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Kinderen van
fischer techniek
De Benjamin gaan
op bezoek bij
Van Tilburg!
Discotheek Speedy
pag. 7

Foto: Michel Roefs

‘Dingen maken van een soort legoblokjes
of van kosteloos materiaal’
Zie pagina 20

LOOSBROEK - Stichting Pallet heeft gesponsord en daardoor
hebben wij nu Fischer techniek op school. Rik Ruigrok en Jeroen
Buné hebben dit bedacht en een deel van de spullen verzameld.
Fischertechniek is dat je dingen maakt, bijvoorbeeld autootjes
en liftjes, van een soort legoblokjes of van kosteloos materiaal.
We willen daarom Rik Ruigrok, Jeroen Buné en Stichting Pallet
bedanken voor het verzamelen van de spullen. We zijn erg blij
dat we ze mogen gebruiken.

Deelnemers atelierroute
pag. 10

Mooi en aan ‘t werk
pag. 12

St. Albertusschool Loosbroek
Lars van Zandbeek en Dominthe van Heck

Geef Je OP voor de
Buitenspeeldag 2016
in Bernheze
BERNHEZE – De landelijke buitenspeeldag wordt op woensdag 8
juni gehouden. De gemeente Bernheze doet ook dit jaar weer mee
aan deze activiteit. Stimuleer het buitenspelen van kinderen en sluit
u als straatcomité of buurtvereniging aan.
Buitenspelen is belangrijk voor
kinderen, ze kunnen vrij bewegen en met vriendjes uit de buurt
samen iets gaan doen. Een keer
niet achter de computer of TV,
maar gezellig samenspelen met
elkaar, buiten op straat. Verstoppertje, stoepkrijten, kliederen
met water of van een waterglijbaan roetsjen. Van buitenspelen
worden kinderen vrolijk.

Bij deelname krijgt u een vergunningaanvraag opgestuurd.
Deze moet uiterlijk voor 1 april
2016 bij de gemeente Bernheze
worden ingediend. De gemeente
Bernheze stelt wederom € 75,per deelnemende organisatie beschikbaar.

In 2015 deden 18 organisaties
mee, in alle vijf de kernen van
Bernheze. Bijna zevenhonderd
kinderen, met hulp van vele ouders en vrijwilligers, hebben een
Vrijwilligerspunt Bernheze
fantastische speelmiddag gehad.
Doet u dit jaar ook mee in uw
Jong volwassenen met een beperking
buurt of straat?
20% Cyaan • 100% Magenta • 60% Yellow

50% Magenta • 100% Yellow

50% Cyaan • 100% Magenta

Wederom sprookjestheater in Heesch
HEESCH - Het is weer zover: op zondag 13 maart zal musicalgroep Thézinda een nieuw sprookje op de planken zetten. Dit jaar zal het wereldberoemde sprookje Sneeuwwitje
gespeeld worden!
Twee kindergroepen
zullen - na elkaar - het
sprookje uitbeelden,
samen met een verteller, die het verhaal op
een humoristische wijze aan elkaar zal praten. Dat belooft weer
een gezellige familievoorstelling te worden!
Kom genieten van ons
schouwspel op zondag
13 maart om 10.00 uur
in CC De Pas.
De voorstelling is geschikt voor alle leeftijden. Om 10.45 uur
is er een korte pauze,
waarna de tweede
groep aan de beurt is.

Sport in bernheze
pag. 31
krant niet op
woensdag ontvangen?
info@DeMooiBernhezeKrant.nl
Tel. 0412-795170

in de Pas te Heesch
ZONDAG
13 maart om 10.00 uur

: €5 e of ranja
Enclutsireef keopje koffie/the
In

Het adres voor een vakkundig
advies en montage op maat!
Nieuwstraat 19 • Heesch • 0412 480 490

www.decozonwering.nl
Het sprookje wordt door 2 kindergroepen na elkaar opgevoerd met
om 10.45 uur een korte pauze voor de wisseling van de groepen.

Kaarten te koop vóór de voorstelling in de Pas

www.thezinda.nl

begeleiden
bij het omgaan en trainen van een hulphond.
Het is zeker raadzaam om kaartjes à € 5,-, inclusief

een kopje koffie/thee of glaasje ranja, te reserveren via
Aanmelden bij ONS Welzijn
Bernheze via mail Blinq is op zoek naar vrijwilligers, die het leuk vindenwww.thezinda.nl.
om jong
ron.bomelijn@ons-welzijn.nl.
volwassenen met een verstandelijke beperking te leren omgaan
Ook voor vragen kunt umet
hier een
te- hulphond, te assisteren bij pubtrainingen,
recht.
mee te helpen met de verzorging van de honden, uitlaten
en wandelen, samen denkspelletjes te doen.
De werktijden zijn op de donderdagen.

Zie pagina 17

Jumbo Wiegmans Heesch
Jumbo Nistelrode

Jumbo Heeswijk Dinther

2

eten, drinKen uitgaan

Woensdag 2 maart 2016

CoLUmn
Ton Bens

cOLOFON
DeMooibernhezekrant
Oplage
13.700 stuks
Bezorgdag: woensdag
bernheze Media
Laar 28
5388 Hg Nistelrode
Tel.: 0412- 795170
Mobiel: 06-22222955
info@demooibernhezekrant.nl

Gezellig... een workshop op zaterdag

website
www.demooibernhezekrant.nl
Redactie
Rian van Schijndel
Heidi Verwijst
Martha Daams
Matthijs van Lierop

Zaterdag 12 maart 2016:
Sjaal van wol of zijde beschilderen
10.00-12.30 uur - € 19,50 p.p. (exclusief kosten sjaal)

acquisitie:
Rian van Schijndel
Ingrid van Linder
Lianne gabriëls

Zaterdag 16 april 2016:
Speksteen bewerken
10.00-16.00 uur - € 45,50 p.p.
Zhineng Qigong
(meditatie in beweging)
9.30-12.30 uur - € 19,50 p.p.
Gekleed model tekenen/
schilderen
10.00-15.00 uur - € 38,- p.p.

administratie:
Heidi Verwijst
office@bernhezemedia.com
Wendy van grunsven
vormgeving/DTP
Monique Raaijmakers
Buro Tweevoud
Fotografie
Ad Ploegmakers
Michel Roefs
Marcel van der Steen
Advertorial
aanlevertijden
Kopij/redactie:
maandag tot 12.00 uur.
Familieberichten:
maandag tot 18.00 uur.
Info@demooibernhezekrant.nl
Advertenties:
verkoop@bernhezemedia.com

Speksteen bewerken

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

expositie fotoclub Bernheze
bij cunera | De Bongerd

bezorgklachten
office@bernhezemedia.com
0412-795170
Aan de inhoud van DeMooiBern-hezeKrant is alle mogelijke
zorg besteed. Er kunnen echter geen rechten aan worden
ontleend. De uitgever zal geen
aansprakelijkheid aanvaarden.
Niets uit deze uitgave mag op
enigerlei wijze worden verveelvoudigd en/of openbaar worden
gemaakt zonder toestemming
van Bernheze Media.

Meditatie in de Kloosterkapel
Op donderdag 3 maart is er weer
de maandelijkse meditatieavond.

Een personeelsuitje en een
prijsuitreiking? Elk jaar
organiseert het Vakcentrum
op een bijzondere locatie in
Nederland de prijsuitreiking
van de Beste Notenspecialist,
Boerenkaasspecialist en Beste
Kaasspecialist, gecombineerd met een avondvullend
programma en dit jaar zijn we te gast met ons team in
het Dolfinarium in Harderwijk. Hier starten we met een
openbare trainingssessie in het DolfijndoMijn, daarna is
spreker Jos Burgers aan het woord, om vervolgens het
woord aan Astrid Joosten te geven voor de prijsuitreiking.
Daarna is er natuurlijk
een gezellig samenzijn,
met alle collega’s en
medewerkers uit de
branche. Lid zijn van
het Vakcentrum heeft
veel voordelen voor
speciaalzaken.
De certificering, maar
ook de organisatie van
de wedstrijden, doen
zij zeer zorgvuldig. Veel
aandacht en overleg, het
selecteren van juryleden,
afkomstig uit de branche
en toonaangevend in
hun vakgebied, worden
naar de deelnemende winkels toegestuurd. Het uiteindelijke
resultaat weten we op 7 maart en we sluiten dan onze
winkel op maandag iets eerder, want we willen graag op tijd
aanwezig zijn met ons team. De spanning stijgt, maar na
7 maart weten we meer. Na een ‘Dolfijn’e avond staan we
natuurlijk op dinsdag 8 maart weer voor u klaar om, samen
terug te kijken op een hele mooie finale en aandacht voor
ons en ons team.
Team Bon Fromage Oss & Heesch
Ton en Elly Bens

HEESWIJK-DINTHER - Fotoclub Bernheze presenteert tot 13 juni
weer een fototentoonstelling bij Laverhof, locatie Cunera | De Bongerd, Zijlstraat 1 in Heeswijk.
Een aantal leden van de club exposeert een collectie ingelijste
foto’s, wisselend van onderwerp.
Er is deze keer geen thema, de
leden exposeren hun vrije werk.
Een grote diversiteit aan foto’s,

die de kijker zeker zullen boeien.
Veel mooie portretten en natuurfoto’s zijn er te bezichtigen.
U bent van harte welkom!
Toegang is gratis!

Jeugdatelier, mediteren en bijzondere expositie
Tweede Jeugdatelier
Op woensdag 2 maart hebben
we ons tweede Jeugdatelier. Ongeveer 10 kinderen knutselen met
veel plezier vanaf 14.00 uur, onder leiding van Sarah Linde. Het
Jeugdatelier Vorstenbosch is voor
kinderen in de leeftijd van 6 t/m
12 jaar, die graag tekenen, schilderen en andere creatieve dingen
maken.

nAAr De
DoLFiJnen...

Tot en met mei zal Nell Creemers elke eerste donderdag van
de maand vanaf 20.00 uur deze
meditaties begeleiden. Iedere
avond zal een ander thema centraal staan. Naast haar Raja yoga
achtergrond, laat Nell zich voor
de thema’s graag inspireren door
het ritme in de natuur als spiegel
voor de mens. Kosten € 10,-. Voor
deelname kun je bellen met Gerry
Rooyakkers: 0413-366032.
Bijzondere expositie
Zaterdag en zondag 12 en 13

maart, expositie bijzondere werken van Marianne van Heeswijk.
Beide dagen van 11.00 tot 17.00
uur en gratis toegang. Tijdens deze
expositie maakt Marianne een installatie. Deze installatie zal heten
‘Land of Hope & Glory’ en heeft
als thema de vluchtelingenstroom.
Zij wil hem graag verbinden met
de expositie bij Arte Soffitta
(zie www.artesoffitta.nl/volgende-expositie/grenzeloos/) en het
Tapijt voor Vrede dat ze op de
Noordkade in Veghel gaan leggen.

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

in Bernheze

Rina, een betrokken vrijwilligster
bij de Wereldwinkel in Nistelrode

mooi van hans manders
Vorig weekend vertelde mijn jongste dochter
dat ze dit jaar naar Pinkpop gaat. Haar nieuwe
vriend is een ontzettende muziekliefhebber en
hij neemt haar mee in zijn enthousiasme. Ze
hebben in dezelfde week kaartjes gekocht voor het
concert van Bruce Springsteen, op 14 juni op het
Malieveld, en voor Pinkpop. Daar gaan ze zelfs drie
dagen heen. “Dat wordt onze zomervakantie,” zei
ze. “Daarvoor en daarna ga ik veel werken.”
“Zo,” zei ik. “Toe maar.” Het klonk wat zuinigjes. In feite was ik natuurlijk
meteen jaloers. Op hun jeugd natuurlijk en op het vooruitzicht van
zulke bijzondere concerten. De vorige keer dat Bruce Springsteen in
Nederland was, in juni 2013, waren mijn vrouw en ik erbij. Dat was in
het Nijmeegse Goffertpark. Ik schreef daarover toen een sonnet, waarvan
ik de tweede strofe hier opneem:
Hij bleef maar met zijn hele lijf bewegen
En oogde als een jonge hond zo fris.
Zijn leeftijd lijkt voor Bruce geen hindernis
Alsof hij aan de tijdklok is ontstegen.

