvraag voor het houden
van de enquête is aangevraagd.

Het nieuwe winkelen
Na evaluatie van de reacties kan
de werkgroep ‘Het nieuwe winkelen’ aan de slag met een communicatie- en promotiecampagne. U
hoort van ons!

www.mooiheesch.nl

Informeert, boeit en interesseert
voorziet Heesch, gemeente Bernheze van actualiteit

CDA: Wij

blijven kritisch op de
rioolheffingsvorm

‘Met BECO samen wat doen aan
duurzame energie’
Marinus (67) en zoon John van Krieken uit Loosbroek zijn beiden actief
energiebespaarders en nemen allebei groene energie af van BECO!
“Ik ben tegen die grote energieleveranciers die maar vatten en graaien,”
vertelt Marinus. “Daarnaast heb ik
als voormalig uitvoerder in de bouw
altijd veel belangstelling gehad voor
energiezuinig bouwen. Inmiddels
is mijn eigen huis energieneutraal.
Met name de zonnepanelen zijn de
beste investeringen die ik ooit heb
gedaan. Ze leveren me elke dag
geld op!”

den vroeger als een van de eersten
dubbelglas. We zijn er dus mee
opgevoed. Ik draag de opzet van
de lokale energiecoöperatie een
zeer warm hart toe. De overstap
maak ik niet in de eerste plaats om
het geld, al moet de prijs natuurlijk
concurrerend zijn. BECO staat voor
mij voor lokaal samen wat doen
aan duurzame energie, daar geloof
ik absoluut in.”

Lokaal initiatief
John is ook lid van BECO en heeft
daarnaast zitting in de werkgroep
reductie. Hij heeft zelf ook een aantal
zonnepanelen geplaatst. “We had-

Ook groene energie van BECO?
Een lidmaatschap kost € 35,- voor
het eerste jaar en daarna slechts
€ 10,- per jaar en dat verdient u snel
terug!

Meer info of aanmelden op
www.bernhezerenergie.nl

Jolanda School, raadslid CDA Bernheze Herkenbaar Actief & Betrokken
bernheze - In 2010 en 2011 hebben wij duidelijk laten merken dat wij het
niet eens zijn met de koppeling van de rioolheffing aan de WOZ van huizen en
bedrijfspanden. Er is in de geschiedenis van CDA Bernheze niet eerder zoveel
gereageerd op onze gemotiveerde bezwaren. Telefoontjes, e-mails en zelfs handgeschreven brieven kregen we toegestuurd met het verzoek om ons te blijven
inzetten tegen de oneerlijke heffingsmethodiek.
Echter, geen gehoor bij het toenmalige college. We kregen te horen dat we bij een evaluatie van het
gemeentelijk rioolbeleid maar met
cijfers moesten komen waarom wij
de koppeling niet eerlijk en niet
wenselijk achtten.
Deze week wordt er geëvalueerd
en wij hebben cijfers! Aangeleverd
door de Samenwerkende Ondernemersvereniging Bernheze (SOB).
Waar huiseigenaren en agrarische

bedrijven in het verleden nog met
een lager percentage werden beoordeeld, moesten met name de
winkel- en kantoorpanden het ontgelden. Waar gepretendeerd werd
dat huurders van woningen werden
ontzien, blijkt na gesprekken met
wooncorporaties dat deze wel degelijk de kosten van de rioolheffing
doorberekenen aan hun huurders.
Lastenverzwaring rest nu voor die
burgers die geïnvesteerd hebben in
eigen hemelwaterafvoer, nieuwe ei-

Blanco: Pontius

gen woningen met een hoge WOZ
waarde maar wel gebouwd volgens
de laatste duurzaamheidseisen uit
het bouwbesluit.
Wij willen een eerlijke methodiek
die mensen bewust maakt van zuinig watergebruik en de noodzaak
van infiltratie van hemelwater in de
grond. Geen onevenredige belasting door koppeling aan de WOZ
die niet uit te leggen valt als je niet
of nauwelijks loost op het gemeentelijk riool.

Pilatus Pas

Ad Donkers, Politieke Partij Blanco
bernheze - Het Regionaal Bureau Leerplicht (RBL) spreekt jongeren, ouders
en het onderwijs aan op hun verantwoordelijkheden wat betreft doorloop goede schoolloopbaan en afronding opleiding. Doelen: voorkomen en aanpak van
langdurig thuiszitten; meer op en vanuit schoollocaties zelf te werken; verdere
daling van het aantal voortijdig schoolverlaters.
Met 0,9% ligt in Bernheze het
aantal vroegtijdige schoolverlaters
onder het landelijk gemiddelde van
2.1 %. Verder is het RBL als regio
de op één na best presterende regio in Nederland. En op een zéér
efficiënte manier: Volgens landelijke normen mag het bureau 20,27
fte (full time employee) inzetten,
maar het behaalt de resultaten met
15,36 fte!
Het RBL vraagt om 1 fte - jaren zelf

uit de nu uitgeputte reserves betaald - blijvend te mogen inzetten.
De gemeenten zouden hiervoor
een kleine beoogde bezuiniging
van 4 % niet door moeten voeren.
Voor Bernheze op jaarbasis zo’n
€ 6000,-. Wat Politieke Partij Blanco betreft een zeer reële vraag.
Dat D66 en de SP hierin niet meegaan, verbaast ons ten zeerste en
is totaal onbegrijpelijk. Lieten ze
zich enkel leiden door de beide

andere coalitiepartijen die hiervoor
ook niets voelden?! Wij vinden dit
een gemiste en afhankelijke keuze.
We vertrouwen er echter op, dat
de andere regiogemeenten wel inhoudelijk juist kiezen.
Dan kunnen onze ‘betrokken’ partijen zich volgend jaar toch weer op
de borst kloppen, als ons Bureau
Leerplicht het wederom zo goed
gedaan heeft! Echter niet door hun
slappe keuze: Pontius Pilatus Pas!

Allround en veelzijdig in elektro
/ Agro / Industrie / Utiliteit /
Woningbouw / Camera-systemen / Inbraak-beveiliging / Zonnepanelen
Heeswijk-Dinther / T 0413 29 29 05 / www.vanzutphenelektro.nl

Het einde van de
starterslening
Lokaal:

John van den Akker, Lokaal
bernheze - In de komende raadsvergadering wordt het voorstel behandeld om per 1
mei geen aanvragen voor deze lening meer in
behandeling te nemen. Niet omdat we tegen
deze regeling zijn, maar omdat de financiële
basis hiervoor verdwijnt.

Het was altijd een participatie tussen het rijk, de provincie en de gemeente. Hiermee boden we aan
startende huizenkopers de mogelijkheid om onder gunstige voorwaarden een deel van het benodigde geld te lenen. Net voldoende
vaak, om een zetje in de rug te
geven. Niet voor niets hebben afgelopen jaar nog 28 inwoners van
onze gemeente hier gebruik van
gemaakt.
Maar op het moment dat hogere
overheden de stekker eruit trekken
wordt het voor ons als gemeente
lastig om de regeling in stand te

houden. Overheden die graag de
mond vol hebben over vooruitgang en het stimuleren van allerlei
zaken, laten het afweten. Vooral
de rol van de provincie is een kwalijke. Een club die nog zoveel van
ons Essent geld in reserve heeft
had hier kunnen laten zien dat ze
iets met de inwoners en met de
economie van Brabant op heeft
en had deze regeling, misschien in
afgeslankte vorm, voort kunnen
laten bestaan. Maar dat beetje lef
ontbreekt helaas ook.
Daarom rest de raad waarschijnlijk
niets anders dan er mee te stoppen. Helaas!
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ooGcontact

wie
is deze Bernhezenaar?

mooIBernHeZertJeS
TE HuuR
oPSLAGRuIMTE
Frontstraat in Uden.
225 m2. Informatie:
06-22387287.
oPSLAGLooDS 100M2
Heeswijk-Dinther. Voorzien van
grote schuifdeur en loopdeur,
verlichting en 220V.
06-12116912.

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

AAnGEBoDEn

5x 1/5 staatsloten

Sint Servatiusstraat 52a - Heeswijk-Dinther - 0413 293 851 - www.paperpoint-online.nl

Nu ook pasfoto’s
Oplossing
Winnaar:
vorige week:
Dorien Visser Ellen v.d.Sint
Ven
Hanegraaf
Servatiusstraat 52a, 5473GB Heeswijk-Dinther, 0413 293851
uit Vorstenbosch
kan de staatsloten
ophalen bij Paperpoint
Werknemers van Bernheze Media
worden uitgesloten van deelname.

St. Servatiusstraat 40
5473 GB Heeswijk-Dinther
Tel: 0413 29 29 79
www.trendzienenhoren.nl

www.mooihdl.nl

InfoRmeeRt, boeIt
en InteResseeRt

zet Heeswijk-Dinther en Loosbroek op de kaart

BernHeZefamILIeBerICHten

Geboren

Geboren

Geboren op 28 maart 2015

Hugo

Fenne

Geboren op 3 april 2015

Dochter van Antoon en Maaike
van Beurden-Govers
Zusje van Maud

zoon van Larissa van Hemert
en Hiluk ngarbingan

Donkervoortseloop 73
5384 WC Heesch

KAPTEIJnS PARTYVERHuuR
voor al uw feesten &
evenementen. Zie onze website
www.kapteijnspartyverhuur.nl of
bel 0413-764747. Ook voor al uw
dranken!
HAAL DE BRABAnTSE
SFEERMAKERS in huis voor een
gegarandeerd sfeervol feest!
Kijk voor meer info en
sfeerimpressies op
www.brabantsesfeermakers.nl of
bel 0413-764747.
Binnenkort ook
KInDERnAAILES
En WoRKSHoPS bij
‘De Naailes’ in Heesch.
Bel voor informatie 06-22774076
of kijk op www.denaailes.nl.
PEDICuRE
HEESWIJK-DInTHER
Jacqueline Verhagen, Oranjestraat
11, Heeswijk-Dinther. Ook bij
diabetische en reumatische voet
met vergoeding. Heel de zomer
uw nagels mooi verzorgd met
gelcolor, colorlak. Kalknagels?
Ook hiervoor leent deze
pediquemethode zich prima!
Meer info of afspraak:
0413-293260.

Straal mee met de lentezon,door
zorgvuldig gekozen kleuren die
bij u passen. Laat mij u helpen
ontdekken welke kleuren dit zijn,
in een PERSoonLIJKE
KLEuRAnALYSE MET
MAKE-uPADVIES.
Bel 06-51110053. Colorenta
kleuranalyse Hannie Heesakkers
Abdijstraat 12, Heeswijk-Dinther
colorenta@ziggo.nl.
FRIETKRAAM voor uw
evenement of feest.
Voor info en/of boekingen:
0413 292911/06 25416954
Mario & Christa Bok.
MEDISCH PEDICuRE
nISTELRoDE
Dorien Visser-Hanegraaf
Vendelweg 6. 0412-612118.
Ook bij diabetes en reuma.

TE KooP
AAnBIEDInG! BE SIERADEn,
deze met rodium behandelde
sieraden zijn blijvend mooi.Nu
met 20% korting. Kom ook kijken
naar de nieuwe BiBa en Oozoo
collectie.
Loop eens vrijblijvend binnen!
Heesakkers kadoshop,
Abdijstraat 12, Heeswijk-Dinther.
De mooiste CoLLECTIE
VERLICHTInG vindt u in
Heeswijk. Lampen op zicht
meenemen en lampen hangen
is voor ons geen probleem.
Ook voor reparaties kunt u bij ons
terecht.
Heesakkers lichtvisie,
Abdijstraat 12, Heeswijk-Dinther
www.heesakkerslichtvisie.nl.

DAGELIJKS VERS GEPLuKTE
TuLPEn
€ 2,- per bos, verschillende
kleuren. Richard van Doorn
Vorstenbosseweg 1 Dinther.
PASFoTo’S MAKEn voor uw
identiteitsbewijs, paspoort etc.
Ook mindervaliden kunnen bij
ons terecht. Op afspraak; mogelijk
ma. t/m vrij. tussen 8 en 22 uur.
H. van de Venstraat 7, Nistelrode.
tel. 0412-480241 of
06-10676611.
PRInTPAPIER
Océ Black Label Zero
A-kwaliteit, A4 printpapier
80 grams
Per pak 500 vel € 4,99
Hele doos 5 pakken € 19,99
’t Mediahuys, Laar 28
Nistelrode.
zonnEHEMELBuIzEn
CLEo PERFoRMAnCE 100W
€ 9,95 p.st. Sylvania snelbruiners
100W € 11,95 p.st.
Oude buizen GRATIS doormeten
op gesteldheid.
Heesakkers lichtvisie,
Abdijstraat 12, Heeswijk-Dinther
www.heesakkerslichtvisie.nl.
nIEuWE DESSoTAPIJTTEGELS
allerlei kleuren/soorten
Grote voorraad, scherpe
meeneemprijs.
Vanaf € 0,25 p.tegel
Duinweg 17, Schijndel.
06-23034594
Dinsdag en zondag gesloten.
HoRLoGE-BATTERIJEn en
andere speciale batterijen kunt u
bij ons laten vernieuwen.
H. van de Venstraat 7, Nistelrode.
Tel. 0412-480241 of
06-10676611.

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

Jaarlijkse paasgroet Heesche scholen

Nistelrode
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HEESCH - De traditie bestaat al
jaren: op paaszaterdag sluiten de
Heesche basisscholen Emmaus, De
Kiem en De Toermalijn, in samenwerking met ziekenvereniging Horizon Heesch en Scouting Heesch
het Goede Week project af.

het door hen verzamelde fruit en
snoepgoed, waaronder ook veel
paaseitjes, naar het parochiecentrum. Vanaf half tien maakte een
grote groep vrijwilligers van ziekenvereniging Horizon Heesch
daar mooie paaspakketjes van.

Van tevoren wordt op de scholen
het traject uitgelegd, waarna in de
kerk van de Petrus-Emmausparochie wordt verteld, wat de betekenis is van de Goede Week.
Op 2 april, Witte Donderdag,
brachten de kinderen ‘s morgens

Opvallend waren dit jaar de
hele mooie versierselen, waarmee verschillende kinderen hun
tas of doos kleurig hadden opgemaakt, als extraatje voor de
zieken. Deze werden dankbaar
hergebruikt om er de paasverras-

singen voor hun zieke leeftijdgenootjes nog feestelijker mee uit
te laten zien. ‘s Avonds haalden
leden van Scouting Heesch, zoals al zovele jaren, de ruim tweehonderd fruitdozen op aan de
Kerkstraat.
Op paaszaterdag brachten zij die
enthousiast weg met hun karretjes
of op de fiets.
De langdurig zieke en eenzame
mensen uit Heesch, die bekend zijn
bij de ziekenvereniging, waren erg
ingenomen met deze mooie jaarlijkse paasgroet.
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Gerard in gesprek met...

Jolanda School

Aanleiding
Per 1 april 2015 verdwijnen na 31 jaar de melkquota en de superheffing. Ik ben erg benieuwd hoe het
CDA, dat in Bernheze bestuursverantwoordelijkheid draagt, de gevolgen hiervan voor de boeren beoordeelt. En met wie kan ik daarover beter aan de keukentafel gaan dan met Jolanda School.
Oud-raadslid Gerard
van Dijk gaat in
gesprek met raadsleden
om hen de gelegenheid
te geven actuele onderwerpen toe te lichten.

Jolanda, eerst ben ik benieuwd naar jouw mooiste
plekje van Bernheze?
Dat is voor mij het kapelletje aan de Schrikkelvensestraat in Heesch, helemaal tot stand gekomen vanuit de inzet van een particulier. Initiatieven, vanuit de bevolking met een gemeentebestuur
dat mee wil denken, dat geeft betrokkenheid aan.
Mooi gelegen aan een wandel- en fietsroute en een
ideaal plekje voor rust en bezinning.
Welke politicus bewonder jij het meest en waarom?
Internationaal Nelson Mandela. Door de politiek
gevangen genomen wegens zijn verzet tegen de

apartheid om vervolgens na zijn vrijlating via de politiek officieel een einde aan de apartheid te maken
en vrije verkiezingen te houden. Dat acht ik meer
dan bewonderenswaardig.
Sluiten jouw karaktereigenschappen bij hem aan
en wat was je motivatie om je beschikbaar te stellen als raadslid?
Het engelengeduld van Nelson Mandela heb ik in
ieder geval niet. Ik vond het wel nodig dat de raad
een representatieve vertegenwoordiging kende
van vrouwen, maar zeer zeker ook van ondernemers. Het gemis aan kennis van ondernemerschap

Kapelletje Schrikkelvensestraat in Heesch

Samen met inwoners kijken wat we samen beter kunnen doen

9 Kiezen uit twee
1. Ontwikkeling in AA-Beemden, kans of bedreiging?
Kans.
2. Maasdonk gelukkig naar Den Bosch en Oss?
Nee
3. D66 of VVD?
D66
4. Waterschap wel of niet onderbrengen bij Provincie?
Onderbrengen bij Provincie.
5. Verkiezingen waren voor Provincie of voor Eerste Kamer?
Voor Provincie.
6. Ook zo geschrokken van de ergste bodemverontreiniging bij
militair gebouwencomplex met voormalige vatenopslag in
Nistelrode?
Nee.
7. Korting subsidie muziekverenigingen ten koste van kwaliteit?
Nee.
8. Kasteel Heeswijk krijgt toch € 50.000,- subsidie als andere
sponsoren afhaken?
Nee.
Gerard van Dijk en Jolanda School aan de keukentafel in het Mediahuys

in de raad was mij als MKB-er een
doorn in het oog. De raad moet
immers een afspiegeling zijn van
de gehele bevolking en meer zijn
dan mensen uit het onderwijsveld
en in andere gemeenten werkende
ambtenaren.
Vanaf 2010 lid van de gemeenteraad. Wat was het beste besluit tot
nu toe en wat het meest slechte?
Er is ons als raad eens met meerderheid van stemmen, geheimhouding over een bepaald onderwerp
opgelegd. Hoewel het een democratisch besluit was, heb ik in zijn
algemeenheid problemen met een
opgelegde geheimhouding omdat
het mij in mijn controlerende taak
als raadslid beperkt.
Het beste raadsbesluit heb ik niet
direct bij de hand maar heel goed
vind ik de wijze waarop we op dit
moment inwoners tegemoet treden. Niet meer met pasklare plannen, maar kijken wat voor ideeën
er vanuit de bewoners naar voren
komen, het proces dan faciliteren
en samen kijken of uitvoering mogelijk is. Samen met burgers kijken
wat we samen beter kunnen doen.
Kom ik nu tot de aanleiding voor

ons gesprek, het per 1 april vervallen van de melkquota en superheffing en de gevolgen voor onze
agrariërs.
Ik denk dat een aantal melkveehouders al geanticipeerd heeft op
deze maatregel en de stallen al
heeft uitgebreid, iets wat overigens
ook aan beperkingen is gebonden

Foto: DMBK

Overigens is de landelijke stoppersregeling, die veehouders in
de pluimvee en varkenstak, die uiterlijk 2020 stoppen (inleveren
milieuvergunning) en die niet voldoen aan het Besluit Huisvesting
- toe te staan dat het niet meer
nemen van maatregelen ter beperking van de ammoniakuitstoot,
ook in Bernheze aan de orde.

9. Grenzen sluiten voor asielzoekers?
Nee.
past om aan de emissie-eisen van
het Besluit Huisvesting te voldoen.
Er komen dus per definitie minder
agrarische bedrijven in Bernheze.
Wat zijn jouw persoonlijke ambities in de nog tot 2018 resterende
bestuursperiode?
Zo eerlijk mogelijk opereren naar
alle kanten in mijn functie als

Per definitie komen er minder agrarische bedrijven
omdat uitbreiding met meer koeien tot meer mest leidt en die moet
op eigen grond worden uitgezet.
Meer problemen zie ik nog altijd
voor familiebedrijven in de intensieve veehouderij, die geconfronteerd worden met het, door de
raad vorig jaar bij amendement
vastgestelde, geurbeleid. Hieraan
moeten voldoen, geeft voor die
bedrijven onoverkomelijke zwaardere investeringen. Ik ben dan ook
blij dat de ZTLO - ondanks dit voor
haar totaal onverwachte besluit
van de raad - toch weer opnieuw
met de gemeente in gesprek is gegaan.

Voorwaarde is wel dat zij vanaf 1
april 2013 met andere maatregelen een even grote emissiereductie
realiseren als wanneer emissiearme
systemen zouden worden toege-

volksvertegenwoordiger en in relatie met medebestuurders open
en eerlijk beleidsmatig bezig zijn in
plaats van politiek bedrijven.

Wil je nog ergens op terugkomen?
Naar mijn mening hoeft een korting op de subsidie van muziekverenigingen niet ten koste van de kwaliteit te gaan. Elke vereniging dient
zich af te vragen wat haar doel is en daarvoor moeten de essentiële
dingen gedaan kunnen worden. Als men kijkt wat echt nodig is en
daarop de uitgaven baseert, hoeft dat niet ten koste van de kwaliteit
te gaan.

Profielschets
Jolanda SchoolWilbers
Leeftijd: 51 jaar
Burgerlijke Staat:
gehuwd, 3 zonen
Woonachtig: in buitengebied
Bernheze sinds 1988
Beroep: agrarisch ondernemer
Raadslid: sinds 2010
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Verkoop nieuwe en gebruikte auto’s • Bovag garantie
Nationale Autopas • A.P.K. Keuringen • Inbouw autoalarminstallaties
Alle soorten reparaties • Ook voor schade en spuitwerk

Toerrit Fiat Barchettaclub
BERNHEZE – Op zondag 12 april organiseert Fiat Barchettaclub Nederland 1 van de 7 jaarlijkse toerritten in de regio Bernheze. De Fiat
Barchetta is de laatste Spider die gemaakt is door Fiat, geschikt voor
twee personen. De eerste uitvoering werd gebouwd in 1995 en er is
een modificatie geweest in 2001.
De laatste die gemaakt is, is gebouwd in 2004. Deze uitvoering
voert dan ook de colonne aan. De
barchetta staat ook bekend door

alle vrolijke kleuren: rood, geel,
oranje, blauw, groen en zilver. De
Barchettaclub Nederland heeft
bijna 200 leden, inclusief Belgi-

Bedrijvenweg 6 - 5388 PN Nistelrode - T. 0412-612221

sche en Duitse. De club gaat ook
regelmatig op bezoek bij bijvoorbeeld Duitse collegaclubs die ook
toertochten en complete weekendtrips organiseren.
De liefhebbers onderhouden hun
‘bootje’ wat de Italiaanse vertaling voor Barchetta is, natuurlijk
100%.
Er wordt gestart om 11.00 uur bij
de Vrije Teugel in Uden. De ochtendrit zal globaal door Boekel,
Beek en Donk, Mariahout, Erp en
Uden voeren. Bij de Vrije Teugel
zal tussen 13.00 en 14.30 uur de
lunch gebruikt worden. De auto’s
mogen daar natuurlijk bekeken
worden.