Rina Zegers, het aanspreekpunt voor de Wereldwinkel

Tekst: Annie van den Berg - vrijwilliger Vivaan

NISTELRODE - Rina Zegers, 67 jaar, woont al 42 jaar in Nistelrode en werkte er in het onderwijs. Door
haar werk, alsmede door haar vrijwilligersactiviteiten, bij onder andere EHBO, parochie, buurtvereniging en KVO, raakte zij betrokken bij de dorpsgemeenschap. Met geestdrift praat zij over haar vrijwilligerswerkzaamheden bij de Wereldwinkel Nistelrode.
Zij is er vanaf de oprichting bij en
begon als verkoopmedewerkster. Haar taken namen toe, met
het maken van de dienstroosters
en als aanspreekpunt voor markten. Na haar werkzame leven
kwam Rina in het bestuur. Zij
is nu onder andere direct aanspreekpunt voor medewerkers
en werkt nieuwe vrijwilligers in.
Rina bezoekt de regiobijeenkomsten en - vanuit het bestuur - neemt zij deel aan de
werkgroep Fairtrade Gemeente
Bernheze. Deze laatste probeert
van de gemeente Bernheze een
fairtrade gemeente te maken. Zij
licht dit nader toe en het lijkt mij
een hele klus!
Vijfentwintig jaar
In oktober 2016 bestaat de Wereldwinkel vijfentwintig jaar. Het
bestuur én haar medewerkers
zijn nu al bezig om aansprekende activiteiten te bedenken, zodat het een feestelijke gebeurtenis wordt. Rina vindt het leuk om

- samen met anderen - dit proces
te doorlopen.
Een onvergetelijke ervaring
Elk jaar is er Wereldwinkel op
School. Rina geeft eerst uitleg
aan leerlingen van groep acht
over wat de Wereldwinkel is en
wat fairtrade is. Hierna mogen
zij onder begeleiding, voor een
week een Wereldwinkel organiseren op school. De leerlingen
mogen een bestuur vormen, de
inkoop doen, de pr-activiteiten
verzorgen en met ingeroosterde
leerlingen de verkoop doen. Er is
een officiële opening en tijdens
de afsluiting wordt 10% van de
omzet aan een project in de Derde Wereld geschonken. Voor alle
partijen een leerzame en onvergetelijke ervaring.
Leuk voor jezelf en voor anderen
Rina groeide op met vrijwilligerswerk. Voor haar ouders was
klaarstaan voor een ander heel
normaal. Het is leuk voor jezelf
en voor de ander. Voor haar zelf

is het leuk dat ze soms buiten
haar comfortzone moet treden.
Zo stapsgewijs verder komen in
haar ontwikkeling en een ruimere blik op de wereld krijgen,
geeft haar een enorme voldoening. Daarnaast is er de voldoening van terug horen dat andere
mensen een programma leuk
hebben gevonden of het waardeerden omdat het zo mooi gebracht werd. Ook heel fijn is, als
blijkt dat het mensen heeft samengebracht en dat mensen er
werkelijk iets aan gehad hebben.
Helaas biedt dit interview geen
ruimte om haar werk voor de
Nistelrodese
geloofsgemeenschap en de pastoraatsgroep van
de nieuwe parochie De Goede
Herder
(Nuland-Geffen-Vinkel-Heesch-Nistelrode-Vorstenbosch) te beschrijven.
Wel hoop ik voor Nistelrode, dat
zij nog lang gebruik mogen maken van de enthousiaste inzet
van Rina.

Eetwinkel

ACTIE

Benzinemotorzaag

• Limousin rund- en kalfsvlees

• Biologisch lamsvlees

• Porc plein air varkensvlees

• Wild en gevogelte

• Label rouge kipproducten

• Biologisch groente/fruit/zuivel

Voor snoeiwerk of voor
het zagen van haardhout.

MS 170
30 cm

’t Dorp 67 • Heesch • Tel. 0412-454077 / 06-21460573

www.slagerij-poelierrinyvanesch.nl

van 244,nu 199,-

Weijen 77a - 5388 HM Nistelrode
tel. 0412 - 611004
www.vanliempdtuinenpark.nl

‘The Boss’ heb ik dus een keer live gezien. Dat geldt niet voor die andere
grootheid, die dit jaar Pinkpop gaat afsluiten en nog meer aan de tijdklok
ontstegen lijkt: Paul McCartney. De dag nadat mijn dochter over de
Pinkpopkaartjes vertelde, ben ik zelf op internet gaan kijken. Maar helaas: de
kaartjes voor de afsluitende dag waren uitverkocht. Om mezelf te troosten,
neem ik daarom het onderstaande sonnet op. Ik schreef het naar aanleiding
van de McCartney’s ‘Back in the world’-tour, waarvan ik een aantal jaren
geleden, samen met mijn zoon, de televisieregistratie gezien heb.

‘Let it be’
Soms lijkt de tijd toch stil te kunnen staan.
Ik was pas twaalf, zag ‘Let it be’ gezongen
En Paul en John’s haast goddelijke tongen,
Die spraken ook mijn tieneroren aan.
The Beatles zijn toen uit elkaar gegaan;
Te veel succes had hen daartoe gedwongen.
Pas na John’s dood was men ervan doordrongen:
De tijd had weer iets moois tenietgedaan.
Maar nu: ik zie na meer dan dertig jaren
Hoe Paul McCartney zichtbaar weer geniet.
Mijn zoon zit ook met open mond te staren.
Een jonge god nog, jaren tellen niet,
Dezelfde lach, dezelfde zwarte haren,
Luid zingt hij zijn onsterfelijke lied.
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Jaarvergadering van Zonnebloemafdeling HDLV
HEESWIJK-DINTHER/LOOSBROEK/VORSTENBOSCH - Ruim 50 vrijwilligers waren aanwezig op
dinsdag 23 februari op de jaarvergadering van de Zonnebloem, afdeling Heeswijk-DintherLoosbroek-Vorstenbosch in CC Servaes te Dinther.
Jeanne van Asseldonk en Elly
van Genugten waren 25 jaar
vrijwilliger en kregen daarvoor
het gouden Zonnebloeminsigne
opgespeld. Ook de bijbehorende oorkonde en een standaardje
werden uitgereikt door voorzitter
Marijke Verhagen. De jubilarissen kregen tevens een prachtig
bloemstuk, zoals ook een aan-

30 Jaar
vrijwilligEr
tal andere vrijwilligers, voor hun
jarenlange trouwe inzet. Maar
liefst 30 jaar vrijwilliger waren
Annie Ketelaars, Truus van Boxmeer, Margo Dortmans en Christien v.d. Ven. Fien Versantvoort
was 20 jaar vrijwilliger en 15 jaar
vrijwilliger waren Addy Nelissen,
Nicole van Zutphen, Nellie Langens, Jo Gloudemans en Francien v.d. Aa.
Penningmeester Wilma Brekelmans uit Heeswijk nam afscheid
van het bestuur, na de maximale
bestuurstermijn van 12 jaar. Fien
van Es, Marietje v.d. Velden en
Maria Pennings werden als nieuwe bestuursleden gekozen.

Jeanne van Asseldonk

Open dag centrum Maia
NISTELRODE - Centrum Maia organiseert op 13 maart een open
dag. Een uitstekende gelegenheid om eens kennis te maken met de
mensen achter Centrum Maia, die ieder op hun eigen wijze aan een
deel van de activiteiten invulling geven. Maja van Houting heeft
het cursusaanbod verder weten uit te breiden en wil de bezoekers
hier graag alles over vertellen. Daarnaast wordt er een mooie kans
geboden om gratis deel te nemen aan een aantal binnen- en buitenactiviteiten, om te proeven en te ervaren.
snuffelen tussen de leuke spulletjes uit de webshop.

Bij goed weer gaat Marti Cornelissen buiten actief met jullie
bezig zijn in lessen Qi Gong om
11.30 of 14.30 uur en neemt
Judith van de Ven je om 13.00
uur mee in een familieopstelling
(deelname is op basis van inschrijving). Aan de bosrand vind
je het Labyrint, wat vrij toegankelijk is om te lopen.
In de lesruimte van Centrum
Maia kun je terecht voor een
consult
dierencommunicatie,
een intuïtieve tekening maken
met je kids, onder begeleiding
van Floor van Lier of een Reikibehandeling ervaren.

Ben je op zoek naar informatie,
wil je actief deelnemen of gewoon de sfeer eens proeven…
Het team van Centrum Maia
heet je graag van harte welkom!
Datum: 13 maart
Tijd: 11.00-17.00 uur
Locatie: CENTRUM MAIA
Palmenweg 5 Nistelrode
Info: www.centrummaia.nl
Tel.: 06-22674482
De open dag wordt georganiseerd in samenwerking met
o.a. B&B de Maashorst, Nellie
Timmers en MandalArt.

Ook vind je daar alle informatie over het cursusaanbod, het
energetische werk en kun je

Na de pauze was er een workshop ‘Hart voor De Zonnebloem’
om de Zonnebloemkennis wat
op te frissen en om ervaringen
uit te wisselen.

Elly van Genugten

‘Vrijwilligerswerk; niet alleen fijn voor anderen,
maar ook voor jezelf’

‘Goh mam, ik ben gisteren
toch bezopen geweest!’

Behoeftepeiling activiteiten voor mantelzorgers en dagbesteding in cc De Pas

NISTELRODE - Maar hoe kan
dat nou? Je dochter of zoon
is nog geen 18 jaar! Hoe
komt je kind aan die drank?

HEESCH - Dorpsplein Heesch maakt mensen in Heesch wegwijs in de zorg- en andere voorzieningen en is
vanaf 26 januari op twee dagdelen geopend in CC De Pas. Hier het interview met Clemens Wubbels, die
de rol van projecttrekker op zich heeft genomen.

Tja, bij veel ouders en
gezinnen komen jongeren
bij elkaar, waar ze kunnen
‘chillen’ en ‘indrinken’. Op
deze adressen hebben de
jongeren vaak zelf voor de
drank gezorgd. Gewoon
meegenomen uit de
voorraadkast of koelkast van hun ouders.

Stichting Dorpsplein Heesch
onderzoekt of er in Heesch
behoefte bestaat aan:
- gezamenlijke (ontspannings)
activiteiten voor mantelzorgers;
- is het wenselijk om tegelijkertijd ook een activiteit te organiseren, voor het familielid dat
de zorg ontvangt;
- of is het wenselijk dat alleen
degene voor wie thuis gezorgd
wordt, voor een dagdeel in de
Depressief?
Burn-out?
Chronische pijn?
Teveel piekeren?
Meer genieten?

Op VRIJDAGOCHTEND 11 MAART en
MAANDAGAVOND 21 MAART starten
weer nieuwe 8-weekse

MINDFULNESSTRAININGEN
in Nistelrode

Kijk voor meer informatie op

www.praktijkmarneffe.nl
Of bel: 0412 61 40 50

week terecht kan voor een
passend programma?
Het plan is, om op basis van de
vraag, een passend aanbod te
ontwikkelen. Zo mogelijk wordt
aangesloten bij bestaande activiteiten in CC De Pas. Brabant-

VLOOIENMARKT

ZONDA
ZONDAG 6 MAART

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

achter het Avanti terrein
(overdekt en verwarmd)

zorg zal voor zover noodzakelijk,
zorgen voor professionele begeleiding, CC De Pas zorgt voor
de accommodatie en catering.
Dorpsplein Heesch zal de inzet
van vrijwilligers voor haar rekening nemen en begeleiden. Aan
de deelnemers zal een bijdrage in
de kosten worden gevraagd.
Aanmelden, ideeën en suggesties
graag voor 1 april aanstaande!
vraag@dorpspleinheesch.nl
06-21481414.

gEwoon mEEgEnomEn uit dE
voorraadkast of koElkast
van hun oudErs

www.mooibernheze.nl

Of misschien kennen ze wel iemand die het voor ze gekocht
heeft. Daarna gaan ze nog even naar de verjaardag van een
vriendinnetje en van die ouders mogen ze wel een glaasje
wijn of een biertje ter gelegenheid van de 16de verjaardag
van dat vriendinnetje. En zo wordt door sommige ouders
het alcoholgebruik gedoogd en tegelijkertijd wordt ook hun
geloofwaardigheid ondermijnd.
14 april organiseert Burenhulp, samen met specialisten, een
informatieavond over alcohol- en drugsgebruik in ons dorp.
Belangstellenden zijn van harte welkom in CC Nestelré. U kunt
zich aanmelden via info@burenhulpnisseroi.nl. Zo weten wij
hoeveel koffie/thee we moeten zetten. GRATIS entree.

inFormeert, Boeit
en interesseert

Zijn uw zorgen te groot om te wachten tot 14 april, misschien kan
Burenhulp Nisseroi u de weg wijzen naar hulp of geruststelling;
te bereiken via www.burenhulpnisseroi.nl of 0412-744111.

Bezoek
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Kasper van Kooten maakt
het bont bij Nesterlé

Dansavond: oude tijden
herleven

NISTELRODE – Als een dolle rent cabaretier Kasper van Kooten met een kort rokje en neon beenwarmers
aan en op glitternaaldhakken langs zes microfoons. Niet te doen, in je eentje de Dolly Dots nadoen.
De Bonte Avond, wie maakte hem niet mee?
dat de hele avond terugkeert, in
allerlei varianten.
Vermakelaar Kasper van Kooten, zoon van Kees van Kooten,
maakt muziek, schrijft romans en
speelt in televisieseries en films.
Hij maakte reeds acht cabaretvoorstellingen.
Over zijn laatste theaterprogramma Karakters (2014), werd lovend geschreven: ‘De voorstelling
onderstreept ook nog maar eens
hoe productief en vernieuwend
Kasper van Kooten de laatste jaren bezig is. Voor zoveel creativiteit, kun je alleen maar een diepe
buiging maken.’
PERS over Bonte Avond:
‘Van Kooten charmant in Bonte
Avond’ - NRC.
‘Van Kootens’ Bonte Avond is een
ode aan de fantasie, met een nostalgische saus.’ - Trouw
Cultureel Centrum Nesterlé
Kasper van Kooten
Bonte Avond
11 maart – aanvang 20.15 uur
Kaartjes à € 16,- verkrijgbaar via
www.nesterle.nl.

In 1984 imiteerde Kasper met
vijf vriendjes de Dolly Dots, op
knakkende naaldhakken en in
schurende visnet-panty’s. Kasper
hunkert naar een reünie, maar de
vriendjes niet. Hij staat er nu dus
alleen voor. Gaat hij dat redden?
Gewapend met zijn loopstation
en een cassetterecorder, sleept hij
je mee in een muzikale lach-trip

langs vroeger, de 80’s en nu.
‘Alles verandert’, maar daar wil
Van Kooten niet aan. Een thema

LEZERSVRAAG voor 2 gratis kaartjes?
Stuur het antwoord voor 6 maart naar
beheerder@nesterle.nl en wie weet ben jij de winnaar.
Welke Dolly Dot speelt Kasper tijdens Bonte Avond?