Fiat
apart
40.00 km airco ..........2007
2007
Audi500
A4zeer
pro line
163pk
Fiat Panda 4200 km. ................................ 2009
Citroen Berlingo 1.4 multispace
2004
Ford Fiesta 1.3i 51 kW ............................. 2004
Citroen
C1C-Max 1.8i 16V Ghia 55000km ..2006
2011
Ford
Focus
Ford
Fusion
2006
Citroen
C3 1.4 16V 5-drs. .......................2003
Honda
1.4 16V 10.000
5-drs. automaat
.........2005
CitroenCivic
C3 Picasso
km
2012
Honda Civic sportwielen dikke uitlaat ....... 2001
Ford Fiësta 5-drs 37.000 km
2011
Mazda 6 1.8 Clima 77.000 km. ................ 2003
FordCooper
Fusion .............................................
airco 50.000 km
2007
Mini
2007
FordCooper
Ka airco
Mini
1.6 16V .................................2007
2008
Opel
1.0 10.000
2005
FordAgila
Ka 66.000
km km ........................2010
Opel
1.2 16V airco 70.00 km. ..........2007
2005
MiniAgila
Cooper
Opel Corsa Easytronic Z1.OXV 12V 3-drs... 2002
OpelCorsa
Agila 1.2
automaat
Opel
5-drs 10.000
20.000km
km. airco ....2008
2010
Opel
Astra
coupé
1.8
Opel Omega 2.0i aut. 141.000 km. airco ..2002
1999
Opel
16V 1.6
.................................
1998
OpelVectra
Astra h1.6
station
16v airco
2007
Opel Zafira 1.9D ...................................... 2006

Opel
.................................
2003
OpelZafira
Corsa2.0
1.2DTH
automaat
5-drs
2010
Opel Zafira 2.2i Elegance 80.000 km. ...... 2002
Opel Corsa 1.3cdti 5-drs, airco, 89.000 km 2011
Opel
Zafira Y20 DTH ................................. 2005
Opel Insignia,
sport
Peugeot
206 2.0
16Vtourner
GTI .........................2010
2001
Peugeot
206 1.6
1.4i90.000
16V 85.000
2006
Opel Meriva
km km. ............2004
Peugeot
cc 1.6
16V quiksilver
55.000km ..2004
Peugeot206
Expert
60.000
km
2008
Peugeot 206 rally car 20i 16v heel apart en snel..2004
Renault Captur 1.5 dci 32.000 km
2013
Peugeot 306 Break 1.6 ............................ 1999
RenaultClio
Twingo
km64.000 km. .....2010
Renault
1.2 30.000
16V airco
2006
RenaultClio
Megane
Renault
1.6 16V airco ........................1998
2003
Seat
IbizaModus
1.4 16V
Sensation
2006
Renault
33.000
km 49.000 km...2011
Suzuki
JimnyGolf
4+4Plus
...................................
2000
Volkswagen
1.6 clima
2009
Suzuki Swift 4-drs. 9.000 km. .................. 2010
Volkswagen
Passat
stationkm.
20 tdi
Toyota
Aygo airco
20.000
..................2012
2008
Volkswagen
Touran
1.9
TDI
77Kw
Volkswagen Golf cabriolet 85 kW 2.0 aut ...1994
trendline
Volvo
XC70 d5 automaat ..........................2010
2005
Motor
XJR automaat
1300 grijs zwart .........2005
2003
Volvo Yahama
XC 70 5-drs

www.autobedrijf-timmermans.nl - www.autotrack.nl - www.trekhaken.nl

De middagrit gaat via Veghel,
de Kilsdonkse Molen, HeeswijkDinther, Middelrode en Den
Dungen naar Boxtel, waar we eindigen bij Classic Park.
Tot op heden hebben we 55 inschrijvingen mogen ontvangen,
dus het wordt een bonte optocht.
Tramstraat 18 - 5388 GG Nistelrode - (0412) 61 20 76 - info@autobedrijflangens.nl

SCHADEHERSTEL

nIEuWE REEKS

gratis leenauto - geen eigen risico
• Onderhoud • Service

KEnTEKEnS

Nieuwe Erven 1 - 5384 TA Heesch - 06-10184506
info@tomcars.nl - www.tomcars.nl

De huidige reeks van kentekenplaten voor personenauto’s was
bijna op. De RDW houdt er een
paar achter voor toekomstige
oldtimers. Met de volgorde van
twee letters, drie cijfers en één
letter zijn ongeveer 2,8 miljoen
kentekens mogelijk. De combinatie wordt al gebruikt op bromfietsen en bedrijfswagens. Bijna
alle lettercombinaties zijn toegestaan, alleen SD en SS niet. Vorige week is het eerste kenteken
uitgereikt GB-001-B.

• BMW 320D aut. touring high exe. xenon, leer, navi
proff., 2013
• Fiat Punto 1.4, 16v, airco, clima, 5-drs.,
144.000 km, 2007
• Mercedes Sprinter 315 CDI aut. L2 H2 airco,
stuurbekr., el.ramen, navi, 2009
• Opel Corsa 1.2, 16v, cosmo, airco, 5-drs., half
leder, 18.000 km, 2012
• Peugeot 5008, navi, pdc voor en achter,
76.000 km, 2010

• Peugeot 406, radio-cd, HDI 2.0, airco, 2002
• Toyota Corolla verso 1.8 navi, dvd, ecc, cam
voor/achter, 141.000 km, 2005
• VW Caddy TDI, rood, airco, 2009
• VW Golf plus 1.9, sdi, el. ramen, centr. vergr.
243.000 km, 2007
• VW Golf 2.0 GTD TDI, navi, clima, xenon led,
18 inch, pdc v+a, 67.000 km, 2011
• VW Golf 1.6 TDI clima, pdc v+a, lm velgen privacy
glas, 79.000 km, 2011

www.autobedrijflangens.nl

Garage van der Pas
Hèt Het
adres
voor
uwautozaken!
autozaken!
adres
voor al
al uw
Heeft u al aan winterbanden gedacht?
Voor een prijsopgave kunt u bellen
Het adres voor
al uw
autozaken!
Zomer
/ winterbanden
of mailen.

ACTIE:

wissel incl. gratis
Crommenacker
automobielen
Heeft u al
aan
winterbanden
gedacht?
zomercheck
Bedrijvenweg 11b - 5388
PN Nistelrode

Voor een prijsopgave kunt u bellen
Crommenacker
of mailen.
Automobielen app.
tel. 0412-617100 - info@crommenacker.nl
www.crommenacker.nl

Crommenacker automobielen
Bedrijvenweg 11b - 5388 PN Nistelrode
tel. 0412-617100 - info@crommenacker.nl
www.crommenacker.nl

Ervaar het verschil!

APK All-in

19,

Garage
€
Kleine beurt: vanaf €105,*

van der Pas

Alle genoemde prijzen zijn incl.BTW

*

Wij zijn gespecialiseerd in Ford

Broekkant 1 - 5476 KS Vorstenbosch
T (0413) 350773 - I www.garagevanderpas.nl

95

*
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Brouwersstraat 19
5473 HB Heeswijk Dinther
T. (0413) 29 41 24
www.autobedrijfminnaar.nl

Een greep uit onze voorraad!

• APK - keuring
• Reparaties en onderhoud van alle auto’s
i zwart
LMV
2001 auto’s
€ 4450,- en MPV
•BMW
In-318en
Verkoop
van
lichte bedrijfsauto’s
Chevrolet Matiz 5-drs.
2008 € 4450,Renault Megane Scenic
1999
•Chevrolet
Wielen
banden
Matizen
Breese
airco
2006 € 3950,-

Autobanden en Velgen
Taxibedrijf Van Grunsven

€ 1499.-

Bedrijfswagen:
Citroën C3 Exclusive airco
2003 € 2950,Citroën Berlingo 1.6 HDI ex btw 2006 €
Een
uit2004voorraad
Ford Ka 1.3greep
grijs
€ 2999.Renault Megane break 1.9DCi ex btw
Ford156
Mondeo
2750,Jaguar XJ 6 lwb 4.2 plaatje
1987
Alfa
jtd 1.6TDCi
impression, zwart 2005
2003 €€ 4.950,2003
€
OpelA4Astra
1.6Metalic div. opties 2001
1999.Mazda 2 automaat, 28dkm
2005
Audi
blauw
2001 €€ 4.750,f
zwart,
verlaagd,
div
opties
2002
Mazda
323
Citroën
C5106
br.1.8
grijs met.
2004 €€ 3.950,Peugeot
114Dkm
2003
2499,Bijtelling vriendelijk
Mazda 2cv6
MX 5Charleston
cabrio, zeerrood/zwart
nette staat1981
1991
Citroen
Xsara
picasso
blauw met. 2003
2003 €€ 3.900,€
Peugeot
206 rood
metalic
2999,Citroën
MercedesBenz
250 230TE
TD autom.youngtimer
1996
2 Peugeot
CV 6 blauw
1971 €€ 4.950,Mercedes
1982
€
206(belastingvrij)
CC lederinterieur 2002
3450,Peugeot 307 hdi break
2007
Citroën
Pic.1.8
gr. met.
2004 €€ 4.950,RenaultXara
Megane
Classic
1997
999,Wordt
verwacht:
Peugeot 206 CC cabrio
2006
Citroen
Coupé
1999 €€ 1.500,RenaultXara
Modus
1.5 DCi
2004
2499,Fiat
PuntoClio 1.4 bebop nieuwe apk 1994
Renault
Daihatsu Yong yrv zwart
2002 € 2.750,Suzuki Ignis blauw met.
2003 € 2999,Renault 307
Laguna
break
Dodge Ram van 2.5 td, blauw met. 2001 € 1.999,Peugeot
5 deurs
zwart1.6 16v 2000
Vw Golf 1.9 SDi
1999
€ 1750.Renault 307
Megane
Fiat Scudo combi, 8 pers. ex btw
1997 € 1.999,Peugeot
SW 1.6Scenic
HDi lgp, g3 1999
Volvo
C70 stationcar,
2.3-T5 300Pk
1998
3450.RenaultKangoo
Twingogrijskenteken
grijs metalic
2003
Ford
Focus
16 16v
2002 €€ 3.499,Renault
Rover 25
5-drsRbl.,
metalic airco
2002
Ford
Focus
stationcar,
zwart
2002
€
2.750,Suzuki
wagon
Automaat
Stationcars
Volkswagen Kever belastingvrij
Ford Ka
meeneemprijs
1998 € 650,Renault Laguna
grand tour
2000
€ 999.VW Golf Cabrio lmv
1995
Ford Transit connect, ex btw
2004 € 3.250,Mercedes Benz C200 cdi aut.
2003 € 4450,-

3000,€ 8.250,1450,
€ 6.450,€ 3.800,€ 2.950,9800,€ 5.950,4950,€ 7.600,€ 6.950,€ 750,€ 1.450,€ 1.499,€ 2.750,€ 2.999,€ 2.750,€ 2.500,-

auto’s
www.taxivangrunsven.nl

Vinkelsestraat 113a
5384 SE Heesch
M 06 - 33 05 03 06
E info@5384seautos.nl

Burgemeester Woltersstraat 66 - 5384 KW Heesch - 0412 451 490

Hyundai Tucson 2.0 bull en side bars 2005 € 7.750,-

BANDEN
ACCU’S

Réparateur agréé
“AVANTAGE” :

la nouvelle gamme
économique pour
l’entretien de votre véhicule

nhangwagenspecialist
de aanhangwagenspecialist
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TOE AAN NIEUWE
ZOMERBANDEN?

uw aanhangwagen,
paardentrailer
en men-enofmenmarathonwagen!
het adres voor uw aanhangwagen,
paardentrailer
of marathonwagen!

de aanhangwagenspecialist
aanhangwagenspecialist
de
het adres voor uw aanhangwagen, paardentrailer en men- of marathonwagen!

Verkoop
het adres voor uw aanhangwagen,
paardentrailer en men- of marathonwagen!

Verkoop

Verhuur/Lease
Verkoop

Verhuur/Lease
Verkoop
Zelfbouw/Speciaalbouw
Verhuur/Lease
AANHANGWAGENS
Verhuur/Lease
Zelfbouw/Speciaalbouw
25
JAAR
Onderhoud, reparatie en keuring
AANHANGWAGENS
AANHANGWAGENS
GWAGENS Zelfbouw/Speciaalbouw
25 JAAR
Onderhoud,
reparatie en keuring
AANHANGWAGENS Zelfbouw/Speciaalbouw
25
JAAR
reparatie
en
keuring
Bosschebaan
80Onderhoud,
- heesch
telefoon:
(0412)
- en
www.petersaanhangwagens.nl
25 JAAR
Onderhoud,451066
reparatie
keuring

Abdijstraat 38a - 5473 AG Heeswijk - tel. 0413-291777 - info@pasbanden.nl - www.pasbanden.nl

Bosschebaan 80 - heesch - telefoon: (0412) 451066 - www.petersaanhangwagens.nl

Bosschebaan
80 - heesch
- telefoon:
451066 - www.petersaanhangwagens.nl
- heesch
- telefoon:
(0412)
451066(0412)
- www.petersaanhangwagens.nl

Welzijn en zorg activiteiten HDL
worden georganiseerd
De Kerncommissie Loosbroek en Actief Burgerschap Heeswijk-Dinther zijn begin maart
een samenwerking aangegaan voor een uitdagende klus: het opzetten van een welzijn- en
zorgorganisatie van en voor de eigen gemeenschap HDL. Dit initiatief komt voort uit het
onlangs afgesloten dorpsakkoord HD, wordt breed gedragen door veel maatschappelijke en
professionele organisaties in HDL en wordt ondersteund door de gemeente Bernheze. Die
samenwerking heeft geleid tot het vaststellen van een aantal doelstellingen en een plan van
aanpak. Volgens dat plan wordt op korte termijn een tijdelijke stichting opgericht die al snel
enkele taken op zich neemt en dat in één tot hooguit twee jaar uitbouwt tot en overdraagt aan
de definitieve HDL-brede ledenorganisatie die alle gestelde doelen nastreeft.

Voor dit uitdagende en maatschappelijk belangrijke project zoeken wij
Drie betrokken, ondernemende en deskundige

BESTUURDERS M/V VAN DE TIJDELIJKE STICHTING
die gezamenlijk deze belangrijke samenwerking binnen de gemeenschap vorm gaan geven.

Wat houdt het in? Vanuit de tijdelijke stichting opzetten van een welzijn en zorgorganisatie, die op termijn
omgevormd wordt naar een ledenorganisatie. Voorstel is een bestuur van minimaal drie personen, dat wordt
ondersteund door een Raad van Toezicht, waarin alle relevante ‘bloedgroepen’ zijn vertegenwoordigd. Een
van de eerste taken is het – waar gewenst - borgen en ondersteunen van de activiteiten van de vrijwilligers
binnen een aantal lopende initiatieven.
Wat vragen wij van u? U bent bereid - samen met de medebestuurders - één tot twee dagdelen per
week te investeren. U bent een teamspeler, meer sociaal/consensus gericht dan zakelijk formeel. U bent
resultaatgericht en betrouwbaar en hebt binding met HDL. U hebt tenminste HBO werk- en denkniveau.
Wat zijn de benodigde competenties? De mix van de bestuurders moet de volgende kenmerken
opleveren: ervaring en netwerk in de professionele (welzijn/gezondheids-)zorg, ouderen zorg, sociaalmaatschappelijk- en vrijwilligerswerk. Daarnaast organisatorische en communicatieve vaardigheden en
ICT-kennis.
Wat is de beloning? Er is geen salaris, maar wel een immateriële beloning. U draagt aanzienlijk bij aan
een leefbaar en sociaal HDL. Uw netwerk en binding in HDL en in de wereld van welzijn en zorg groeit. Alle
noodzakelijke (on)kosten worden vergoed.
Spreekt ons initiatief u aan en wilt u zich hiervoor inzetten, dan nodigen wij u uit dat uiterlijk woensdag
15 april a.s. aan ons kenbaar te maken. Wij ontvangen uw reactie graag per e-mail: a.verhaak@home.nl.
Wilt u eerst meer informatie, dan kunt u dat via ditzelfde e-mailadres opvragen

HEESWIJK-DINTHER/LOOSBROEK - Welzijn en zorg staan onder druk. Duidelijk is dat de
beschikbare voorzieningen zullen verminderen. Toch worden velen van ons steeds ouder.
En ook gezinnen en jongeren kunnen getroffen worden door tegenslag. Als ‘de overheid’
een flinke stap terug doet, wie helpt ons dan bij de vele kleinere problemen en ongemakken? in tal van initiatieven gebeurt er in HDL al heel veel. Maar de overheid gaat nog meer
aan de burgers zelf overlaten.
Die uitdaging willen wij met elkaar oppakken. Onze gemeenschappen zijn levendig en
ondernemend. Door samen te werken kunnen we vaak zelf zorgen dat mensen ondersteund en geholpen worden.
Een brede kring mensen in onze kernen heeft
een initiatief gesteund, dat inhoudt dat we
een organisatie oprichten, waar iedereen lid
van kan worden, waar de leden zelf de baas
over zijn en die als motto heeft ‘voor HDL en
door HDL’. Wij hebben samen werkelijk heel
veel in huis, veel mensen willen best op zijn
tijd wat bijdragen. Als we dat beter kunnen
benutten, mensen en hulp beter bij elkaar
brengen, en helpers beter ondersteunen….

dE advErtEntiE is dE
start van dE EErstE stap
Dat is het idee. Actief Burgerschap HD en de
kerncommissie Loosbroek hebben de organisatie aangepakt en een plan van aanpak opgesteld. Eerst wordt een stichting opgericht
en worden daarvoor een stel goede mensen
gezocht. En als tweede stap bouwen die
mensen de ‘echte’ ledenorganisatie.
De advertentie hiernaast is de start van de
eerste stap.
Kerncommissie Loosbroek
Actief Burgerschap Heeswijk-Dinther

,
Waar denk jij
’
de ‘oude dag
door te gaan
brengen?
eepraten

Meedenken, m
• Anoniem • Gratis • In 3 minuten

www.tipmooibernheze.nl
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Workshops mandala en
yantra bij MandalArt

Internetcursus in bibliotheek Heesch
BERNHEZE - Internet wordt steeds belangrijker in het dagelijks leven.
Tweedehandse koopjes, informatie van de overheid, een reis boeken,
bankzaken regelen; dat gaat tegenwoordig allemaal via internet. De
cursus in de bibliotheek, ‘Klik & Tik: het internet op’ helpt beter gebruik
te maken van deze nieuwe mogelijkheden.
De cursus bevat zes onderwerpen:
het internet op, websites bekijken,
zoeken met een zoekmachine, invullen van een online-formulier,

deelname aan de
cursus is gratis
NISTELRODE - Willemien Geurts geeft zaterdag 18 april in Nistelrode,
samen met Bertine Donna, een workshop mandala & healing en vrijdag
24 april een workshop yantra schilderen met Astrid Eijgenberger. Bij
een mandala worden vanuit het midden symmetrische figuren getekend. De cirkelrand staat voor je grens en het middelpunt voor je zelf.
Je tekent dus in je eigen vrije ruimte, dat geeft ontspanning en rust.
Vergeving
Het thema van de workshop mandala & healing is vergeving. Heb
je er wel eens aan gedacht dat je
naast de ander ook jezelf kan en
mag vergeven? De workshop begint met een door Bertine geleide
meditatie over dit thema. De healing die jij in deze workshop krijgt.
helpt je om de kracht te vinden
om jezelf of een ander te vergeven
voor elk oordeel dat je jezelf of de
ander hebt aangematigd.
Jouw gevoel hierbij mag je gaan
uitwerken in een mandala. Je krijgt
alle instructies en kennis over de
mandala die je nodig hebt. Bertine geeft een persoonlijke reading
over je mandala. Zaterdag 18 april
van 14.00 - 16.30 uur.

Yantra
In tegenstelling tot de mandala
wordt de yantra van buiten naar
binnen getekend en daarna geschilderd. Het is een wiskundig
figuur, maar spreekt door zijn kleuren en diepliggende betekenissen
ook de intuïtieve en gevoelskant
van de maker aan.

e-mailen en downloaden. De cursus richt zich op mensen met weinig computerervaring en volwassenen die moeite hebben hun weg

te vinden op het internet.
De cursus wordt gehouden in de
bibliotheek in Heesch op donderdag van 13.00 – 14.30 uur. Bij voldoende aanmeldingen start er ook
een cursus in bibliotheek HeeswijkDinther op donderdagmiddag en
in bibliotheek Nistelrode op dinsdagmiddag.
Deelname aan de cursus is gratis.
Voor vragen over de cursussen
Klik & Tik in de bibliotheken of om

aan te melden kunnen belangstellenden zich melden bij de klantenservice-balie in de bibliotheek
of contact opnemen met Yvonne
de Groot, tel. 0412-611555 of via
mail: nyg@nobb.nl.

12-04: internationale ruimtevaartdag

Zie oplossing pagina 30

Tekst?

Er wordt de Yantra van Lakshmi, de
godin van geluk en voorspoed, gemaakt. Je krijgt uitleg en Astrid laat
je kennismaken met de Hindoefilosofie. Vrijdag 24 april van 10.00
- 16.00 uur.
Voor informatie of aanmelding:
Willemien Geurts, 0412-612022
of www. mandalart.nl.

Wonen in het centrum van Heesch?
Wonen in Narcisveld betekent wonen met het centrum om de hoek
in ruime eigentijdse woningen. De meeste woningen zijn verkocht
en de bouw van de eerste woningen vordert gestaag.

Er zijn nog enkele woningen beschikbaar!
■ Patiowoning bouwnr. 20 - kavel 203 m2 | € 220.000,- v.o.n.
■ Tweekapper bouwnr. 22 - kavel 241 m2 | € 257.500,- v.o.n.
■ Tweekapper bouwnr. 24 - kavel 222 m2 | € 254.000,- v.o.n.
Neem vrijblijvend contact op met de makelaar voor één van de
laatst beschikbare woningen!

Verkoopbemiddeling

Opdrachtgever / ontwikkelaar

Bernheze Makelaars & Adviseurs

T (0413) 243818
www.bernheze.nl

JBO_Mooi Bernheze adv 278x191mm april 2015.indd 1

Jansen Bouwontwikkeling B.V.
Wijchen
www.jansenbouwontwikkeling.nl

OPEN DAG

VRIJDAG 17 APRIL 16.00 - 18.00 UUR
OP DE BOUWLOCATIE
02-04-15 12:36
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Markt Nistelrode
Elke vrijdag tot 12.00 uur

Met leuke
aanbiedinge
n
op vrijdag
10 april
2015

Door Mark Huyben

De Geitenwei: voor en door de buurt

Dierenparkje in Heesch zoekt nieuwe vrijwilligers
HEESCH - Begin deze maand is duidelijk geworden dat de gemeente definitief stopt
met subsidie voor het dierenparkje in Heesch. De gemeente ziet het, in tijden van
bezuinigingen, niet meer als haar taak om hiervoor zorg te dragen en geeft aan dat
dit soort initiatieven vanuit de buurt zelf gedragen en ondersteund moeten worden.
Vanaf 2015 moet de Stichting Dierenverblijf Heelwijk dus zelf zorgen voor voldoende
inkomsten om de onkosten zoals voer en dierenarts te betalen.
De Geitenwei is begonnen in juni 1975 als initiatief van een aantal bewoners van de
nieuwe wijk Heelwijk. In het begin was het parkje gevestigd aan het einde van de
Verdilaan tegen de Nistelrodeseweg aan. In 1976 verhuisde de Geitenwei naar de huidige locatie op de hoek van de Verdilaan en de Leharstraat.
Vanaf het begin is de Geitenwei het middelpunt geweest voor de buurtbewoners en
werden er regelmatig activiteiten georganiseerd voor de jeugd uit de buurt. De Geitenwei heeft al die tijd een rol gehad in de leefbaarheid van de buurt en is door vrijwilligers
onderhouden. In 1982 is de officiële Stichting Dierenverblijf Heelwijk opgericht, is het
terrein opnieuw ingericht en is er de beschikking gekomen over het stenen gebouw
(voormalig woonhuis). In 2005 is het oude hekwerk vervangen door het huidige hekwerk, door een sponsoractie vanuit de vrijwilligers.
Vrijwilligers
Om al deze activiteiten uit het verleden en de centrale plek in de buurt niet verloren te
laten gaan, zoekt de stichting extra vrijwilligers. Het gaat om mensen die mee willen
denken en helpen om de Geitenwei ook voor de komende veertig jaar een plaats te
geven in de buurt en hiervoor nieuwe ideeën en activiteiten te ontwikkelen.
De Geitenwei moet weer meer een dierenparkje voor en door de buurt worden, waarbij
kinderen en ouders welkom zijn om te helpen en contact te hebben met de dieren en
elkaar. Wie interesse heeft, kan contact opnemen met Mark Huyben: 0412-456295,
op zaterdagochtend een keer binnenlopen als er vrijwilligers aanwezig zijn of, liefst na
18.00 uur, aanbellen op Verdilaan 31.
Dierenparkje Heelwijk - Verdilaan - 5384 CH Heesch

Is uw konijn al
gevaccineerd tegen
myxomatose en VHD?
De hele maand april

Laar 53c Nistelrode - 0412-486407
www.dierenklinieknistelrode.nl

gratis zakje
konijnenvoer

John F. Kennedystraat 3, Heesch, 0412-452016

KROP SLA
en
BAKJE SLAMIX
Ook geldig in de winkel

€ 1,49

Kaashandel Cilius Duijster

30+ kaas

Jong belegen
Minder zoutminder vet
1 kilo 8. 95

jonge kaas

1 kilo

jong belegen
1 kilo

belegen

1 kilo

extra belegen
1 kilo

bij de jaarlijkse inenting!