Kaartjes via www.nesterle.nl

HEESCH - Met muziek van toen in CC De Pas in Heesch laten we
oude tijden herleven, op zaterdag 12 maart. Lekker een gezellig
avondje uit dansen, met herinneringen aan vroeger.
Optredens van de band ‘Rond
de Zestig’, vroeger de Bozala’s
uit Zeeland. En de band ‘Rond
de Vijftig’, voorheen de Helgobra’s uit Heesch. Wie heeft er
niet een van deze twee bands op
zijn bruiloft gehad!
Ze spelen deze avond afwisselend muziek uit de jaren 1960 –
1970 – 1980.
Beide bands hebben een muzikale achtergrond van bruiloften
en partijen. De bedoeling van

deze happening is, om met de
ietwat oudere jeugd van vroeger,
een gezellige avond te beleven.
Even terug in de tijd, lekker gezellig kletsen en een dansje maken op deze herkenbare muziek.
Inlichtingen: 06-15254419 of
0412-454293.
ronddevijftig@gmail.com.
Aanvang: 20.00 uur, zaal open:
19.30 uur.
Entree: € 6,- aan de kassa en
€ 5,- in de voorverkoop.

ONS MEEST GENOTEN BROOD
Het lekkerste notenbrood uit Oss en Bernheze.
Niet te zwaar, boordevol walnoten, cashew, en hazelnoten
en rijk aan zonnepitten en pompoenpitten.
Daaroverheen een vleugje zeezout voor een extra “bite”
Dit brood eet je overal. Bij de lunch, diner en ’n heerlijk
smulbrood bij de borrel en een stukje kaas.

de bakkers Lamers

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

Spoed, als elke seconde telt
Alarmnummer Brandweer,
Ambulance en Politie 112
Doven en Slechthorenden
spoedeisende hulp 0900-8112
Geen spoed
Brandweer 0412-458888
Politie 0900-8844
Politie doven en slechthorenden
0900-1844
Huisartsenpost 0900-8860
bernheze
Aanzet Algemeen
maatschappelijk werk
0413-366986 www.aanzet.nu
Thuiszorg Pantein
Voor al uw zorgvragen
bel 0900 8803 (lokaal tarief)
www.thuiszorgpantein.nl
Heesch
Huisartsen
Huisartsenpraktijk P.J.A.
van der Burgt
Langven 24, tel: 0412-453798
Spoed overdag: 0412-455282
Huisartsenpraktijk De Zwaan
en Van Sonsbeek
Schoonstraat 21
Tel: 0412-450802
Spoed overdag: 0412-450802
Huisartspraktijk L. van Cruchten
’t Dorp 37, tel: 0412-451355
Spoed overdag: 0412-454945
Mw. N.A.M. Hiemstra
Hoogstraat 1a Tel: 0412-451380
Spoed overdag: 0412-452739
Apotheek
BENU Apotheek Heesch
open ma.-vr. 8.00-17.30 uur
zaterdag 11.00 - 13.00 uur
0412-451971
BrabantZorg
Locatie: Heelwijk en Thuiszorg
Heelwijk/Laarstede
Mozartlaan 2, 0412-465500
www.brabantzorg.eu
Heeswijk-Dinther
Huisartsen
Huisartsenpraktijk
De Vrij-Kesselaer
Irenestraat 45
Tel.: 0413-292350
Spoed overdag: 0413-292730
Huisartsenpraktijk Heilaren
Heilarensestraat 64
Tel.: 0413-292922
Spoed overdag: 0413-293393
Apotheek
Apotheek Heeswijk-Dinther
open ma.-vr. 8.30-18.00 uur
buiten openingstijden voor
spoedeisende recepten bij de
dienstapotheek gevestigd naast
Bernhoven ziekenhuis Uden
Tel.: 0413-381848.
Laverhof
Locaties Cunera, De Bongerd en
ondersteuning thuis
Zijlstraat 1, tel.: 0413-298100
Nistelrode / vorstenbosch
Huisartsen
Huisartsenpraktijk Nistelrode
Tramstraat 13. Tel.: 0412-611250
Spoed overdag: 0412-613298
Apotheek
Apotheek Nistelrode
open ma.-vr. 8.30-17.30 uur
zaterdag 11:00-12:00 uur
buiten openingstijden voor
spoedeisende recepten bij
de Regioapotheek in het
Bernhovenziekenhuis.
Tel.: 0412-614035
BrabantZorg
Locatie: Laarstede en Thuiszorg
Heelwijk/Laarstede
Laar 40. Tel.: 0412-407020
www.brabantzorg.eu
Verloskundige Nistelrode-Heesch
Verloskundige praktijk NOVA
Mozartlaan 2 Heesch
0412-646839
spoed: 06-53673167
www.novaverloskundigen.nl
Loosbroek
Huisartsen & Apotheek vindt
u onder meer in Heeswijk
& Nistelrode. De huisartsen uit
de regio draaien diensten in
Loosbroek.

Woensdag 2 maart 2016

Informatieavond
moestuinieren

HEESWIJK-DINTHER - Stichting
Ontmoetingstuin Servaes organiseert met Volkstuinvereniging
De Koffiestraat op 15 maart een
informatieavond voor tuinders.
Deze avond is voor iedereen uit
Heeswijk-Dinther en omgeving
die ervaring heeft in het houden
van een moestuin en zijn kennis
graag met anderen komt delen.
Iedereen tuiniert op zijn eigen
manier. Met onze gezamenlijke
kennis kunnen we nog meer uit
onze tuin halen. Zoals: hoe om te
gaan met onkruid en ongedierte.
Of waar je op moet letten bij het
zaaien en poten. Maar ook bijvoorbeeld, hoe je met de oogst
omgaat, zodat je er zo lang mogelijk plezier van hebt.
De avond wordt geopend door
Minke Greve van Velt. Velt is
een landelijke organisatie die het
ecologisch moestuinieren promoot en ondersteunt. Zij vertelt
op zeer boeiende wijze over eco-

Viergeneraties

logisch moestuinieren in eigen
tuin. Na de introductie gaan we
met elkaar in gesprek, om onze
eigen ervaring met moestuinieren te delen. Zo gaat iedereen
aan het einde van de avond naar
huis met praktische tips voor komend seizoen.
Kosten voor de avond € 2,- per
persoon, inclusief consumptie.
Ben je geïnteresseerd in deze informatieavond, geef je dan op via
ontmoetingstuinservaes@hotmail.com.
Graag vooraf aanmelden i.v.m.
indeling van de zaal.
Cultureel Centrum Servaes (grote zaal). Dinsdag 15 maart 2016.
Tijd 20.00-22.15 uur (zaal open
19.30 uur)
Vriendelijke groet,
Stichting Ontmoetingstuin
Servaes
Volkstuinvereniging
De Koffiestraat

Vormselviering Nistelrode
NISTELRODE – Vierenveertig kinderen uit onze parochie worden op
zaterdag 5 maart gevormd in de Lambertuskerk.
Het vormsel wordt dit jaar toegediend door mgr. Schröder. Tijdens de
viering op 30 januari hebben de vormelingen zich voorgesteld aan de
hand van hun zelfgemaakte schild. Tijdens de bijeenkomsten in de
parochiezaal hebben de kinderen zich goed voorbereid op het vormsel. De vormselviering om 18.30 uur wordt opgeluisterd door het
kinderkoor en Con Fuoco. Iedereen is van harte uitgenodigd hierbij
aanwezig te zijn.

HEESCH/NISTELRODE - Op 31 januari 2016 is Jinte Leijen geboren. Ze is de dochter van Manon Verhagen (31), kleindochter van
Johanna Verhagen (60) en achterkleindochter van Jans Balvers (93).
Jinte en haar mama (papa en zusje Loïs) wonen in Nistelrode, oma in
Heesch en omi in Schaijk.

28e Open Heesche
Bridgedrive
HEESCH - De bridgeclub
HBC’81 uit Heesch organiseert
op vrijdagavond 18 maart de
28e Open Heesche Bridgedrive
in CC De Pas te Heesch.
De Open Heesche is een traditie. Tegen de honderd bridgeparen uit de regio strijden, onder
leiding van een gediplomeerde
wedstrijdleider, om het officieuze
Open Heesche parenkampioenschap. Er zijn aantrekkelijke prijzen in natura, voor de vijf hoogst
geëindigde paren en daarna voor

Uitslagberekening via de computer en toekenning van meesterpunten volgens de geldende
NBB-schaal. De spelverdelingen
en een gedetailleerde uitslag
worden gepubliceerd op onze
website.

‘Een beetje bridger uit
Bernheze mag niet ontbreken’
Abdij van Berne
Dagelijkse eucharistieviering
om 12.15 uur.
Op zondag om 10.30 uur
en vespers om 18.00 uur.
DOWNLOAD ONZE WEBAPP!

Zoekt u gebruikte bouwmaterialen?
www.gebruiktebouwmaterialen.com

Openingstijden / Afhalen: Ma-Vr: 8:00-18:00 / Za: 8:00-15:00
Bezoekadres: Bobbenagelseweg 10a, 5491 VL Sint-Oedenrode
Telefoonnummer: +31 (0)413 490524
E-mailadres: info@gebruiktebouwmaterialen.com

elk tiende paar. Aparte prijzen
zijn er voor de ‘beste runner-up’
alsook voor het paar dat eindigt
op de 28e plaats. U wordt verwelkomd met een kop koffie of
thee met een lekkere koek. De
avond zal verder worden aangekleed met heerlijke hapjes en
zal worden afgesloten met een
charmante attentie.
Deelname staat open voor elke
bridger uit de regio; indeling
in wedstrijdlijnen gebeurt volledig willekeurig, zodat u aan
tafel bridgers met een verschillende herkomst en niveau aan
zult treffen. De wedstrijdvorm
is: topintegraal over 24 spellen.

Aanvang drive om 19.45 uur.
Melden aan de zaal vanaf 19.00
uur. Halverwege een korte pauze.
Aanmelding per mail naar openheesche@ziggo.nl, met gelijktijdige overmaking van € 20,- per
paar op NL34 RABO 0120 0814
66 t.n.v. Heesche Bridgeclub ’81,
met vermelding van de namen
van beide spelers en het adres.
De inschrijving sluit 14 maart.
Inlichtingen te verkrijgen via tel.
0412-456746 en 0486-464222.
heeschebridgeclub@gmail.com.
U bent van harte uitgenodigd.

7

Woensdag 2 maart 2016

sPeeDy, discotheek met
een warm hart
Aanbiedingen
geldig
van
183t/m
juli 2014
Aanbiedingen
geldig
van
t/m24
9 maart

s met
Pia Rook land
n Nu
Tonnie va

Aan Laar / Tramstraat - Nistelrode

Hazelnoot, Vruchten Desem
Een stevige robuust
desembrood gevuld met
hazelnoot, krenten
en abrikozen

1,95

Ter intro

Pakje crackers

Appelfleur

5,95

Alle soorten
voor
Tekst: Martha Daams Foto’s: Ad Ploegmakers

1,50

Van Mook

Luchtige wener gevuld met
appels uit de streek, spijs,
room en krenten

De Echte Bakker

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

HEESCH – Speedy Gonzales was een dappere muis. Dapper was ook het opzetten van de discotheek
voor verstandelijk gehandicapten 35 jaar geleden in Oss ook. Ondertussen is het aantal leden gegroeid
van 6 naar 60 en wordt de disco gehouden aan ’t Dorp 142 in Heesch. Elke week komen zo’n 40 leden
bij elkaar voor muziek, dans en een praatje.
Lid worden kan vanaf 16 jaar,
met de voorwaarde dat je van
muziek, dansen en gezelligheid
houdt. Speedy wordt elke week
bemand door vier vrijwilligers,
bijgestaan door leden. Leden en
de lid-DJ’s kiezen de muziek en
bepalen of er swingende of dromerige muziek opgezet wordt.
Natuurlijk altijd binnen de grenzen. Een aantal van de leden
komt al meer dan 25 jaar naar
de disco en geniet met volle teugen. Er kunnen frisdranken en
bier gekocht worden en halverwege de avond is er de mogelijkheid om een lekkere snack te
bestellen. Als er een alcohol- of
eetbeperking is, wordt daar op
gelet door de leiding.
De vijftienkoppige leiding draait
bij toerbeurt een avond mee.
Een keer per vier weken hebben
ze ‘dienst’. Die dienst is geen
straf, getuigt Harrie van Dijk.
“Met Lisabeth Danen, Rob Allmendinger, Jos de Veer, Cor en

Bets Hendriks, doe ik dit al vele
jaren met veel plezier en ook de
andere vrijwilligers, die dit wat
korter doen, hebben veel lol. En,
we hebben een hechte band met
elkaar.” Voorzitter Pia Rooks, is

De Hossende Wevers uit Nistelrode, al 20 jaar op bezoek, met
elke keer weer een verrassing.
In de zomer is er een barbecue
voordat Speedy zes weken dicht
gaat voor de zomervakantie. Dat

‘De muziek wordt verzorgd
door leden die DJ zijn’
bijna elke week in de disco te
vinden: “De disco is pas vernieuwd door Ton Rooks en leerlingen van De Singel, Oss. De leden genieten van de avonden en
zijn dankbaar voor het avondje
uit. Voor het geld hoeven ze het
niet te laten, een lidmaatschap
kost € 25,- per jaar en gaat in na
twee avonden kennismaking.”
Elke week is er karaoke en met
alle feesten is er iets speciaals.
Tijdens de carnaval komen de
prins en de raad van elf van CV

Sla- of blinde
vinken

€ 3,00

4+1 gratis

per stuk

Gebraden
gehakt naturel
of met chili

Spaghetti uit
eigen keuken

100 gr.