6.50
6.95
7.50
7.95

Ervaren dierenarts voor de beste zorg en aandacht voor u en uw dier!

EN
ALLE BROODSOORTEN’)

(M.U.V. ‘BROOD VAN
Voor de volledige vachtverzorging wassen,
knippen en plukken. Bel voor een afspraak.
Jetty van de Leest
Laag beugt 3c - Heeswijk-Dinther
06-31780198 / 0413-293294

Voo r
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itte ren de
Voo
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€ 1,00

UDEN/BERNHEZE - De Q-koorts-epidemie is voorbij, maar niet voor
iedereen. Nog dagelijks worstelen veel mensen met de gevolgen in
de vorm van chronische Q-koorts of het Q-koorts Vermoeidheidssyndroom (QVS). Daarom houdt stichting Q-support op woensdag 15 april
in ziekenhuis Bernhoven in uden een informatieavond.
tionele en psychische problemen.
Niet in de laatste plaats omdat patienten stuiten op een muur van onbegrip door onbekendheid met de
gevolgen van Q-koorts. Q-support
adviseert en begeleidt mensen met
QVS en chronische Q-koorts.
De informatiebijeenkomst wordt
geopend door Annemieke de

Per pak

WOEPIES KANEEL OF CHOCO

1 pond Kibbeling
Groot, directeur van Q-support. Zij
gaat in op de problematiek rond
Q-koorts en de dienstverlening van
Q-support. Verder nemen onder
andere deel Q-koortsdeskundige
Alfons Olde Loohuis, Radboudumc
en patiëntenvereniging Q-uestion.
Informatieavond: 19.00 uur in
Ziekenhuis Bernhoven in Uden
Aanmelden via
aanmelden@q-support.nu
of rechtstreeks bij Q-support:
t. 073 6100 010.
www.q-support.nu.

€ 1,75 (4 stuks)

(+20 zegels) 4 voor
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Informatieavond over Q-koorts

Tussen 2007 en 2013 zijn naar
schatting 100.000 mensen besmet
geraakt met Q-koorts. Een deel van
hen ondervindt daarvan nog dagelijks de gevolgen. Landelijk zijn ruim
220 patiënten met chronische Qkoorts geregistreerd. Die aanhoudende gezondheidsproblemen gaan
vaak gepaard met financiële, rela-

TO

APPEL ROZIJNEN BOLLEN

Gratis saus

€ 3,50

€ 7,50

Haring vers van het mes
3 voor
€ 5,00

Elke vrijdag van 8.00 tot 14.00 uur
op de markt in Nistelrode
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Gerard van Maasakkers zingt liedjes van altijd
NISTELRODE - Gerard van Maasakkers treedt zondag 19 april samen met
zijn gitarist Harry Hendriks op in CC Nesterlé in Nistelrode met ‘Allez’.

Gerard van Maasakkers won in
2012 de Annie M.G. Schmidtprijs
en werd uitgeroepen tot ereburger
van zijn provincie. Maar de nuchtere Brabantse poëet heeft de blik
alweer vooruit gericht. Zijn oeuvre,
dat al gauw zo’n 35 jaar singer/
songwriterschap behelst, is dit seizoen uitgebreid met tal van mooie
nieuwe liedjes. Want ook boven
de rivieren valt hij in de smaak
met zijn melancholie en bijzondere
aandacht voor het alledaagse.

Van Maasakkers op zijn best
Bij Gerard voel je je thuis in het theater. De sfeer die hij op het podium
weet te creëren is gemoedelijk en
huiselijk. Zijn stem en de teksten
die hij zingt in zijn eigen streektaal zorgen bij de toehoorders voor
een intieme sfeer, die hij af en toe
doorbreekt met anekdotes.
Tragiek
De teksten die hij zingt, zijn van
zijn eigen pen en die van Peer
Wittenbols. Gerard verhaalt over
het kind dat hij nooit had, over
de stille tragiek van twee mannen

in een bejaardentehuis en over
de lucht die nog vol dagen zit. In
‘Allez’ zingt hij oude en nieuwe
liedjes; altijd eenvoudig van taal,
altijd met zo’n wuivende melodie

in ‘allEz’ zingt
hij oude en
nieuwe liedjeS
en oprecht van gevoel. Hij kan
even onbekommerd als indringend
zijn, zij het nooit moralistisch. Van
Maasakkers zingt áltijd liedjes van
altijd. Aanvang van de voorstelling
‘Allez’ is 14.30 uur en kaartjes à
€ 17,50 zijn te verkrijgen via
www.nesterle.nl.

‘CC Nesterlé, zo dichtbij, kom, geniet en ontmoet’

Foto: Ronald Rietman

Liederentafel in De Pas
HEESCH - Woensdag 15 april vindt de volgende liederentafel plaats in De Pas in Heesch.

www.diepvriesspecialist.nl

Rundvlees
kroketten

sTunT

5 stuks

Zoals gebruikelijk kan er weer volop meegezongen
worden met het orkest. Deze keer zal dat zijn in de
huiskamer rond de bar. Bij eerdere gelegenheden is dit
als een succes ervaren.
De ruimte wordt er speciaal op ingericht; wel zo gezellig. De aanvang is 20.00 uur en de entree bedraagt
€ 1,-. Iedereen kan meedoen en iedereen is welkom.

Winnaar boek Klik
Klak door Heesch

Diepvriesspecialist
Normaal 2.99

1+1
GRaTis
Frites

Bamiblok of
nasischijf

dik of dun
zak à 2,5 kg.

schaal à 4 stuks

Diepvriesspecialist
Normaal 2.99

Diepvriesspecialist
Normaal 2.29 / 2.25

1.

1.

99

Hotwings
zak à 1 kg.

Diepvriesspecialist
Normaal 6.99

4.

99

Chinese
tomatensoep
emmer à 1 liter
Diepvriesspecialist
Normaal 3.49

2.

79

29

Nieuw

Panini

diverse smaken
doos à 4 stuks
Niko’s
Normaal 7.95

5.

99

Bami- of
nasi goreng
schaal à 400 gr.
Welten
Normaal 2.89

2.

19

Kleintje kip
doos à 50 stuks
Diepvriesspecialist
Normaal 6.95

4.

99

Tonijn- of zalmfilet
doos à 2 stuks
Amacore
Normaal 3.49

2.

69

Mini
loempia’s
zak à 36 stuks

Spaarkaart

Dorada
Normaal 1.99

Gratis tegen
inlevering van
10 spaarpunten

HEESCH – Twee weken geleden hadden de lezers van
DeMooiBernhezeKrant de gelegenheid om mee te dingen voor het gratis boek ‘KlikKlak door Heesch’ van
Janette Slaats.
De winnaar heeft een pakkende mail gestuurd, die wij je
niet willen onthouden:
‘Ik las in DeMooiBernhezeKrant dat je een mail kon
sturen, als je graag een gratis boek wilt ontvangen
van Klik Klak door Heesch. Ik ben vanaf nu tijdelijk
werkzaam in Heelwijk in Heesch als teammanager.
Ik dacht meteen dat het geweldig zou zijn als dit boek
in de gasterij van Heelwijk zou komen te liggen. Zodat
cliënten en bezoekers dit bijzondere boek kunnen
bewonderen. Daarbij ben ik ervan overtuigd dat door
dit boek het gesprek aangegaan wordt met elkaar.
Tevens kan dit boek natuurlijk ook gebruikt worden met
b.v. een activiteit zoals de mannen praatgroep. Ik hoop
dat het boek in Heelwijk komt te liggen, omdat ik zeker
weet dat vele personen hiervan genieten.’

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

van woensdag 8 april t/m dinsdag 21 april 2015. Prijzen in euro’s. Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden.

www.adcommunicatie.nl

Interesse in het boek?
Boekhandel Ceelen Heesch voor € 15,-
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Feestelijk jubileumconcert jarig Mi Canto Talent laat van zich horen op
Bernhezer solistenconcours

Vera Jacobs van de Koninklijke Fanfare

HEESWIJK-DINTHER - Het jaarlijks Bernhezer solistenconcours wordt
op zondag 19 april gehouden in de aula van gymnasium Bernrode in
Heeswijk-Dinther gehouden. Jaarlijks verzorgen de vijf muziekverenigingen uit Bernheze een solistenconcours voor jeugdleden.
Heeswijk-Dinther - Kamerkoor Mi Canto bestaat 25 jaar. Dat wordt gevierd met een feestelijk jubileumconcert op zaterdag 18 april. ‘25 jaar Mi Canto in 25 liederen’ is de titel van het concert waarin het koor de
bezoekers meeneemt naar mooie en opvallende muziek die in de afgelopen 25 jaar is uitgevoerd.
Het concert is een mooie bloemlezing met Engelse madrigalen van
Elgar en Finzi, delen uit de Liebeslieder Walzer van Brahms, muziek
van The Beatles en tango’s van
Piazzolla.
In 1990 richtte Enrico van Schaik
met negen enthousiaste koorleden
Mi Canto op. Nu, 25 jaar later, is
kamerkoor Mi Canto gegroeid
tot een gerespecteerd regionaal

kamerkoor met 24 leden. In haar
25-jarig bestaan heeft kamerkoor
Mi Canto een aantal gedenkwaardige concerten gegeven. Denk
bijvoorbeeld aan de uitvoering
van Dido and Aeneas van Purcell,
het concert So Much to Cover,
met stukken van The Beatles en
Mozart, de uitvoering van het
Requiem van Rutter, en de onvergetelijke concerten met een Argentijns koor en orkest afgelopen

december. Het concert vindt plaats
in de aula van Gymnasium Bernrode, Abdijstraat 36 in Heeswijk en
begint om 20.00 uur. Zoals altijd
staat het koor onder leiding van
Enrico van Schaik. Het koor wordt
begeleid door Huub Sperber, de
vaste pianist van Mi Canto. De entree van het concert is gratis. Na
afloop heft het koor, graag samen
met de bezoekers, het glas op 25
jaar Mi Canto.

Dit jaar is de organisatie in handen van
de Koninklijke Fanfare St. Willibrord
uit Heeswijk. Tussen 11.00 en
13.00 uur zullen jeugdige slagwerkers en blazers, die bij de eigen vereniging winnaar zijn geworden van
interne solistenwedstrijden, zorgen
voor muzikale hoogstandjes.
De muzikanten zijn afkomstig van
fanfare De Notenkrakers (Vorstenbosch), Koninklijke fanfare Sint
Willibrord (Heeswijk), fanfare Sint
Lambertus (Nistelrode), fanfare
Aurora (Heesch) en harmonie Sint
Servaes (Dinther).
Zij gaan niet alleen om de muzikale eer strijden maar proberen de

deskundige jury met hun optreden
ook te verleiden tot het geven een
goede beoordeling. Op basis van
de beoordelingen worden prijzen
toegekend en wordt de Bernhezer
solisten kampioen gekozen.
De muzikale uitvoeringen worden
afgesloten met een optreden van
het Koninklijk opleidingsorkest uit
Heeswijk.
Muziekliefhebbers
en
andere
geïnteresseerden zijn van harte
welkom in de aula van gymnasium Bernrode, Abdijstraat 36 in
Heeswijk. Aanvang 11.00 uur, de
toegang is gratis.

Drie muzikanten St. Lambertus
naar Bernhezer Solistenconcours
NISTELRODE - Drie muzikanten
van Fanfare St. Lambertus Nistelrode doen zondag 19 april mee
aan het Bernhezer Solistenconcours 2015.

V.l.n.r.: Menno, Lisette en Nine

Het gaat om Lisette Hoes (alt-saxofoon), Nine Raijmakers (hoorn) en
Menno Pennings (snare-drum). Zij
hebben elk een muziekstuk uitgezocht en gerepeteerd. Zij gaan namens Fanfare St. Lambertus deze
nummers ten gehore brengen en

zullen door een vakkundige jury
worden beoordeeld op techniek,
klankgehalte, ritmiek, dynamiek
en nuancering en muzikale uitvoering. De blazers worden begeleid
door Mayke Hendriks op piano.
Het Bernhezer Solistenconcours
vindt voor de derde keer plaats.
De organisatie is deze keer in
handen van Koninklijke Fanfare
St. Willibrord uit Heeswijk en
wordt gehouden in gymnasium

Bernrode in Heeswijk. Het programma start om 11.00 en om
13.00 uur zal wethouder Peter van
Boekel de prijsuitreiking verzorgen.
Het programma wordt ingevuld
met diverse blaas- en slagwerkinstrumenten, bespeeld door
muzikanten van verschillende
muziekverenigingen uit Bernheze. Uiteraard hoopt Fanfare St.
Lambertus uit op veel publiek uit
Nistelrode.

OOK BUITENPOTTEN EN -PLANTEN

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

Van Schayk maakt u wegwijs

in de wereld van administratie en belastingen

OPEN DAGEN

zaterdag 11 april en zondag 12 april
van 11.00 uur - 17.00 uur

Meer weten over onze dienstverlening?

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

GROOTSTE ASSORTIMENT BINNEN- EN BUITENPOTTEN IN DE REGIO:
Potten rechtstreeks van de producent, met 5 jaar garantie
Ook hét adres voor hydroplanten en kunstplanten.
i.s.m. KE Trading Zuid Afrikaanse wijnen.
Showroom: Jan Tinbergenstraat 4, 5491 DC Sint-Oedenrode, Tel. 0413-420806,
buiten open dagen op afspraak (vrijblijvend). www.vandervleuten-beplanting.nl

dienstverlening op maat

Arno de Hommel
Burgemeester Woltersstraat 61
5384 KT Heesch
06-52643454
arno@puntada.nl
www.puntada.nl
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Succesvolle open Heesche
bridgekampioenschappen
HEESCH - HBC ‘81 hield vrijdagavond 27 maart voor de 27e maal het Open Heesche
bridgekampioenschap. Zoals de naam al aangeeft, staat deelname open voor iedereen die
kan en wil bridgen. in totaal 92 paren uit Heesch, omliggende plaatsen en van verre speelden een wedstrijd over zes ronden van elk vier spellen, waarna ‘topintegraal’ een uitslag
werd berekend.
Er waren aantrekkelijke prijzen voor de eerste vijf paren, daarna voor elke tiende plaats
en bovendien twee bijzondere prijzen: een
voor de beste ‘runner-up’ en een voor het
paar dat precies op de 27e plaats eindigde.
Meesterpunten werden volgens de geldende
NBB-schaal toegekend.
Bij binnenkomst werd koffie met kruidkoek
aangeboden en stelden de organisatoren een
handig wedstrijdboekje in kleur met praktische informatie ter beschikking voor elk paar.
Tijdens de wedstrijd werden door het personeel van De Pas hapjes opgediend en bij vertrek kreeg elke deelnemer een prachtige rode
roos overhandigd door het bestuur. Zo kan
HBC ‘81 terugzien op een zeer complete en gezellige bridgedrive. Kampioen werden Wilma
Langenhuizen en Rinus Cabri. Om 23.30 uur

sloot de voorzitter de avond af met een ‘wel
thuis’ voor iedereen en een dankwoord voor
alle vrijwilligers en sponsoren die deze avond
mede mogelijk hebben gemaakt.
De complete uitslag en spelverdelingen zijn
te zien op onze website:
www.nbbclubsites.nl/club/8030.

Team Inkie loopt weer mee met
Samenloop voor Hoop
• T/m 30 april 2015 (onbeperkt) gratis naar alle films voor alle
jarigen in april • Alleen geldig op vertoon van een officieel ID
(geen kopie) • Gasten tegelijk gereserveerd krijgen € 1,- korting
• Niet geldig op zaterdagavond • Kaarten zijn niet vooraf af te halen,
maar reserveren is raadzaam • Kortingen kunnen niet achteraf geclaimd
worden • Niet geldig i.c.m. andere kortingen en/of arrangementen
• Voor 3D-films, lange films en de vide geldt de normale toeslag

0413 - 27 16 16 www.TakeTen.nl

HEESCH - Nadat Team inkie in 2014 meegelopen heeft met de Samenloop voor Hoop in
Oss, gaat ze dit jaar weer vol voor de Samenloop voor Hoop in Berghem die op 11 en 12
april gehouden wordt.

Voor de betere badkamer en keuken
VRIJDAG 10 APRIL 10.00 - 20.30 UUR
ZATERDAG 11 APRIL 10.00 - 16.00 UUR
ZONDAG 12 APRIL 12.00 - 16.00 UUR

Goodiebag

Gratis

cheques

badkamer

met voordeel

Test
activiteiten

tablet
bij aankoop
incl. installatie!*

Profiteer

van 6%

btw op
vakkundige

installatie!*
*Ga voor het complete programma en de voorwaarden naar:
*Ga

www.sanidrome.nl/vanlieshout
www.sanidrome.nl/vanlieshout
De Amert 98, 5462 GH Veghel
(0413) 34 40 43

Dit 24-uurs wandelevenement is speciaal
voor ‘survivors’ (mensen die kanker overwonnen hebben) en diegenen die nog aan
het vechten zijn en hun naasten. Mooie bijkomstigheid is dat het evenement ook geld
opbrengt om verder onderzoek en een betere behandelmethode te bekostigen.
Ingrid ten Broeke uit Heesch en haar team
van maar liefst 26 mensen - vooral familie,
vrienden en kennissen - zijn weer helemaal
enthousiast! Na weer een jaar met tegenslagen, is Ingrid nu weer fit genoeg om met dit
evenement mee te kunnen doen. “We hopen dat dit evenement in Berghem weer net
zo’n warme deken om ons heen legt als die

we ervaren hebben tijdens de Samenloop in
Oss.”
Mede dankzij vele regionale sponsors heeft
ze weer een mooie donatie bij elkaar weten te krijgen, waarvoor iedereen bedankt
wordt. Belangstellenden kunnen komen kijken naar de Samenloop voor Hoop, vooral
de kaarsenceremonie op zaterdag om 23.00
uur heeft een speciaal karakter met een lach
en een traan, waarbij diegenen die het niet
gewonnen hebben, herdacht worden.
Voor meer informatie zie Facebookpagina ‘Inkie’s Loop voor Hoop’.

Sponsordiner stichting PEP-projecten
BERNHEZE - in samenwerking met Restaurant de Waard in Heesch organiseert Stichting
PEP-projecten Bernheze op zaterdag 25 april
in Heesch een sponsordiner.
Op het programma staat een vijfgangen-diner waarbij gekozen kan worden tussen een
hoofdgerecht met vis of vlees. Van de opbrengst komt een groot deel ten goede aan de
projecten van de Stichting in Roemenië. PEP
ondersteunt kleine bedrijfjes op het gebied van
land- en tuinbouw, biedt sociale hulp, werkt
samen met de gemeenten Marasesti en Racoasa en transporteert hulpgoederen ten behoeve
van het Rode Kruis in de regio Focsani.
De opbrengst van dit jaar gaat onder anderen

naar een schooltje in Haret. Vorig jaar hebben
vrijwilligers van PEP dit schooltje onder handen genomen. Dit jaar willen ze er voor gaan
zorgen dat daar ook water komt en gaan ze
toiletten binnen in het gebouw realiseren.
Aanvang van het sponsordiner in De Waard
is 19.00 uur. De zaal is open vanaf 18.30 uur.
De kosten voor deelname aan dit diner bedragen € 42,50, inclusief twee drankjes. Tijdens
het sponsordiner ontvangen deelnemers meer
informatie over het werk van de Stichting (zie
ook website: www.pepbernheze.nl).
Voor meer informatie en aanmelden: Eugène
Theunissen, tel. 0412-452208 of via email:
e.theunissen44@ziggo.nl. Aanmelden kan tot
uiterlijk 18 april.

29

Woensdag 8 april 2015

Lezersactie: Win gratis startbewijs!
Breakout Run 2015 komt steeds dichterbij
Maashorst - Obstacle running is een steeds groter wordend fenomeen in Nederland. Een obstacle run
is een hardloopevenement waarbij deelnemers onderweg diverse obstakels tegenkomen, die vaak gepaard
gaan met modder en water. Het doel is om de deelnemers de fysieke en psychologische grenzen van zijn of
haar kunnen op te laten zoeken.

Inmiddels hebben zich al meer
dan 3500 fanatiekelingen ingeschreven. Deelnemers vanuit heel
Nederland, maar ook vanuit België, Luxemburg, Duitsland en
zelfs Zwitserland weten Schaijk
te vinden. De verwachting is dat
Breakout Run ook dit jaar weer een
flinke groei zal doormaken.
“We richten ons aankomende editie nog meer op de beleving van
het gevangenisthema, zowel in de
hindernissen als in de communicatie” aldus Joey Manders van evenementenorganisatie Partycrew.
Voor toeschouwers is er ook dit jaar
weer genoeg te beleven. Zo kan
er op een klimwand geklommen

worden, is er de hele dag muziek
en zal om 22.00 uur, tegelijk met
het starten van de nachtgroep, een
spectaculaire vuurwerkshow boven de Maashorst te zien zijn.
Breakout Run kan tevens rekenen
op veel betrokkenheid vanuit het

lokale bedrijfsleven, die participeren aan de run met bedrijventeams,
maar ook als obstakelpartners met
creatieve invulling van hun materialen hun steentje bijdragen aan de
hindernissen.

Opbouwwerk
Ron Bomelijn
ron.bomelijn@vivaan.nl
Ouderenwerk
Femke Prince
femke.prince@vivaan.nl
Vrijwilligerspunt
Ank Meertens
0412-745181
info@vpbernheze.nl

van 10%

Bij inlevering van
deze advertentie
een leuk

presentje
cadeau!

info@verstegentuinplanten.nl - www.verstegentuinplanten.nl

Lezersactie:

INSET
FONTE 0 0
109,

Mail als jij een gratis startbewijs wilt winnen. DMBK en de
Breakoutrun geven 5 individuele startbewijzen gratis
weg. De winnaars mogen dan zelf een startvak kiezen, het maakt
dus niet uit of dit overdag of ’s avonds is.
Mail voor 13 april naar: info@demooibernhezekrant.nl en wie weet
ben jij wel de winnaar van een gratis startbewijs.
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Graafsebaan 44 Heesch | Telefoon 0412 - 45 92 95 | www.tegelhalheesch.nl

HEESCH – Afgelopen donderdag 26 maart is er bij
jongerencentrum Checkpoint een voorlichtingsbijeenkomst geweest van de Rabobank. Deze avond
stond volledig in het thema; Jongvolwassen, hoe
nu verder?

Jongerenwerk/ J.C. Checkpoint
Ingrid Engelbart
ingrid.engelbart@vivaan.nl
Adrie van den Berg
adrie.van.den.berg@vivaan.nl
Sanne van Susteren
sanne.van.susteren@vivaan.nl
www.jongerenwerkbernheze.nl

Korting
bij besteding vanaf
€ 50,- aan tuinplanten

Voorlichtingsbijeenkomst:
Jongvolwassen,
hoe nu verder?