100 gr.

€ 1,10

is steeds weer een happening
op de binnenplaats, die feestelijk versierd is en met voldoende
eten voor de hongerige magen.
Dan is de leiding ook compleet
aanwezig en feesten gezellig
mee.
Wil je assisteren tijdens de discoavonden? Bel met Pia Rooks:
06-12715623. Of ga een keer
kijken op de vrijdagavond 20.00
- 23.00 uur. Vooral mannelijke
aanwas van de leiding is welkom.

Gevuld stokbrood

€ 0,80
Groent� e� frui�
d�’� d� klo�
ron� geniete�

CHAMPIGNONSOEP 570 ml € 0,95
COURGETTE per stuk € 0,75
BLAUWE/WITTE PITLOZE DRUIVEN

bakje 500 gram € 1,95

Cadeautip!
‘Gezonde cadeaubon’
Laar 80a • 5388 HK Nistelrode • Tel. 0412-612426
info@ceelengroentefruit.nl

VOLOP PARKEERGELEGENHEID
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kbo vorstenbosch

Zij die willen zingen vinden altijd een lied

KBO Bernheze

26 februari in CC de Pas, waren
ongeveer 60 leden aanwezig.
Zoals gebruikelijk deed het bestuur verslag van haar activiteiten over het afgelopen jaar.

Foto: Jo v.d. Berg

Themamiddag
‘n pareltje in
jubileumjaar KBO
Vorstenbosch

bleef niet onbesproken.
De ruim 100 aanwezigen luisterden en keken met veel aandacht
naar dit verhaal, dat als een documentaire gepresenteerd werd.
Nu, 70 jaar na dato, heeft Jan van
de Kamp, samen met huisvriend
Harrie van Dijk, zijn ervaringen in
een boek opgeschreven.
In het jubileumjaar van KBO Vorstenbosch is deze presentatie van
Jan van de Kamp een pareltje.

VORSTENBOSCH - Tijdens de
themamiddag van 24 februari
vertelde Jan van de Kamp, met
91 jaar het oudste lid (mannen)
van KBO Vorstenbosch, over zijn
belevenissen, als dienstplichtig
soldaat in Indië.

Algemene ledenvergadering van
KBO Heesch

Het was een boeiend verhaal,
waarin duidelijk werd welke gevaren, angsten en erbarmelijke omstandigheden hij en zijn
dienstkameraden moesten doorstaan. Ook het gedeelde verdriet

HEESCH – Bij de Algemene Ledenvergadering van de KBO op

2015 was een jaar vol extra feestelijkheden vanwege het 60-jarig
jubileum. In dit jaar is ook veel
aandacht besteed aan het digitaal maken van de interne communicatie. Het ledenbestand is
met 33 personen gegroeid en de
financiën zijn op orde. De vergadering beloonde de rapportage
met een applausje.
Aftredende bestuursleden waren
Harrie van de Ven, Frans Eijsink
en Herman van Hal. Onder dankzegging werden zij beloond met
een KBO speldje en een oorkonde. Als nieuwe bestuursleden zijn
aangetreden Piet Ceelen en Cees
van Gestel.
Al vele jaren bedraagt de contributie € 23,- per jaar. De vergadering ging akkoord met een verhoging van één euro. Vanaf 2016
bedraagt de jaarlijkse bijdrage
dus € 24,-. Voor dit bedrag kunt
u deelnemen aan de vele activiteiten die worden georganiseerd.
De aandacht ging ook uit naar
het begeleid fietsen. Dit jaar zullen er vier nieuwe fietsen worden
gekocht, dankzij een flink aantal
subsidieverleners.

Na de pauze werd door Peter
Gommers een presentatie gehouden over Ons Platform (ook
Cubigo genoemd). Peter liet zien
wat de mogelijkheden zijn van dit
gebruiksvriendelijke computerprogramma. KBO Heesch is van
plan de komende maanden hier
meer informatie over te geven en
instructies te organiseren om met
dit programma te leren omgaan.
Ons Platform is vooral bedoeld
voor de oudere senior die weinig
of niet met een computer heeft
gewerkt.

Liederentafel in
Vorstenbosch
VORSTENBOSCH - Onder het
motto ‘Zij die willen zingen vinden altijd een lied’, organiseert
KBO Vorstenbosch op donderdag 10 maart een liederentafel.
De muzikanten van Het Liederenhofke uit Odiliapeel zullen
deze avond verzorgen.
Het repertoire bestaat voornamelijk uit bekende Nederlandse
liederen, die de meeste senioren
vanuit hun jeugd wel kennen.
Deze meezingavond is van 19.30
- 22.00 uur, met ‘n korte pauze.
De zaal is open om 19.00 uur.
De entree is € 1,50, inclusief een

kopje koffie/thee. Deze avond is
voor iedere 50-plusser toegankelijk. Breng daarbij gerust vrienden en kennissen mee, want hoe
meer zielen hoe meer vreugd.

Met KBO Heesch
varen op de Linge:
op vrijdag 1 april
HEESCH - Vanaf Leerdam gaan
we op vrijdag 1 april varen op de
Linge. Dit is een uitstapje met
eigen vervoer. Een mooie mogelijkheid om te ervaren dat de
lente is begonnen.
In Leerdam gaan we met een
boot van rederij Leerdam een
mooie tocht over de Linge maken. Dit is geen 1 aprilgrap!
Tijdens deze drie uur durende
rondvaart kunt u bovendien genieten van een uitgebreid warm
en koud buffet.
Voor deze tocht dienen zich minimaal 25 deelnemers op te geven.
Laat u zich daarom verrassen en
ga mee!
U kunt op 8 maart tussen 13.00
- 14.30 uur inschrijven in CC
De Pas door op een strookje uw
naam en adres in te leveren en
€ 26,50 te betalen. De kosten
voor het vervoer, € 6,-, dient u
aan de chauffeur te betalen.
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Het ziet er nog niet echt uit als lente,
maar toch: het voorjaar is in aantocht
En met dat voorjaar ook onze behoefte aan kleur en een frisse woon- of werkomgeving. Met de verven, lakken,
muurverf en behangetjes van Erveza krijgt alles weer die sprankeld nieuwe look. Dus pak aan die klus.

dan komt Hans gewoon even
bij je langs. Om je haarfijn uit te
leggen hoe je de klus het beste
kunt klaren. Gratis en voor niks,
gewoon service van de zaak.

V.l.n.r.: Huub, Hans en Maria 

Tekst: Anita van den Bogaart Foto: Marcel van der Steen

HEESCH - Hans van Erp van Verfspeciaalzaak Erveza in Heesch weet wel
raad met zo’n verfklus. Op de eerste plaats omdat hij zelf twee rechterhandjes heeft. Als ervaren klusser, weet Hans dan ook niet alleen van wanten,
maar ook van adviseren.
Dus kom je voor verf voor je muren of kozijnen, dan weet Hans je
ook te vertellen wat te doen als

die muren brokkelen of niet egaal
zijn of als de ondergrond te hard
zuigt en de kozijnen rotplekjes

vertonen of de kitlaag niet meer
voldoet. Mocht je dan nog niet
helemaal zeker zijn van je zaak,

Kwaliteit
Die service, dat vinden ze bij Erveza maar heel gewoon. Ook
winkelmedewerkers Huub en
Maria zijn vaklui op het gebied
van verf en aanverwante producten. Zij deden jarenlang ervaring op in verfspeciaalzaken en
kennen hun producten. Behalve
advies, levert Erveza ook kwaliteit. Verf, tex en lakken van hoge
kwaliteit, van gerenommeerde
merken als Sigma, Sikkens, Trimetal, Wijzonol of Boonstoppel,
tegen een betaalbare prijs. Goedkoper uit in de bouwmarkt? Niet
dus. Want de kwaliteitsproducten van Erveza gaan langer mee,
zijn kleurvast en UV bestendig en
behouden hun glansgraad. En je
hebt er minder van nodig, want
één keer texen of lakken met een

kwaliteitsproduct, betekent een
dekkend, mooi en duurzaam resultaat. Dus voor optimale kwaliteit, betaalbare prijzen én een
betrouwbaar en eerlijk advies, ga
je naar de vakman. Naar Erveza
in Heesch.

Breng kleur in
en om je huis
Goedlopend
Erveza is pas een jaar gevestigd
in de John. F. Kennedystraat in
Heesch. Toch weten steeds meer
klanten - particulier, professioneel en bedrijfsmatig - de weg
naar de speciaalzaak te vinden.
Want, of het nu voor binnen of
voor buiten is: ga voor die frisse
look en breng kleur in en om je
huis. Laat de lente maar komen!
Erveza Verfspeciaalzaak
John. F. Kennedystraat 89,
Heesch
www.erveza.nl.

Oproep: opdrachten gezocht voor
de ‘Community Week’ in mei
Studenten Koning Willem I College gaan weer helpen met klusjes
BERNHEZE - Voor de elfde keer organiseert het Koning Willem I College de Community Week; een week
waarin studenten aan de slag gaan in allerlei projecten, in de wijde omgeving. En ook in het buitenland.
Projecten zoals dingen repareren, opknappen, iets organiseren of ontwerpen. Heeft u een uitdagende
opdracht, waarbij u hulp kunt gebruiken in de week van 17 t/m 19 mei? Laat het ons weten vóór 12 april.
Ook dit jaar gaan we het weer
groots aanpakken. Bijna 600
studenten van verschillende opleidingen, met diverse talenten,
gaan in de week van 17 t/m
19 mei hun talenten laten zien
in uitdagende projecten in de
maatschappij.

Voor onderzoek en begeleiding bij
dyslexie en dyscalculie

Ze gaan helpen bij allerhande
activiteiten en klussen, met websites, social media, smartphones,
opknapwerk.
Ze kunnen helpen met tuinieren,
schilderen, ontwerpen en marketing.

www.opdidakt.nl
Opdidakt Heesch| 0412 450 228 | heesch@opdidakt.nl

ZONDAG 6 MAART

Dit doen ze bij toneel- en sportverenigingen, scouting, zeeverkenners, agrariërs, zorgcentra,
dagbestedingscentra, basisscholen, kunstenaars, maneges, bedrijven, AZC’s en eventueel particulieren.

Entreepoort opknappen bij Speeltuin ‘t Kwekkeltje

Bovendien gaat een groep van
ruim vijftig studenten een school
opknappen in Bosnië.

Heeft u hulp nodig bij een opdracht of project? Neem dan
vóór 12 april contact op met Rob

de Vrind via: r.devrind@kw1c.nl
of kijk op www.kw1c.nl/
community-week.

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

WWW.BABY-KINDERBEURS.NL
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Deelnemers Atelierroute stellen zich voor
ZONDAg 3 eN 10 APRIL VAN 11.00-17.00 UUR

carla van liesHout, Nistelrode, is schilder. Zij exposeert
nieuwe, grote kunstwerken;
modern, klassiek, abstract, expressieve portretten en taferelen. Tijdens uw bezoek aan haar
atelier en expositieruimte, kunt u
informatie krijgen over schilderworkshops en cursussen.

cHarles steijger, Dinther,
schildert, schrijft poëzie, ontwerpt en doet uitvindingen.
Hij wil zijn kunst niet in een stijl
beschrijven, misschien wel geen
stijl. Het schrijven van poëzie is
de rode draad in zijn leven.
Gastexposant is Toos Seerden. Zij
maakt poppen.

Gastexposant is Hetty Kok, met
beeldhouwwerk.

Meer info:
www.atelierroutebernheze.nl.

Hans Koenen, HeeswijkDinther, maakt beelden in brons
en steen, veelal van vrouwfiguren, in een realistische tot een
imaginair figuratieve stijl. De
grotere beelden zijn steeds vaker
‘transparant’, met vormen uit de
natuur.
Op de atelierdagen zijn beeldhouwers aan het werk en kunt u
kennismaken met de schilderijen
van Marja Mul. Welkom!

COLUMN EEN KIJKJE IN DE BIEB
Nieuw in DeMooiBernhezeKrant is de rubriek ‘Een kijkje
in de bieb’. In het kader van het Jaar van het Boek 2016,
vertelt eens in de maand een medewerker van een van
de bibliotheken in Bernheze over haar werk in de bieb.
Evi Savelkouls trapt af. Zij werkt in de bibliotheek van
Nistelrode en Uden.

Evi Savelkouls

Henrian selten. Vooral abstract werk en dieren, geschilderd
op doek, kunt u verwachten bij
een bezoek aan de kloosterkapel
in Vorstenbosch. Liete Scheepstra
en Henrian Selten, twee schilders
opgeleid in Arendonk België, tonen hun schilderijen tijdens de
Atelierroute Bernheze.
Beide dames zijn lid van de kunstcommissie van de kloosterkapel.

2016 is uitgeroepen tot het Jaar van het Boek. En in het kader daarvan, zijn we zo brutaal om die
laatste vraag te stellen aan verschillende mensen in
nistelrode. In de bibliotheek staat een nachtkastje,
waar elke keer weer een ander favoriet boek op ligt,
met uitleg en een foto van de persoon die het boek
heeft gekozen. Kom jij ook eens langs in de bibliotheek om al de favoriete boeken te bewonderen?