Kantoor Vivaan/ J.C. Checkpoint
De La Sallestraat 3
5384 NK Heesch
T 0412-456546
www.vivaan.nl

Voorjaarsaanbieding

Onderdeel van Van Oort Groep

Dit jaar vindt op zaterdag 16 mei
de 3e editie van Breakout Run
plaats, een uitdagende obstacle
run met de belevenis van uitbreken uit de gevangenis. Deelnemers lopen een parcours van 8
of 16 km rondom de plassen van
recreatiegebied De Maashorst in
Schaijk. Uniek aan Breakout Run is
dat deelnemers zich naast de dag
editie, ook kunnen inschrijven voor
de nacht editie, want uitbreken
uit de gevangenis doe je immers
’s nachts.

Willibrordusweg 6 - 5374 NG Schaijk - 0486-461440

Een contactpersoon van de Rabobank heeft voorlichting gegeven over verschillende punten die belangrijk zijn voor jongvolwassenen. Dingen waar
ze rekening mee moeten houden en wat in welke
situatie slim is om te doen. Onderwerpen die aan
bod kwamen waren onder andere: sparen en beleggen, huis kopen of huren en tips om je financiën
op een handige manier bij te houden.
Het was een erg interessante en geslaagde avond.

Workshop van idee naar concreet project

Het Vrijwilligerscollege Vivaan houdt i.s.m.
Subvention en Sportief! Support de workshop:
Van idee naar concreet project. Heeft u een concreet projectidee, maar weet u niet zo goed hoe
nu verder? Hoe vind ik de juiste financieringsbronnen? Kom dan naar de workshop. De workshop is
bedoeld voor vrijwilligers in de zorg, welzijn en
sport. Heeft u een schitterend idee, dan bent u van
harte welkom.
De workshop is 17 april van 13.30 uur tot 15.30
uur bij Vivaan in Aldetiendstraat 21a in Uden.
Aanmelden kan voor 14 april door een mail te sturen naar vrijwilligerscollege@vivaan.nl. De deelname is gratis. Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met Annie van Genugten (06-54923085)
of Ellen van Mierlo (06-11204132.
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Balletstudio van der Stappen danst CLuEDo
HEESCH - in dit verhalend ballet wordt u meegevoerd in een
prachtig landhuis waar het spel
CLuEDO zich afspeelt. u zult
genieten van een professioneel
programma met choreografieën
van klassiek ballet, met en zonder
spitzen, kleuterdans, jazz & moderne dans en hip hop. Een programma voor en door jong en oud.
De voorstellingen vinden plaats in
De Pas te Heesch op donderdag
16 april (17.00 uur), vrijdag 17
april (20.00 uur), zaterdag 18 april
(20.00 uur) en zondag 19 april
(14.30 uur).

snowboarden

nisserois succes
op nK Snowboarden in Laax

Bart

Nienke

ZWITSERLAND/NISTELRODE - Na twee seizoenen hard trainen bij het
Snowboardercross team van ‘De Schans’ in uden, was het afgelopen
week zover. Nienke en Bart Poll streden in het Zwitserse Laax mee bij
het Nederlands Kampioenschap Snowboarden.

nog kaartEn voor
trY-out zatErdag
beSchikbaar
Er zijn nog kaarten beschikbaar
voor de try-out zaterdagmiddag
18 april om 14.00 uur. De prijs
voor deze try-out is € 8,-. Kaarten
te bestellen via mailadres:
nancyvankesteren@ziggo.nl.

Tweede Bernhezer Kacheldertoer

Op woensdagavond vond de eerste wedstrijd plaats: snowboard
parallelslalom. Met het hoogste
deelnemersaantal ooit, 94 deelnemers, werd er ‘s avonds op de verlichte baan hard gestreden om de
titel. Hoewel slalom niet hun ding
is, hadden Nienke (13) en Bart
(12) zich wel ingeschreven voor
dit onderdeel. Bart Poll eindigde bij
de jongens op een 13e plaats en
Nienke Poll behaalde bij de meisjes
een knappe tweede plaats. Vrijdag
beloofde gelukkig een zonnige dag
te worden. Op deze mooie dag
vond het onderdeel Boardercross
plaats. Dit is het onderdeel waar
Nienke en Bart hard voor getraind
hebben met hun trainer Metten
Maas uit Uden.

Bij Boardercross mogen de snowboarders eerst door individuele
kwalificaties hun snelste tijd neer
zetten. De snelste tijd bepaalt vervolgens tegen welke drie andere
crossers je mag strijden om als eerste over de finish te komen. Het
gevolg is een spannende directe
strijd tussen de vier boardercrossers.
Na een paar spannende heats
wist Nienke in de finale wederom
overtuigend een zilveren medaille
te bemachtigen. Bart ging in zijn
finale snel van start, maar werd
op de tweede schans hard onderuit geboard. Hij kon hierdoor zijn
positie niet behouden en kwam hij
als derde over de finish. Beiden zijn
erg blij met de behaalde medailles!

DE oPLoSSInG

BERNHEZE - TWC de Kachelders houdt op zondag 12 april, in samenwerking met Stichting Wielerevenementen Bernheze, voor de tweede
keer de Bernhezer Kacheldertoer.
Er zijn deze dag twee afstanden
te fietsen, 110 km, deze gaat naar
Poppel in België, en de 70 km gaat
naar Moergestel.
Beide routes voeren over verkeersluwe wegen, en langs de mooiste
plekken van dit stukje Brabant. De
routes zijn volledig uitgepijld, en bij

de start ligt ook een routebeschrijving klaar.
NTFU-leden kunnen makkelijk inschrijven via Scan en Go. Inschrijven kan op zondag 12 april vanaf
7.30 tot 9.00 uur, bij Café De Toren, Torenstraat 12 in Dinther, tel.

0413-296307. NTFU-leden betalen € 3,- niet-leden betalen € 4,-.
De pauzeplaats van 110 km route
is Mieke Pap in Poppel (België),
tel. 0032-14655010.
De pauzeplaats van 70 km route is
‘t Stokske in Moergestel, tel. 0135131325.

keukens
badkamers
schuifkasten
interieurs

Via de website van TWC de
Kachelders zijn de routes ook te
downloaden.

INER
BOOTCAMPTRA
EUR
INGSINSTRUCT
ZELFVERDEDIG
Cecilia van den Heiligenberg
Graafsebaan 33, 5384 RS Heesch
M 06 - 30 23 72 51

www.jmeulendijk.nl

Meulendijk

Aanmelden via: cecilia@head-up.nl

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

Bernheze sportief
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tennis

de kernen van

Geslaagd jeugd-seniorentoenooi Telro

turnen

volleybal

waterpolo

handboogschieten

handbal

tafeltennis

korfbal

Altior 1 moeizaam langs Flamingo’s
korfbal

hardlopen

jeu de boule

paardrijden

Mariahout/Heeswijk-Dinther Na de overtuigende overwinning
van afgelopen week, trad Altior 1
op 1e paasdag vol vertrouwen aan
biljarten Flamingo’s
duivensport1 uit judo
tegen
Mariahout. vissen

De wedstrijd bleek echter moeizaam. Lang gras en een stugge
tegenstander zorgden ervoor dat
de ploeg maar moeilijk in haar spel
kwam. Veel gemiste kansen aan
schaken
beide
voor een
dammen kanten zorgden
magere ruststand: 3-5. Na de ranja
werd het er niet beter op. Altior
leed veel onnodig balverlies, maar
een enorme 1cm
werklust
maakte dat
b
de ploeg geen seconde in gevaar
kwam.

wielrennen

skien

darten

snowboarden

golf

kano

kaarten/bridgen

1,2 cm b

De eindstand was 5-9 en de punten mochten mee naar HeeswijkDinther. Volgende week staat de
1,4cm b
wedstrijd tegen
Oranje-Wit op het
programma.
Deze ploeg heeft ons in de zaal
autosport
veel
punten afgenomen,karten
dus Altior
is vastbesloten om deze ditmaal in
huis te houden. Supporters zijn zoals altijd zeer welkom!
Altior 1 – Heumen 1: 11-9 (Kwartfinale Bekertoernooi )
Swift 2 – Altior 2: 11-6

Rosolo 4 – Altior 4: 9-10
Emos 4 – Altior 5: 5-12
BMC A1 – Altior A1: 11-7
Emos A2 motorsport
– Altior A2: 2-2
JES A1 – Altior A3: 2-4
Altior C1 – Emos C1: 3-2
Altior C2 – Flash C1: 7-8
RoDeBo C1 – Altior C3: 4-3
Altior D1 – Be Quick D1: 5-9
JES D1 – Altior D2: 1-1

Altior E1 – Odisco E1: 11-0
De Korfrakkers E7 – Altior E2: 1-7
Altior E3 – Corridor E2: 11-9
Celeritas E2 – Altior E4: 5-5
De Korfrakkers E8 – Altior E5: 13-3
Altior F1 – Alico F1: 9-4
strafworpen 2-2			
Be Quick W2 – Altior W2:
Uitslag: 1-11.

’t Kuipke gaat op
zondag 26 april
weer open!
Ook dit jaar weer de mogelijkheid uw abonnement met voordeel te kopen op:
18 en 22 APRIL: 13.00-15.00 uur.
Plaats: ’t Kuipke. Ieder krijgt een persoonlijk abonnement.
Vergeet daarom de foto’s niet.

16 april

Tijdens deze dagen € 10,- KORTING op alle abonnementen!
Pinnen is niet mogelijk.

9.00 tot 12.00 uur

Wij verkopen:
• Persoonlijk abonnement (€ 45,-) IN VOORVERKOOP € 40,-!
Geldig tijdens reguliere openingstijden

13.00 tot 16.00 uur

• Persoonlijk abonnement (€ 75,-) IN VOORVERKOOP € 65,-!
Geldig met ochtend zwemmen en tijdens de reguliere openingstijden
• Gezinsabonnement
2 volwassenen met max. 1 kind (€ 100,-) IN VOORVERKOOP € 90,-!
Geldig tijdens reguliere openingstijden
• Gezinsabonnement
2 volwassenen met max. 2 à 3 kinderen (€ 110,-) IN VOORVERKOOP € 100,-!
Geldig tijdens reguliere openingstijden

23 april
30 april

deze websites kun je instellen als je startpagina op de computer,
klik rechtsboven in de hoek en je bent snel naar het weer, de radio
online, routemap, tvgids.nl en al het nieuws van uw kern geklikt. De
steun van onderstaande bedrijven geven een gratis podium online
voor alle verenigingen en stichtingen:
AquaRest
Autobedrijf Alfred van Dijk
Autobedrijf Langens
Autobedrijf Minnaar
Autobedrijf Timmermans
Autorijschool van Sleuwen
Badkamermarkt.nl BV
Balletstudio Hanneke van der
Stappen
Bart Strijbosch BV
Bernheze Makelaars en Adviseurs
Bevers Installatietechniek BV
Bevers Steencentrum BV
Boetiek 24.nl
Boslo Investment
Brasserie `t oude Raadhuis
Built 4 Beauty Gym 2.0
C1000 Wiegmans
Café - Zaal Elsie
Café ‘t Tramstation
Café De Snor
Cafetaria ‘t Tramplein
Centrum Maia
Chris van Velzen aanhangwagens
Conscius Sports
Creatief & Lekker
Crommenacker Automobielen
Danaque Haarstudio
De Bakkers Lamers
De Pas
DIO The Readshop Sparkling
Dressup-Instyle
Drukkerij Wihabo
DSP Licht Geluid Entertainment
DTG Kaarsen
Eetcafe ‘t Pumpke
Fa. v.d. Wetering
Feston Tapijten Heesch
Fietsplus Rini
Financieel Centrum Heesch
Finovion Accountancy Bernheze
Fransen Accountancy & Advies
Gaaf Grafisch
Gastronomia Italiana
Geurts Mengvoerders BV
Goudsmid Carool Nouwens
Groente- en fruitspeciaalzaak Ceelen
Hairzz & Bijoux
Hanegraaf Verhuur
Hanenberg Materieel
Heerkens Groente en Fruit BV
Hoogstede Optiek en Horen
Horecaservice vd Akker
Houthandel W. Jacobs BV
Hubo Nistelrode
Hullie Speelboerderij
Installatiebedrijf Kerkhof Pittens
Installatiebedrijf T. Loeffen
Installatiebedrijf van Dinther
Intense Skin & Body improvement
Jack Martens Tweewielers
Jacobs & Jacobs Woonsfeermakers
John’s raambekleding
Kampeerboerderij De Vrije Lust
Kantoorboekhandel Ceelen
Kapsalon van Dinther
Karwei
Kindercoach Plus

ZOTTE

doelbewust 50 fit

ZATERDAG

proefdagen
Sportkleding gewenst

rdag
a.s. zaterting
o
10% k assen
op autow
De Beekgraaf 58 NistelroDe 0412 617 333

Kinderopvang De Benjamin
Kinderopvang Humanitas/ KDV
Piekobello
Klasse RT
Kringloop Heesch
La Colline
Langens Hoveniers
Leon Kerkhof Tuinontwerp Aanleg en
Onderhoud
Life & Garden tuincentrum
LipsGroen Hovenier BV
Logopediepraktijk Heesch Nistelrode
Los door het bos
Lunenburg Events & More
Maas & van Oss
Machinale Timmerwerken Jan Loeffen
MandalArt mandalatekenen
Marvy’s Speelwereld
Marya Schoenen & Tassen
Meer Sports Sport en Healthclub
MG Service
Moringa3 - praktijk voor welzijn
Oefentherapie Cesar
OOvB
Partycentrum ‘t Maxend
Pas Banden en Accu’s
Plaza `t Supertje
Podotherapie Van den Heuvel
Praktijk voor natuurgeneeskunde
Marianne van Lith
Puur Haar
Raamdecoratie Totaalmarkt
Rabobank Bernheze Maasland
Rainbow Centre
Rijschool Chris van Vught
Rijschool Nistelrode
Rivez assurantiën & risicobeheer BV
Runningtherapie Bernheze.
RWP Audio & Lighting
Service Apotheek Nistelrode
Servicestation van Duijnhoven BV
Slagerij-Poelier Riny van Esch
Stal het Kantje
Stichting Fazanterie ‘de Rooie Hoeve’
StyLinda Interieurontwerp & Styling
Technitrexx
Tekenburo Verkuijlen
Travel Club Annemarie van Erp
Trendtuin
UCE Computers
V.A.K. Assist
Van Boxtel Groep
Van den Elzen Transport
Van Lieshout Dier&Tuin VOF
Van Mook, De Echte Bakker
Van Schaijk Transport B.V.
Van Schayk VOF
Van Schijndel Tegelhandel
Van Soest & Partners
Van Tilburg Mode & Sport
Van Tilburg Online
Venwico Schilderwerken
Verbossen Stukadoors
Win in Werk
Wolletjes
WomenWorks
Zin in een Feestje

Graag vertellen wij u hoe u op de website van uw kern komt te staan
met een bedrijfspresentatie, u bent daarmee 24-uur per dag te vinden op de digitale snelweg.
Meer informatie: www.bernhezemedia.nl

9.00 tot 12.00 uur

• Gezinsabonnement
2 volwassenen met max. 4 à 5 kinderen (€ 130,-) IN VOORVERKOOP € 120,-!
Geldig tijdens reguliere openingstijden
John F. Kennedystraat 58 • 5384 GE Heesch • T. 0412-451779 • www.zwembadhetkuipke.nl

MOOIbernheze

www.mooiheesch.nl•www.mooihdl.nl•www.mooinisseroi.nl

NISTELRODE - Op zaterdag 28 maart stonden 64 junioren en senioren tennissers klaar voor het jeugd-senioren toernooi van TC Telro in Nistelrode. De weersvoorspelling zag er die dag somber uit, maar het was bij
aanvang om 16.00 uur droog en zonder een spatje regen konden alle wedstrijden gespeeld worden en kwam
de organisatie niet in de problemen.
Er werden flinke rally’s gespeeld en
een aantal senioren-leden moesten
aardig aan de bak! Ook op de mini-baan werd er sportief gestreden
door de jongste deelnemers.
Om 18.30 uur waren de wedstrijden afgelopen, met daarop volgend de prijsuitreiking, met voor
de winnaars en de mini-baan spelers
een lekkere
chocolade
paasvoetbal
hockey
tennis
basketbal
haas.Het was een geslaagde en
sportieve middag.
De dames van de jeugdcommissie
hadden het goed voor elkaar en
ook aan de inwendige mens was
gedacht.
Volgend
weer.
beugelen
boksen jaarbadminton
zwemmen
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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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HEESCH • HEESWIJK • DINTHER • LOOSBROEK • NISTELRODE • VORSTENBOSCH

EVENEMENTEN
9 APRIL
Verdiepingslessen
dierencommunicatie
Locatie: Palmenweg 5 Nistelrode
workshop Honingmassage
bij Centrum maia
Locatie: Palmenweg 5 Nistelrode
mobiele vraagbaak Zorg
Locatie: De Pas Heesch
onderonsje Loosbroek
Locatie: Steunpunt D’n Hoek
Loosbroek
10 APRIL
soos Imeet geopend
Locatie: Raadhuisplein 21
Heeswijk-Dinther
11 APRIL
oud ijzer ophaaldag
Locatie: Nistelrode
open dag scouting mira Ceti
Locatie: Achter de Berg
Nistelrode
efkes Anders presenteert:
Getemd
Locatie: CC Nesterlé Nistelrode

Kienen
Locatie: Café Zaal Elsie
Heeswijk-Dinther

workshop mindmappen
door Klasse-Rt
Locatie: CC Nesterlé Nistelrode

soos Imeet geopend
Locatie: Raadhuisplein 21
Heeswijk-Dinther

VV Vogelvreugd: Kaarten
Locatie: CC Servaes
Heeswijk-Dinther

expositie keramiek
Locatie: Kloosterkapel
Vorstenbosch
Pagina 2

themamiddag: spoedhulp
Locatie: CC Servaes
Heeswijk-Dinther
Pagina 6

18 APRIL

Kienen
Locatie: Café Zaal Elsie
Heeswijk-Dinther

de bernhezer Kacheldertoer
Locatie: Start De Toren
Heeswijk-Dinther
Pagina 30

Kbo ontspanningsavond
Locatie: De Stuik Vorstenbosch

eerste H. Communie
Locatie: Nistelrode
Lentepodium
Locatie: Heesch
Pagina 9
toerrit fiat barchettaclub
Locatie: Start Vrije Teugel Uden
Pagina 22
13 APRIL
Kbo Heesch: wandelen
langs kunstwerken
Locatie: Startpunt De Pas Heesch

Liederentafel
Locatie: De Pas Heesch
Pagina 26
Labyrint lopen en open huis
bij Centrum maia
Locatie: Palmenweg 5 Nistelrode
Lezing waterwingebied
‘het watergat’ bij Loosbroek
Locatie: Willibrordcentrum
Heeswijk-Dinther
open avond kerk
Locatie: Loosbroek
Pagina 3
16 APRIL

Alzheimer Café
Locatie: St. Barbaraplein 6 Oss

oud papier buitengebied
Locatie: Nistelrode

14 APRIL

Jeugddisco RemIX
Locatie: Jongerencentrum
Checkpoint Heesch

Zonneochtend
Locatie: Zaal ’t Tramstation
Nistelrode

expositie keramiek
Locatie: Kloosterkapel
Vorstenbosch
Pagina 2

flessenactie dV dancing
Kids
Locatie: Nistelrode

Voorlichtingsbijeenkomst:
Artrose
Locatie: Wilgenstraat 15 Veghel

VV Vogelvreugd: Kienen
Locatie: CC Servaes
Heeswijk-Dinther
15 APRIL

Lezing: spotten met de
vijand
Locatie: Heemkamer
Heeswijk-Dinther
Pagina 12

Hetpaarddatvliegt:
oorlogshelden
Locatie: CC Nesterlé Nistelrode
Pagina 6

Proefdagen bewust 50 fit
Locatie: Conscius Sports
Nistelrode
Pagina 6

Lente-event
Locatie: Zaal ‘t Tramstation
Nistelrode

17 APRIL

Afrika-enga koor zingt in
Veghel
Locatie: Johanneskerk Veghel
open zondag
Raamdecoratietotaalmarkt.nl
Locatie: Waardsestraat 13
Nistelrode
efkes Anders presenteert:
Getemd
Locatie: CC Nesterlé Nistelrode
Literair café:
Jouw 120 woorden
Locatie: De Pas Heesch
VV Vogelvreugd: Kaarten
Locatie: CC Servaes
Heeswijk-Dinther

Informatieavond over
Q-koorts
Locatie: Ziekenhuis Bernhoven
Uden
Pagina 25
Reiki-oefenavond bij
Centrum maia
Locatie: Palmenweg 5 Nistelrode

efkes Jonger presenteert:
minoes
Locatie: Zaal ‘t Tramstation
Nistelrode
Pagina 15
tornado Volleybal speeltuin
Locatie: Sporthal de Overbeek
Nistelrode
Uitwisselingsconcert
fanfare st. Lambertus
Locatie: Pastoor van Winkelstraat
1 Schaijk
mark van de Veerdonk: tof
Locatie: CC Nesterlé Nistelrode

balletstudio Hanneke van
der stappen presenteert
CLUedo
Locatie: De Pas Heesch
Pagina 30

12 APRIL

Intuïtieve mandala &
Healing
Locatie: Palmenweg 5 Nistelrode
Pagina 24

Reiki 1 bij Centrum maia
Locatie: Palmenweg 5 Nistelrode
balletstudio Hanneke van
der stappen presenteert
CLUedo
Locatie: De Pas Heesch
Pagina 30
bonte avond Loosbroek
Locatie: CC De Wis Loosbroek

balletstudio Hanneke van
der stappen presenteert
CLUedo
Locatie: De Pas Heesch
Pagina 30

eerste H. Communie
Locatie: Kerk Vorstenbosch
Rembrandt Pianotrio
benefietconcert
Locatie: Dijkstraat 13 Nistelrode
Concert: omnitet
Locatie: Kloosterkapel
Vorstenbosch
Pagina 2
20 APRIL
film: A most wanted man
Locatie: Filmhuis De Pas Heesch
Pagina 2
21 APRIL
Heropening Karwei
Locatie: Cereslaan 9 Heesch
VV Vogelvreugd: Kienen
Locatie: CC Servaes
Heeswijk-Dinther

bonte avond Loosbroek
Locatie: CC De Wis Loosbroek

Inschrijfavond Losbroekwist
Locatie: CC De Wis Loosbroek

Jubileumconcert van
Kamerkoor mi Canto
Locatie: Bernrode
Heeswijk-Dinther
Pagina 27

film: A most wanted man
Locatie: Filmhuis De Pas Heesch
Pagina 2

19 APRIL

workshop geheugentechnieken door Klasse-Rt
Locatie: CC Nesterlé Nistelrode

bernhezer solistenconcours
Locatie: Gymnasium Bernrode
Heeswijk-Dinther
Pagina 27
Gerard van maasakkers:
Allez Liedjes van altijd
Locatie: CC Nesterlé Nistelrode
Pagina 26
bernhezer solistenconcours
Locatie: Gymnasium Bernrode
Heeswijk-Dinther
singleCafé
Locatie: St. Barbaraplein 6 Oss
balletstudio Hanneke van
der stappen presenteert
CLUedo
Locatie: De Pas Heesch
Pagina 30

22 APRIL

Labyrint lopen en open huis
bij Centrum maia
Locatie: Palmenweg 5 Nistelrode
23 APRIL
Kbo Heesch: wandelen
langs kunstwerken
Locatie: Startpunt De Pas Heesch
Lezing: Inzicht d.m.v.
astrologie
Locatie: Kloosterkapel
Vorstenbosch
Proefdagen bewust 50 fit
Locatie: Conscius Sports
Nistelrode
Pagina 6

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

www.mooinisseroi.nl

www.mooihdl.nl

www.vorstenbosch-info.nl