Extra informatieavond ‘Wisenten in de Maashorst’
MAASHORST - Vanwege de enorme belangstelling, afgelopen januari, is besloten om dinsdag 29 maart
een extra informatieavond over de introductie van wisenten in natuurgebied de Maashorst te houden.

josien van BoXtel, Heesch.
Zij schildert graag en al tientallen
jaren. Haar werk lijkt op het eerste gezicht nogal verschillend.
Het bestaat ook uit verschillende
materialen, maar als u goed kijkt,
is zelfs het fijne werk grof.
Schilderen is nooit helemaal tevreden zijn. De kunst is om toch
op tijd te stoppen.

Vroedvrouwen, vlekjes
en vondelingen
NISTELRODE - HKK Nistelvorst organiseert op woensdag 9 maart
de lezing ‘Vroedvrouw, vlekjes en vondelingen’, welke wederom
wordt verzorgd door arts, radioloog Hans van den Broek uit Deurne,
ook bekend van de lezing ‘Koorts en honger’.

Ik krijg vaak vragen over mijn werk bij de bibliotheek. Of ik
de hele dag boeken mag lezen? Die droom kan ik meteen
de wereld uit helpen, want daar heb ik écht geen tijd voor.
Of ik de hele dag: “Ssssst!” moet zeggen? Ook dat is niet
het geval. De bibliotheek is nog steeds een fijne plek om
te dromen, hard te werken of rustig een boek uit te kiezen.
Maar de hele dag stil zijn? nee, die tijd is voorbij. In de
bibliotheek van tegenwoordig mogen dingen gebeuren en
ontstaan. Goede ideeën bijvoorbeeld, een niet-alledaagse
ontmoeting of een mooie discussie. Daarom vind ik mijn
werk bij de bibliotheek zo bijzonder.

Geen dag is hetzelfde. Soms ben ik de juf met dertig kinderen op bezoek. Soms ben ik het luisterend oor, waarbij iemand zijn hart kan luchten na een zware dag. Soms ben ik de eventplanner,
die met een activiteit veertig mensen een boeiende avond kan bezorgen. En soms ben ik gewoon
die oude vertrouwde boekenwurm, waaraan gevraagd wordt; “Wat heb jij op je nachtkastje
liggen?”

Deze door IVN en Vogelwacht
Uden, georganiseerde lezing
wordt wederom verzorgd door
Leo Linnartz, die sinds 17 jaar als
ecoloog verbonden is aan ARK
Natuurontwikkeling. De lezing
vindt plaats in clubgebouw de
Groenhoeve aan de Artillerieweg
3 in Uden (naast de kinderboerderij). De aanvangstijd is 20.00
uur, waarbij een vrijwillige bijdrage wordt gevraagd. Aanmelden
voor deze lezing is niet nodig. Iedereen is van harte welkom.

www.atelierroutebernheze.nl

In ‘Vroedvrouwen, vlekjes en
vondelingen’ belicht hij de ‘vrouwelijke’ zaken uit de geneeskunde van de afgelopen eeuwen. Hij
zal onderwerpen belichten als de
leeftijd waarop men trouwde en
hoe men aan geboortebeperking
deed. Hierbij krijg je veel - niet
eerder gehoorde - wetenswaardigheden over zwangerschap en
bevalling te horen. En natuurlijk
worden ook de kennis en de taken van de vroedvrouw belicht.
Daarnaast zullen de opvattingen
over hygiëne bij kinderen je misschien lichte rillingen bezorgen.
Neem je zakdoekjes met odeklonje (eau de cologne) maar
mee.
Verder zullen de omgang met
aandoeningen als borstkanker,

baarmoederziektes en geslachtsziektes de revue passeren. Ruime
aandacht is er tot slot voor de
zich - vaak in het geniep - afspelende zaken als prostitutie, abortus, kindermoord en het te vondeling leggen van ongewenste
kinderen.
Zoals gebruikelijk, zal het verhaal met de nodige illustraties
en in duidelijke taal verlucht en
verteld worden. Dankzij de hulp
van zijn heemkundevrienden uit
Deurne, heeft hij weer tal van
wetenswaardigheden en aardigheden aangeboden gekregen uit
de archieven en je zal huiswaarts
keren, vol verbazing en met rode
oren.
De lezing vindt plaats in de
heemkamer van HKK de Nistelvorst, Maxend 3 in Nistelrode,
aanvang 20.00 uur.
Ook niet leden zijn van harte
welkom, zij betalen € 3,-.

Het
adres voor
Gewijzigde
openingstijden:
Veevoer

Maandag
t/m
van 8.00 tot 18.00 uur.
Hondenenvrijdag
kattenvoer
Vanaf
5 maart zijn wij op zaterdag geopend
Dierenbenodigdheden
van 8.00 tot 16.00 uur.
Meststoffen
Zaai- en pootgoed
Meerstraat 32
Tuingereedschap
+31
(0)413
291
U vindt
ons op
de 403
Meerstraat
in Heeswijk
+31
(0)41332293
401
0413 291 403
info@cvanlieshout.nl
www.cvanlieshout.nl
www.cvanlieshout.nl
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Webshop Raved Musthaves betrekt het mooie winkelpand

Generaties ondernemend op een locatie

Nieuwe zomermode bij Raved Musthaves

Schilderatelier voor workshops

NISTELRODE – “Het is heel bijzonder om te zien hoe de tijd je inhaalt en veranderingen voor de deur
staan, die soms sneller komen dan je denkt.”, zo begint Theo van den Heuvel zijn reactie op de vraag
wat er met het pand van de Marskramer gaat gebeuren. Theo en Carla zien nu de derde generatie plannen maken in het pand aan de H. van de Venstraat; ’t begon met alles voor de loodgieter, ging vervolgens naar een huishoudspeciaalzaak en zal - naast het bestaande schildersatelier en Galerie Bernheze
- nu ook een Raved Fashion & Musthaves Boutique herbergen.
€ 50,-. Zij zal hierbij ondersteund
worden door haar zus Romy, die
ook in het bedrijf actief is. Ze
heeft heel duidelijk een jongere
doelgroep en wil zich hier verder
in ontwikkelen.”
Toekomst
Er zal na de sluiting van Marskramer een verbouwing plaatsvinden, om als kledingwinkel
te heropenen, met de huidige
naam; Raved Fashion & Musthaves Boutique. Net als de bijna
100.000 volgers van de webTheo en Carla met Tim Akkerman
tijdens hun huiskamerconcert

“In een tijd van crisis, waar winkelketens sluiten, onzekerheid in
de wereld is en de mensen meer
online gaan kopen, staat nu een
nieuwe generatie te trappelen,
om hun ideeën te profileren en
gaat het straatbeeld in een rap
tempo veranderen.” Theo geeft
deze feiten als een uitdaging
weer.
Daarnaast weet hij uit ervaring:
“Ook op onze locatie ontkomen we niet aan veranderingen.
Marskramer gaat stoppen op
onze locatie, op 30 april 2016,
waar meer dan 50 jaar een huishoud- en speelgoedzaak is ge-

den, maar heeft niet alle ruimte
nodig. Theo denkt even hardop:
“We hebben ook de gelegenheid
om op de locatie nog nieuwe
dingen te ontwikkelen. Denkend
aan lifestyle, of een pop-up winkel, waar jonge ondernemers
kansen geboden worden.
Zo kunnen er ook seizoenartikelen verkocht worden, zoals zomergoed, tuimeubelen, kerstartikelen of er komt kantoorruimte,
pedicure, nagelsalon of schoonheidssalon. Deze laatste activi-

Zeven dagen per week is er een
afspraak te maken van 8.00 uur
‘s morgens tot 22.00 uur in de
avond. Want ook aangepaste
openingstijden, die beter passen
in de tijdgeest waarin we nu leven, horen bij klantgerichtheid.
Een winkel vol service en maatwerk zal goed passen in Nistelrode.

Vera en Romy

weest. Het is moeilijk om in kleinere kernen formules te hanteren
die niet bij het dorp passen. Wij
geloven nog steeds in een winkel
in Nistelrode, waar je kort bij de
mensen staat en waar service en
kwaliteit de boventoon moeten
voeren.
Onze oudste dochter Vera, heeft
aangegeven - na twee jaar succesvol een webshop te hebben
gevoerd in kleding, schoenen en
musthaves - ook een werkplek te
willen creëren op onze locatie, in
de vorm van een fysieke kledingwinkel.
De prijsindicatie van kleding en
schoenen ligt tussen de € 25,- en

Een winkel vol service en maatwerk
zal goed passen in Nistelrode
shop, kan ook jij de webshop
www.ravedmusthaves.com op
Facebook liken, waardoor je van
alle ontwikkelingen op de hoogte blijft en natuurlijk al de nodige
‘musthaves’ kleding en schoenen
online kunt bestellen.
Raved Fashion & Musthaves
De fysieke kledingwinkel Raved
Fashion & Musthaves Boutique
zal rond augustus geopend wor-

teiten zouden goed passen bij de
doelgroep van Raved Fashion &
Musthaves Boutique.” Ideeën te
over, maar Theo en Carla dagen
de ondernemers uit om even ‘out
of the box’ te denken. Ze helpen
nieuwe ondernemers ook graag
met hun kennis.
Daarnaast blijven ze klaarstaan
voor het maken van pasfoto’s,
verwisselen van horlogebatterijen
en gewone batterijen.

“Dus Nistelrode is nog niet van
ons af. We hebben als familiebedrijf er heel veel zin in en de
koffie of thee zal altijd klaarstaan.
Wij, Carla, Theo, Vera en Romy
heten jullie van harte welkom.
Wat belangrijk is dat we doorgaan in een tijd die vraagt om
verandering, maar die oh zo leuk
is om met volle kracht door te
gaan” besluit Theo.

Het atelier en Galerij Bernheze voor:
- Schilderlessen.
- Teamuitjes en schilderworkshops voor bedrijven en
familie-uitjes.
- Exposities.
- Vergaderingen en activiteiten op een bijzondere locatie.
- Huiskamerconcerten, waar we opkomende, talentvolle
artiesten een podium geven, waarbij de combinatie van
kunst en muziek voor een bijzondere ervaring zorgt.
theogalerijbernheze@live.nl of info@carlavanlieshout.nl.
www.carlavanlieshout.nl
www.ravedmusthaves.com
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aan het werk
Jongerenraad van Rabobank
Oss Bernheze organiseert
een sollicitatietraining

Lokale ritrijder
gezocht

OSS/BERNHEZE – In de Groene Engel in Oss vindt op 9
maart vanaf 19.00 uur de sollicitatietraining plaats. De
avond wordt georganiseerd op initiatief van de jongerenraad van Rabobank Oss Bernheze.

Bezorger met auto
Gezocht, vroege vogels voor het bezorgen van dagbladen, o.a.: AD, de
Volkskrant en Trouw. ’s Ochtends ca. 130 kranten bezorgen met eigen auto,
is goed betaald en snel verdiend. Het bezorgen duurt 2 tot 2,5 uur per dag,

RTL-presentatrice Meike de Jong belicht als gastvrouw van
deze avond, algemene trends in de huidige arbeidsmarkt.
Vanuit Randstad is er een professional aanwezig. Deze desWat staat er tegenover:
kundige adviseur gaat in op verschillende onderwerpen die
• vergoeding € 800,- per 4 weken
belangrijk zijn bij het solliciteren. Ze geeft antwoorden op
hoe die ene vacature te vinden, wat in een CV te zetten en
• startpremie van €100,hoe jezelf het beste te presenteren.
• gratis de krant lezen
Aanwezigen kunnen ook hun CV laten checken. De training is bedoeld voor klanten tussen de 18 en 30 jaar van
Rabobank Oss Bernheze.
De minimumleeftijd is 18 jaar.
Locatie: de Groene Engel in Oss (Kruisstraat 15).
Kijk voor meer informatie of aanmelden op:
Aanmelden kan via www.rabobank.nl/ossbernheze.

H
C
S
E
E
H

www.krantenbezorgen.nl

‘Ken de CV van je toekomstige werkgever, dit zorgt
voor een gelijkwaardig sollicitatiegesprek’
Werk met voldoende
beweging?

Word bezorger!
Gezocht, vroege vogels* voor het bezorgen van dagbladen zoals AD, de
Volkskrant en Trouw. ’s Ochtends voor 7 uur de krant bezorgen is goed
betaald en snel verdiend. Het bezorgen duurt 1 tot 1,5 uur per dag, van
maandag tot en met zaterdag.

HEESWIJK-DINTHER
Wat staat er tegenover:
• een aantrekkelijke 4-wekelijkse vergoeding van €310,- ;
• gratis de krant lezen;
• gratis regenpak;
• diverse extra’s te verdienen.

Kijk voor meer informatie of aanmelden op:

www.krantenbezorgen.nl

*De minimumleeftijd is 15. Legitimatie verplicht.
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Verbeter de wereld, begin gewoon...!
Volleybalteam Dames
1 zoekt
trainer/coach!

Voorbereiding op je sollicitatie
Werk met voldoende
beweging?

Word bezorger!
Gezocht, vroege vogels* voor het bezorgen van dagbladen zoals AD, de Volkskrant
en Trouw. ’s Ochtends voor 7 uur de krant bezorgen is goed betaald en snel verdiend. Het bezorgen duurt 1 tot 1,5 uur per dag, van ma t/m zat.

Wat staat er tegenover:

Heesch & Nistelrode

Je brengt een belangrijk deel van je leven werkend door. Het is
dus belangrijk om te weten of de FUNCTIE, de ORGANISATIE en
de BEDRIJFSCULTUUR wel bij je passen. Door de juiste vragen
te stellen, kun je daar achter komen. Zij zijn op zoek naar de
JUISTE PERSOON, jij bent op zoek naar het juiste werk/bedrijf.
Als gelijkwaardige gesprekspartner, doe je je huiswerk; lees
informatie over het product of de dienst van het bedrijf, vraag bij
vrienden en bekenden over het bedrijf, bekijk de website van het
bedrijf, probeer de ontwikkelingen van de branche te ontdekken.
Hierdoor laat je welgemeende interesse zien.

• een aantrekkelijke 4-wekelijkse vergoeding van ca. €280 tot €320,- afh. van de
wijk ; • gratis de krant lezen; • startpremie van €100,- ; • gratis regenpak; • diverse
extra’s te verdienen.
*min.leeftijd 15 jaar

NISTELRODE - Het eerste damesteam van Volleybalvereniging Tornado uit Nistelrode is op zoek naar een nieuwe
trainer/coach voor seizoen
2016/2017.

Kijk voor meer informatie of aanmelden op: www.krantenbezorgen.nl

Voor u een
koud kunstje?

De groep fanatieke meiden
is nu nog verdeeld over twee
teams, maar traint wel al samen. Één team speelt momenteel in de derde klasse en
bestaat uit meiden tussen de
15 en 18 jaar oud. Het andere team speelt in de tweede
klasse en bestaat uit dames
van circa 26 tot 32 jaar oud.
Volgend jaar worden de teams
samengevoegd tot één nieuw
team.

Het verzorgen van administratieve, fiscale en financiële
zaken is voor Maas & van Oss een koud kunstje. Wij plaatsen
voor een groot aantal MKB’ers de complete administratie
op het door de klant gewenste en voor de wet vereiste

Ben jij of ken jij de trainer
die dit nieuwe team mee wil
vormgeven?
Dit nieuwe, gezellige en fanatieke team vindt een goede
mix tussen prestatie en plezier
belangrijk. Ze zijn op zoek
naar iemand die hen in zowel
de trainingen als wedstrijden
kan blijven uitdagen, zodat zij
individueel en als team kunnen blijven groeien.
Het team traint op dinsdag
en donderdag in Sporthal
de Overbeek in Nistelrode
en speelt de wedstrijden op
zaterdag. In overleg met de
potentiële nieuwe trainer kan
besproken worden of hij/zij
mogelijkheden heeft om 1 of
2 keer per week te trainen en
eventueel ook te coachen tijdens de wedstrijden.
Heb je interesse?
Stuur dan een e-mail naar
secretariaat@vc-tornado.nl.

Assistent
accountant

voetstuk. Van jaarrekeningen en tussentijdse cijfers tot fiscale
aangiften en prognoses. Wellicht binnenkort samen met u…
Wij zoeken voor uitbreiding van ons team namelijk een:

Assistent
accountant m/v
met minimaal 2 jaar ervaring

Wij vragen: HBO Bedrijfseconomie of Accountancy, bereidheid
om aanvullende cursussen te volgen, klantgerichte aanpak,
goede communicatieve vaardigheden, al helemaal thuis
op het gebied van jaarrekeningen en fiscale aangiften.
Wij bieden: prettige werksfeer, ruimte voor persoonlijke
ontwikkeling en een gevarieerde opdrachtenportefeuille.

Vrijwilligerspunt Bernheze
20% Cyaan • 100% Magenta • 60% Yellow

50% Magenta • 100% Yellow

50% Cyaan • 100% Magenta

Stichting Dier & Tuin Weide in Heeswijk-Dinther is een
natuureducatiecentrum van 53.000 vierkante meter met veel
natuurtuinen en dieren. Zij zijn op zoek:

naar vrijwilligers voor
verschillende activiteiten

Sollicitatie, inclusief cv en motivatie waarom jij de assistent
accountant bent die Maas & van Oss zoekt, uiterlijk 10 maart
per brief of mail sturen t.a.v. Jelle van Oss, Tramstraat 25,
5388 GE Nistelrode, jelle@maasenvanoss.nl.

zoals o.a. het verzorgen van de dieren, het onderhoud van de
tuinen, het ontwikkelen van educatiemateriaal, toezicht houden,
begeleiden van groepen kinderen.
Mocht dit u aanspreken, dan nodigen we u uit om contact
op te nemen met het Vrijwilligerspunt Bernheze,
De la Sallestraat 3 Heesch, 0412-474851, www.ons-welzijn.nl
of mail naar ank.meertens@ons-welzijn.nl

VRIJWILLIGERSWERK VERSTERKT!

Tramstraat 25, 5388 GE Nistelrode | T 0412 617 491
E info@maasenvanoss.nl | I www.maasenvanoss.nl
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Matineeconcert in Kasteel Heeswijk
HEESWIJK-DINTHER - Bluezy verzorgt op zondag 6 maart het Matineeconcert. Bij Bluezy staat plezier in het maken van muziek voorop.
Het repertoire van Bluezy kan
het beste worden omschreven

als ‘puur en eerlijk’, wat betekent
dat de aanstekelijke (samen)zang

ACTIVITEITENAGENDA
ZA. 5
MAART

wijze het podium.

VR. 4
MAART

LOS MUZIEKTHEATER

Pinksterfeesten over de kook!
NISTELRODE – De 42e editie van de Pinksterfeesten Nistelrode vindt van 14 t/m 17 mei plaats. Het lijkt
nog ver weg, maar de voorbereidingen zijn al in volle gang. De organisatie heeft evenementenbeurzen
bezocht om inspiratie op te doen, de sponsoren zijn benaderd en de eerste boekingen liggen vast. Het
grootste evenement van Bernheze kookt dit jaar over van bruisende activiteiten, want het thema luidt:
‘Pinksterfeesten over de kook!’
hoek gecreëerd waar je je eigen
‘zolderopruiming’ kunt houden.
Dus heb je in de loop der jaren
spullen verzameld waar je niets
meer mee doet, maar waar je

AANVANG: 20.15 UUR
ENTREE: € 12,50
Total loss? Femke, Charlotte, Kim en Dookje zijn niet bang
om flink wat deuken op te lopen! Met hun indrukwekkende
muzikaliteit, scherpe teksten en fysieke uitspattingen blijft
LOS het publiek verbazen. In het derde programma van
dit knettergekke viertal gaan de meiden van LOS verder,
sneller en harder dan ooit.

VR. 11
MAART

GERARD VAN MAASAKKERS
EN FRANK COOLS

AANVANG: 20.15 UUR
ENTREE: € 17,Er zijn van die prachtige liedjes die ze zo graag zelf hadden
willen schrijven, maar anderen waren hen voor. Daarom
hebben Brabander Gerard van Maasakkers en Vlaming
Frank Cools besloten om ze dan maar zelf te zingen!

ZA. 12
MAART

OUDE TIJDEN HERLEVEN
MET HELGOBRA’S EN
BOZELA’S

AANVANG: 20.00 UUR
ENTREE: € 6,Kent u ze nog? De Helgobra’s en de Bozela’s? Beide bands
waren in een ver verleden dé band voor bruiloften en
partijen. Ze laten oude tijden herleven met de mooiste
muziek uit de ‘60’s, 70’s en 80’s!

DO. 17
MAART

TURKS FRUIT GESPEELD
DOOR SJOERD PLEIJSIER

AANVANG: 20.15 UUR
ENTREE: € 15,‘Turks Fruit’ is voor Sjoerd Pleijsier nog steeds ’t mooiste
liefdesverhaal uit de Nederlandse literatuur. “Turks Fruit zit
in mijn hoofd en in mijn hart”, aldus Sjoerd. “Ik zie het als
een enorme uitdaging en eer om het in reprise te nemen.
Het verhaal is tijdloos”.

De Misse 4 - 5384 BZ Heesch - 0412 - 45 16 34
info@de-pas.nl - www.de-pas.nl

Op het repertoire staan traditionals en standards, gegoten in
een ‘Bluezy jasje’ maar ook eigen
nummers komen voorbij. Bluezy
bestaat uit: Huub: zang - gitaar
- mondharmonica; José: zang;
Anette: zang - gitaar; Hans: zang
- cajun; Ari: basgitaar; Pim: saxofoon.
De groep treedt op om 14.15
uur en 15.15 uur, entree € 10,-.

BENEFIETCONCERT
NOTHING ELSE MATTERS

AANVANG: 20.30 UUR
ENTREE: € 7,50 (VVK)
Dit keer gaat de opbrengst van dit
benefietfestival naar Buro Lima. Outline,
Co-Incidental, Dude, The Basement,
Finders Keepers en The Picadilly’s vullen
deze zaterdag afwisselend op hun eigen

wordt begeleid door akoestische
instrumenten. Het ene moment
de pure Delta blues, het andere
moment uptempo folk muziek.

Rommelmarkt
Het recept is als vanouds: veel
braderiekramen, met veel snuisterijen. Muziek, straattheater, de
pinksterloop, kermis, terrassen,
eten, drinken en volop kindervermaak. Dat alles met een link
naar het thema.
Nieuw dit jaar is de rommelmarkt. Er wordt een speciale

€ 50,- voor twee dagen. Inschrijven kan via het inschrijfformulier
op de website:
www.pinksterfeestennistelrode.nl.
De aanvragen zullen op volgor-

nieuw dit jaar is de rommelmarkt;
een speciale hoek waar je je eigen
‘zolderopruiming’ kunt houden
een ander misschien nog blij mee
kunt maken? Huur een kraam en
kruip in de rol van een ware verkoper. Je kunt rekenen op een
groot publiek!
Je kunt een kraam van 4 meter
huren voor € 32,- per dag of

de van binnenkomst worden behandeld.
We kijken ernaar uit om er vier
verrukkelijke dagen van te maken. Heb je ideeën, vragen of
suggesties? We horen het graag!
info@pinksterfeestennistelrode.nl.

Benefietconcert ‘Nothing Else
Matters’ voor Buro Lima:
Samen leven…en ongehinderd kind zijn
HEESCH – De passie voor muziek maken en de wil om iets te doen voor het goede doel zijn op zaterdag
5 maart voor de vierde maal de drive voor het benefietconcert Nothing Else Matters. In CC De Pas zijn
de verbinding met Bernheze, deze passie en het goede doel, dé ingrediënten om een gezellige avond
bomvol muziek te organiseren. ‘Belangeloos, betrokken en een avond lang muziek mogen maken’; zo
omschrijven de deelnemers zelf hun motivatie om mee te doen.
Heeswijk-Dinther; een stichting
voor pedagogische begeleiding
en ondersteuning.
Als ouder wilt u graag het beste
voor uw kind. U wilt uw kind een
fijn en gelukkig leven bieden en
opvoeden in een veilige en verHet enthousiasme van de organisatie heeft ertoe geleid dat zes
bands zich bijzonder geroepen
voelen mee te werken. Outline,
Co-Incidental, The Picadilly’s,
Finders Keepers, Dude en The
Basement vullen op zaterdag 5
maart, afwisselend en elk op eigen wijze, het podium van de
theaterzaal en het café van De
Pas tijdens dit benefietconcert.
Als goede doel dit jaar is gekozen voor Buro Lima uit

‘samen kunnen we
het verschil maken’
trouwde omgeving. Natuurlijk
wilt u uw kind ook meegeven dat
hij/zij geliefd is en zichzelf mag
zijn. Het is niet altijd gemakkelijk
om de zorg van uw kind te delen
met anderen. Bij Buro Lima beseffen ze dat. Om de juiste plek
voor uw kind te kiezen is vooral
vertrouwen nodig. En dit creëren
ze, samen met de ouders en professionele begeleiding.

Wij als organisatie en u als bezoeker, kunnen het verschil maken.
Het benefietconcert start om
20.30 uur en de zaal is open vanaf 20.00 uur.
Toegangskaarten kosten in de
voorverkoop € 7,50 en aan de
dagkassa betaalt u € 10,-.
We hebben in NH1816 Verzekeringen een geweldige sponsor
gevonden, die voor elk verkocht
toegangskaartje € 10,- doneert!
Kaartverkoop kan online via:
www.de-pas.nl, bij de infobalie
van De Pas of via onze vaste verkooppunten: Boekhandel Ceelen
in Heesch, DIO/The Read Shop
in Nistelrode, CD Kiosk in Oss en
PaperPoint in Heeswijk-Dinther.
CC De Pas vindt u aan de Misse 4
in Heesch. Parkeren is gratis.
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Indrukwekkende liedjesvoorstelling van Gerard
van Maasakkers en Frank Cools

De Orkaan van De Zwaan

HEESCH - Gerard van Maasakkers en Frank Cools maken een voorstelling met liedjes die ze
graag zelf geschreven zouden hebben. Daarom besloot een heer uit Noord-Brabant en een heer
uit Gent om deze liedjes dan maar samen te zingen. Als die twee samen zingen, dan gebeurt
er wat! Op vrijdag 11 maart brengen van Maasakkers en Cools, in de theaterzaal van de Pas in
Heesch, de mooiste Nederlandse en Vlaamse liedjes ten gehore.
Natuurlijk zijn er die
prachtige liedjes van
Van Maasakkers en
ook liedjes die ze het
liefst zelf hadden willen
schrijven. Maar anderen
waren hen voor:
Nederlanders als Ramses
Shaffy, Bram Vermeulen,
Cornelis Vreeswijk
en ook Vlamingen als
Willem Vermandere en
Louis Neefs. Een traan,
een lach, maar soms ook
twijfel.
Want wat moet je nou
met ‘Maar liefje, nu
heb je geen voetjes’?
Een smartlap dus,
maar dan een van het
verrukkelijkste soort. In dit unieke programma komen twee werelden bij elkaar. De heren houden het simpel:
wat gitaren, wat ukeleles, misschien een orgeltje en twee fantastische stemmen. Meer hoeft het niet te zijn.

HEESWIJK-DINTHER - Een nieuwe Orkaan van De Zwaan brengt een
tribute to Legends of Rock. Drie tribute bands op één zondag: Philo - Thin Lizzy Tribute, Heritage - AC/DC tribute en Black Wizard
- Black Sabbath / Ozzy Osbourne tribute. Kom genieten van deze
classic rock, ten gehore gebracht door en voor pure liefhebbers!
Zondag 6 maart 16.00 uur tot 21.00 uur in De Zwaan: De Orkaan
van De Zwaan. Zaal open 16.00 uur, voorverkoop € 8,-, dagkassa
€ 10,-. Info: 0413-291575 of www.dezwaanlive.nl.
Kaarten verkrijgbaar via onze website.

Kaarten voor deze voorstelling zijn te koop via de website van De Pas, het optreden
begint om 20.15 uur.

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

Als je in aanmerking wilt komen voor twee gratis kaarten voor deze voorstelling,
mail dan voor 6 maart naar: info@de-pas.nl.

ZONDAG

13 MAART

Heesch
06-39563131
bdijk@mrbd.nl

Gastronomia Italiana
Dé Italiaanse speciaalzaak in Brabant
Authentieker ga je het niet vinden

PARTYCENTRUM‘T MAXEND

NIEUW!
Coupe-to-go!
Zelf
samenstellen

IN NISTELRODE

AANVANG 15.00 TOT 21.00 UUR
ZAAL OPEN OM 14.00 UUR

William Burg - Ron Besselink
Peter van Rooy - Christ Marco
Meesters - Danny & Angeliqué
Charelle - Bjorn Litjes
René Uleke - Sylviah
Laura Ross

VOORVERKOOP:

Dio/The read Shop Sparkling - Parkstraat 8, Nistelrode
Francis Mode - Heuvel 24, Oss
Partycentrum ‘t Maxend - Maxend 22a, Nistelrode
Hipp & Sytle - Raadhuisplein 21, Drunen
Telefonisch: Huub Montano 06-1415 8614

Officiële
Vespa
artikelen
Boncaffè
Koffie uit
Catania

A presto! Da
Gaetano en Yulita
Mercurio in
Heesch

Antipastibar
Een hele
vitrine vol!

Limoncello
mania!

Pasen 2016!
Italiaans zoet
en authentieke
grote
paaseieren
met cadeau!

•Limoncello,
eigen
Receptuur
•Limoncelloolijfolie
•Torronelimoncello
•Balsamico
Limoncello
•Cheescakelimoncello

Uniek in Nederland
Pizza—55cm
MAXI famiglia
Super
Pizza!
t’ Dorp 70, Heesch Tel: 0412-474000
info@g-italiana.nl www.g-italiana.nl
Openingstijden: Ma.16.00 - 20.00
Wo/Do.11.30 - 20.00 Vr.11.30 - 21.00
Zat.11.30-20.00. Zon.13.00-19.30 Di. gesloten
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uitleenpunt voor hulpmiddelen in Laverhof is er voor jong en oud!
HEESWIJK-DINTHER - Er kan ons allemaal zo maar iets gebeuren, waardoor we tijdelijk hulpmiddelen
nodig hebben. Rugsteunen, bedverhogers, handbewogen rolstoelen, douche- en toiletstoelen, glijlakens en ondersteken zijn daar wat voorbeelden van. Vanaf 1 maart hoeft u voor het lenen van deze
hulpmiddelen niet meer naar Uden of Boxtel. Laverhof gaat op haar locaties Cunera | De Bongerd in
Heeswijk en het Mgr. Bekkershuis in Schijndel, deze uitleenservice aanbieden!
Fijn dat zo dicht bij huis deze uitleenservice gerealiseerd wordt.
“Laverhof is altijd op zoek naar
hoe zij niet alleen voor haar clienten kan zorgen, maar óók hoe
zij de inwoners in de wijk, op een
goede en betrokken manier kan
ondersteunen waar dat nodig is.
Daartoe ontwikkelen we continu
nieuwe zorgdiensten. Dat mensen tijdelijke hulpmiddelen zo ver
van huis moeten gaan halen, kan
toch ook anders? Dichter bij huis!
Vanuit deze gedachte zijn plannen ontwikkeld om een uitleenservice bij Laverhof te realiseren.
Zo kan Laverhof haar zorgpakket
nóg completer maken.
Al jaren werken we heel prettig
samen met Kersten hulpmiddelenspecialist. Zij leveren, onderhouden en reinigen de hulpmiddelen die wij intern gebruiken.
Om het plan ‘uitleenservice’ op
een goede en verantwoorde manier uit te kunnen voeren, wilden
we graag met hen samenwerken. Ook zij waren enthousiast.
Inmiddels hebben we alles intern
goed op de rails gezet om het
uitleenpunt te realiseren. Vanaf
1 maart kunnen alle inwoners uit
Heeswijk en omgeving en Schijndel, jong en oud, in Heeswijk en
Schijndel terecht voor het lenen

van tijdelijke hulpmiddelen”, vertellen Tom Serier, teammanager
facilitair en Anne-Marie Glaap,
hoofd hoteldienst van Laverhof.
wie gaat dat Betalen?
Tijdelijke hulpmiddelen lenen,
voor maximaal 26 weken, is opgenomen in vrijwel alle basisverzekeringen. In de meeste gevallen betaalt u hiervoor niets! Het
pakket aan hulpmiddelen dat geleend kan worden is voor iedereen gelijk. “Zijn de hulpmiddelen
langer nodig, dan kijken we samen naar de mogelijkheden en
voorwaarden van uw verzekering. U kunt ook bij ons terecht
voor informatie over de hulpmiddelen. En vanzelfsprekend
krijgt u uitleg over hoe u het
hulpmiddel op de juiste manier
gebruikt. De openingstijden van
het uitleenpunt worden na enige
tijd geëvalueerd, om te kijken of
we op deze manier in de behoefte van de gebruikers voorzien”,
besluiten Tom en Anne-Marie.
contactgegevens
Medewerkers van Laverhof staan
u graag te woord elke werkdag
tussen 10.30 uur en 12.00 uur.
Dan kunt u bellen voor vragen
en/of de hulpmiddelen op komen halen.

Cunera | De Bongerd
Zijlstraat 1, 5473 CJ Heeswijk
Telefoon: 0413 - 298480
uitleenpunt.heeswijk@laverhof.nl
Mgr. Bekkershuis
Deken Baekersstraat 83
5482 JD Schijndel
Telefoon: 073 - 5442700
uitleenpunt.schijndel@laverhof.nl
open dag
Op 19 maart a.s. opent Cunera
| De Bongerd in Heeswijk haar
deuren voor publiek. U kunt dan
kennismaken met het complete
dienstverleningspakket en activiteitenprogramma van Laverhof.
U bent van harte welkom!

Anne-Marie Glaap en Tom Serier

Zuster Aldegonda van schijndel, 60 jaar in het klooster
HEESCH - Bertha van Schijndel vierde op zondag 21 februari in Heesch, haar geboortedorp, haar zestigjarig kloosterjubileum. Op 13 januari, de dag van het eigenlijke jubileum, was er een viering met de
medezusters. Op 21 februari was het de beurt aan de zussen, zwagers, neven en nichten om een feestje
te bouwen en hun tante in het zonnetje te zetten.
Bertha van Schijndel is geboren op 13 juli 1929 in, wat in de
volksmond heet, ‘De Groes’, als
achtste kind van Piet en Trientje
van Schijndel. Haar zussen herinneren zich Bertha als een vrolijk
kind, altijd bezig en watervlug.
Vanaf haar 14de jaar gaat ze net als veel meisjes in die tijd - in
een gezin werken. Na een aantal
jaren besluit ze de opleiding tot
gezinsverzorgster te volgen in
Eindhoven. Daarna maakt ze zich
opnieuw verdienstelijk als ‘meid’
in - grote - huishoudens. In één
ervan: het gezin van Driekus en
Kea van den Hurk, heeft ze een
groot deel van de kinderen van
‘luier tot sluier’ verzorgd. Tot op
de dag van vandaag hebben de
kinderen Van den Hurk contact
met Bertha.
En dan…, zo rond haar 26ste jaar,
voelt ze zich aangetrokken tot het
kloosterleven. Haar omgeving
kan het nauwelijks geloven: ‘Wat
moet jij daar zonder gezinszorg,

toneel, sportclub en de gidsen?
Over drie weken sta je weer bij
jullie moeder op de stoep!’ Maar
Bertha weet zeker dat het kloosterleven is wat ze wil en ze treedt
in 1956 in bij de Zusters van het
Heilig Hart in Veldhoven. Haar
Eeuwige Gelofte doet ze in 1963

de zusters gehuisvest en Bertha
steekt vanaf 1989 ook daar de
handen uit de mouwen o.a. als
gastvrouw.
In al die jaren dat Aldegonda in
het klooster zit, heeft ze veel contact gehouden met haar familie.

Haar zussen herinneren
Bertha als een vrolijk kind
en meteen daarna vertrekt ze, als
zuster Aldegonda, naar Finland,
om zich daar 20 jaar lang in te
zetten in een kinderopvang. Als
ze in 1983 terug in Nederland is,
gaat ze aan het werk op de pastorie in Terheijden. Het klooster
van de zusters van het Heilig Hart
heeft steeds minder bewoonsters
en de orde vraagt of Bertha daar,
aan de Bernadettestraat in Hintham wil komen wonen. In dat
pand is het bestuurscentrum van

Onvoorstelbaar veel brieven en
kaarten heeft ze volgeschreven
en verstuurd. En nog steeds krijgt
iedereen, zelfs de kinderen van
haar neven en nichten, met verjaardagen en andere belangrijke
gebeurtenissen, een kaart van
haar.
Het is dus niet vreemd dat (tante)
Bertha nu zelf eens goed in het
zonnetje is gezet op 21 februari
jl., ter ere van haar Diamanten
Kloosterjubileum!
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Proef zelf
topkwaliteit voor
een Hollands prijsje

Vast
lage

1

prijs

41

Jumbo Wiegmans Heesch, Schoonstraat 8
Jumbo Nistelrode, Parkstraat 10
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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
De gemeente werkt op afspraaak
Milieustraat
De Morgenstond 4
Heeswijk-Dinther, tel.: 14 0412
woensdag 13.00-18.00 uur
vrijdag 13.00-18.00 uur
zaterdag 8.30-14.00 uur
Groendepots
Fa. Van Schaijk, Berghemseweg 13
Nistelrode
Fa. Dijkhoff, Lariestraat 25
Heeswijk-Dinther
woensdag: 13.00-18.00 uur
zaterdag: 8.30-14.00 uur
Politieloket
maandag t/m donderdag:
9.00-12.00 uur
woensdag: 16.30-19.00 uur

AGeNDA
3 maart 2016
Informatieavond aanleg
ontsluitingsweg
Heeswijk-Dinther Zuid
cultureel centrum Servaes,
Heeswijk Dinther
19.30 uur
9 maart t/m 9 april 2016
gratis compost ophalen
groendepots
19 maart 2016
Landelijke opschoondag
Meer info op www.bernheze.org

naar de gemeente?

Maak altijd een afspraak!

U maakt een afspraak:
- via www.bernheze.org
- telefonisch 14 0412
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WOZ-waarde en gemeentelijke belastingen 2016
De gemeentelijke belastingaanslag 2016 is verstuurd.
Daarop staat onder andere de
wOZ-waarde van uw woning,
van uw bedrijf of van het pand
dat u huurt. bent u het niet eens
met de wOZ-waarde of vindt u
dat er iets op uw aanslagbiljet
niet klopt, neem contact op met
de gemeente. we zoeken dan
samen naar een oplossing.
Taxatierapport opvragen
eigenaren van woningen kunnen het taxatieverslag van de
WOZ-waarde opvragen via
www.bernheze.org. U heeft
daar uw burgerservicenummer,
geboortedatum en het nummer
van het aanslagbiljet voor nodig.
Ook eigenaren van bedrijven
kunnen het taxatieverslag opvragen via onze website. U
heeft daar eHerkenning voor
nodig. Heeft u geen eHerkenning, dan kunt u een
‘taxatieverslag voor niet-wo-

ningen’ aanvragen door te
mailen naar kcc@bernheze.org.
We hebben dan de volgende gegevens nodig: straatnaam, huisnummer (+ huisnummertoevoeging), postcode, woonplaats en
telefoonnummer.
Huurders
Huurders krijgen in 2016 een
WOZ-beschikking. Deze beschikking staat als aparte regel op het aanslagbiljet. De
WOZ-waarde is voor hen van
belang omdat die van invloed is
op de jaarlijkse huurverhoging.
Hulp nodig bij wOZ-bezwaar?
Op donderdag 3 maart, dinsdag
8 maart, donderdag 10 maart,
dinsdag 15 maart, donderdag 17
maart en dinsdag 22 maart 2016
houden we ’s avonds spreekuur. Bent u van mening dat de
WOZ-waarde van uw pand te
hoog is, dat iets op uw aanslagbiljet niet klopt of wilt u graag

hulp bij het invullen van een reactie- of bezwaarformulier? U
bent van harte welkom.
U kunt telefonisch een afspraak
maken voor een gesprek met
een van de medewerkers van
het team Belastingen van de
gemeente. We helpen u graag.
Niet eens met de wOZ-waarde?
U kunt binnen zes weken na dagtekening van het aanslagbiljet
schriftelijk bezwaar maken. Dat
kan op de volgende manieren:
- Vul het bezwaarformulier in
op www.bernheze.org.
- Stuur een bezwaarschrift
naar de gemeente Bernheze,
Postbus 19, 5384 Zg Heesch,
t.a.v. Belastingen. U moet
hierin aangeven waarom u
het niet eens bent met de
WOZ-waarde.
Wilt u met de gemeente in
overleg over de vastgestelde

WOZ-waarde, dan kunt u:
- het reactieformulier op
www.bernheze.org invullen.
We nemen dan telefonisch
contact met u op om uw
reactie te bespreken.
- telefonisch een afspraak
maken voor ons spreekuur
via telefoonnummer 14 0412.
In de afgelopen jaren is gebleken dat we in veel gevallen uw
bezwaar kunnen oplossen. We
nodigen u van harte uit om daar
gebruik van te maken.
Meer informatie en de bezwaaren reactieformulieren vindt u op
www.bernheze.org.

Landelijk referendum 2016
Associatieovereenkomst Europese Unie en Oekraïne 6 april 2016
Stemmen bij volmacht
U kunt bij volmacht stemmen.
Daarbij gelden de volgende bepalingen.
Machtiging door schriftelijke
aanvraag volmachtsbewijs
Op www.bernheze.org kunt u
een formulier downloaden waarmee u een verzoek kunt indienen
om bij volmacht te stemmen. U
kunt het formulier op ophalen in
het gemeentehuis. Dat verzoek
kunt u tot en met vrijdag 1 april
2016 indienen bij de burgemeester van de gemeente waar u op
maandag 22 februari 2016 als
kiezer bent geregistreerd. U kunt
geen verzoek indienen als u al
een kiezerspas heeft of als u toestemming heeft om per brief te
stemmen. Degene die zich bereid
heeft verklaard als gemachtigde
op te treden, moet op maandag
22 februari 2016 als kiezer zijn
geregistreerd. Bij inwilliging van
het verzoek ontvangt de gemachtigde een volmachtsbewijs.
Een volmachtgever is niet bevoegd de volmacht in te trekken
of zelf aan de stemming deel te
nemen.
Machtiging door overdracht van
de stempas of kiezerspas
U kunt een andere kiezer die in
dezelfde gemeente als kiezer is
geregistreerd machtigen om voor
u te stemmen. U tekent daartoe
het formulier op de stempas of
kiezerspas en laat de kaart door
de gemachtigde mede onderte-

kenen. U draagt vervolgens de
stempas of kiezerspas aan de gemachtigde over, samen met een
kopie van uw geldige legitimatiebewijs. U moet deze kopie aan
de voorzitter van het stembureau
laten zien.
U kunt de in volmachtsbewijs
omgezette stempas of kiezerspas
tot en met de dag van de stemming overdragen. De volmachtgever kan dezw volmacht intrekken tot het uitbrengen van een
stem door de gemachtigde.
Een kiezer mag niet meer dan
twee volmachten aannemen. De
volmachtstem moet tegelijk met
de eigen stem worden uitgebracht.

Stemmen per brief
Inwoners van de gemeente
Bernheze die op de dag van de
stemming in het buitenland zijn,
kunnen hun stem uitbrengen per
brief.
Daarbij is het volgende van toepassing.
Via www.bernheze.org kunt u
een formulier downloaden waarmee u een verzoek kunt indienen
om per brief te stemmen. U kunt
het formulier ook ophalen in het
gemeentehuis. U moet het verzoekschrift uiterlijk woensdag
9 maart 2016 indienen bij de
burgemeester van de gemeente
waar u op maandag 22 februari 2016 als kiezer bent geregistreerd. Het verzoek wordt niet

ingewilligd wanneer u toestemming hebt om bij volmacht of
met een kiezerspas te stemmen.
Bij inwilliging van het verzoek
wordt het verzoek doorgestuurd
naar de burgemeester van ’s-Gravenhage. De burgemeester van
’s-Gravenhage zorgt ervoor dat
tijdig de stembescheiden worden
verzonden naar het adres in het
buitenland dat door de kiezer is
opgegeven.

Stemmen met een
kiezerspas
U kunt uw stem uitbrengen in
een willekeurig stembureau in
Nederland.
Daarbij gelden de volgende bepalingen.
Schriftelijke aanvraag
Via www.bernheze.org kunt u
een formulier downloaden waarmee u een verzoek kunt indienen
om in een willekeurig stembureau in Nederland te stemmen. U
kunt het formulier ook ophalen
in het gemeentehuis. U moet het
verzoek, met de stempas (indien
reeds verstrekt), uiterlijk op vrijdag 1 april 2016, indienen bij de
burgemeester van de gemeente
waar u op maandag 22 februari 2016 als kiezer bent geregistreerd. Het verzoek wordt niet
ingewilligd wanneer u toestemming hebt om bij volmacht of per
brief te stemmen. Na inwilliging
van het verzoek krijgt u een kiezerspas.

Mondelinge aanvraag
U kunt na ontvangst van de
stempas, maar uiterlijk tot dinsdag 5 april 2016, 12.00 uur,
uw stempas overleggen bij het
Bureau Verkiezingen van de gemeente waar u op maandag
22 februari 2016 als kiezer bent
geregistreerd. Het verzoek wordt
niet ingewilligd als u toestemming heeft om bij volmacht of
per brief te stemmen. Na inwilliging van het verzoek krijgt u een
kiezerspas.
Een eenmaal verstrekte kiezerspas kan bij verlies niet worden
vervangen.

Meer informatie
Als u gaat stemmen moet u naast
uw kiezerspas een geldig legitimatiebewijs meenemen. Als u
zich niet kunt legitimeren mag u
niet stemmen.
Voor meer informatie kunt u terecht bij het Bureau Verkiezingen
van de gemeente Bernheze, telefoon 14 0412.

gemeenteBericHten
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GeMeeNteRAAD

als u een voorwerp heeft verloren of gevonden (bijvoorbeeld bril,
fiets of portemonnee), kunt u dit registreren bij de gemeente. kijk
op www.bernheze.org voor een overzicht, informatie over de procedure en de registratieformulieren. U kunt voor de registratie tijdens de openingstijden terecht in het gemeentehuis, De Misse 6
in Heesch, of bellen 14 0412.
Paspoort, id-kaart of rijbewijs
U kunt een vermissing van paspoort, id-kaart of rijbewijs bij de
gemeente opgeven. U hoeft daar
dus niet meer voor naar de poli-

tie. U moet persoonlijk aangifte
doen. Het kan niet digitaal of per
telefoon. Maak daarvoor een afspraak.

Op 10 maart 2016 vindt er een
raadsvergadering plaats in de
raadzaal van het gemeentehuis,
De Misse 6 in Heesch. De
vergadering is openbaar en
begint om 19.30 uur.
agenda
- Intrekken verordening
kinderopvang Bernheze 2005
- Armoedebeleid Bernheze
- gewijzigd vaststellen
bestemmingsplan Broekkant 1,
Vorstenbosch
- Nieuw besluit op bezwaar
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RAADsVeRGADeRING
Varpostal tegen afwijzing
planschadevergoeding
- Vernieuwd besluit
vaststelling bestemmingsplan
Buitengebied Bernheze 20121 ex artikel 6:19 Awb
- Vaststellen bestemmingsplan
Dennenboomstraat ong. in
Heesch
- Vaststellen bestemmingsplan
Wijststraat 15 in Heesch
- Vaststellen bestemmingsplan
Schaapsdijk-Krommedelseweg
in Loosbroek
- Benoeming burgerleden
Raadscommissies Bestuur en

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

OffIcIËLe BekeNDMAkINGeN
Wilt u op de hoogte blijven van de bekendmakingen uit uw buurt?
Meld u op www.overheid.nl aan voor de e-mailservice. U ontvangt
dan per e-mail de bekendmakingen uit uw buurt van de gemeente, provincie en waterschappen. U maakt hiervoor een profiel aan,
bestaande uit uw e-mailadres en postcode en het gebied rondom
uw woning waarover u de bekendmakingen wilt ontvangen.

algemene Plaatselijke
verordening (aPv)
Evenementenvergunningen
Het college van burgemeester en
wethouders heeft een vergunning/ontheffing verleend aan:
- Stichting ’t Slippend Wiel
voor het organiseren van een
feestavond en Mega-Trekkertrekspektakel 2016 op Nistelrodensedijk ong. (tegenover
huisnummer 6) 5473 LB Loosbroek. De Nistelrodensedijk
(van Justitieweg tot Berkenvenseweg) is op 11 maart 2016
van 18.00 tot 2.30 uur en op
13 maart 2016 van 7.00 tot
24.00 uur afgesloten voor alle
verkeer, behalve voor voetgangers. De beschikkingen zijn verzonden op 28 februari 2016.
- Stichting Kasteel Heeswijk voor
het organiseren van diverse
activiteiten op Kasteel Heeswijk
op locatie Kasteel 4, 5473 VA
Heeswijk-Dinther:
- 2e paasdag Streekproducten
op 28 maart 2016 van 11.00
tot 17.00 uur
- 2e pinksterdag Kastelendag
op 16 mei 2016 van 11.00
tot 17.00 uur
- Open monumentendag op
11 september 2016 van
11.00 tot 17.00 uur.
- Sinterklaas op kasteel op 26
en 27 november 2016 van
11.00 tot 17.00 uur
- Kerstival van 26 t/m 30 december 2016 van 11.00 tot
17.00 uur
De beschikkingen zijn verzonden
op 25 februari 2016
- Bar De Ketel voor het organiseren van een feestavond
met de uitslag van

Vorstenbosch Kwist op het
adres Derptweg 12, 5476 VX
Vorstenbosch. De beschikkingen zijn verzonden op
29 februari 2016.
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing.
Melding klein evenement
In overeenstemming met artikel
2:25, lid 2 onder g, van de APV
Bernheze 2014 is een melding
gedaan door:
- Noordbrabants Landschap voor
het organiseren van de Dag
van het Landschap op 28 maart
2016 van 12.00 tot 16.00 uur
bij Kasteel Heeswijk, Kasteel 4,
5473 VA Heeswijk-Dinther.
- W.O. Jeugd en gezinsvierdaagse voor het organiseren van
een openingswandeltocht op
13 maart 2016 van 8.00 tot
17.00 uur op locatie
De Kersouwe, 5473 gB
Heeswijk-Dinther.
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing.

wet op de kansspelen
Loterijvergunning
Het college van burgemeester en
wethouders heeft voor de volgende loterij een vergunning verleend conform artikel 3 Wet op
de Kansspelen aan:
- Stichting cultuur en Voorzieningen, ten behoeve van
Vorstenbosch Pakt Uit. De
trekking vindt plaats op 8 mei
2016. Het besluit is verzonden
op 24 februari 2016.
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing.

wet ruimtelijke ordening
kennisgeving behoud en ontwikkeling circuit nieuw zevenbergen
De gemeenten Bernheze, Landerd en Oss en de Stichting
Nieuw Zevenbergen (SNZ) maken een gecombineerd milieueffectrapport (MeR) voor het
behoud en de ontwikkeling van
circuit Nieuw Zevenbergen. In
deze publicatie leest u waarom zij
dat doen. Ook leest u wat dit op
dit moment voor u betekent.
Milieueffectrapport
Bij knooppunt Paalgraven (het
knooppunt van de rijkswegen A50
en A59) ligt circuit Nieuw Zevenbergen. De beheerster/exploitante van het circuit, de SNZ, heeft
burgemeester en wethouders
van Oss meegedeeld dat zij het
circuit wil behouden en ontwikkelen en voornemens is hiervoor
een omgevingsvergunning aan
te vragen. Dit is volgens de Wet
milieubeheer en het Besluit milieueffectrapportage een activiteit
waarvoor burgemeester en wethouders van Oss moeten beoordelen of zij belangrijke nadelige
gevolgen voor het milieu kan hebben. Maar deze beoordeling is in
dit geval niet nodig. De SNZ heeft
in haar mededeling namelijk verklaard dat zij bij de voorbereiding
van de omgevingsvergunning
hoe dan ook een MeR maakt.
Voor het behoud en de ontwikkeling van het circuit Nieuw
Zevenbergen moeten de gemeenteraden van Bernheze, Landerd en Oss het bestemmingsplan herzien. Hiervoor moeten zij
een MeR maken.
Artikel 14.4b van de Wet milieubeheer bepaalt dat in dit geval
een gecombineerd MeR wordt
gemaakt voor de omgevingsvergunning en de bestemmingsplannen samen. In het MeR worden

de effecten van de voorgenomen
activiteit onderzocht, zodat deze
een volwaardige plek in de besluitvorming kunnen hebben.
In een ‘Nota Reikwijdte en Detailniveau’ (NRD) staan de opzet en
inhoud van het gecombineerde
MeR. De NRD dient om belanghebbenden te informeren over de
manier waarop de milieueffecten
van de verschillende varianten
voor de inrichting van het terrein
onderzocht en beschreven worden en hoe de resultaten in het
MeR opgenomen worden.
inzien
U kunt van maandag 7 maart tot
en met maandag 4 april 2016 de
volgende stukken bekijken:
• de brief van de SNZ waarin het
voornemen staat
• de Notitie Reikwijdte en Detailniveau
U kunt deze stukken bekijken:
• op www.bernheze.org,
www.landerd.nl en www.oss.nl
• in het gemeentehuis van Bernheze, De Misse 6 in Heesch, op
afspraak
• in het gemeentehuis van Landerd, Kerkstraat 39 in Zeeland,
tijdens de openingstijden
• in het gemeentehuis van Oss,
Raadhuislaan 2 in Oss, tijdens
de openingstijden
Reageren
U kunt reageren op het voornemen (een zienswijze indienen).
U kunt dit doen van maandag
7 maart tot en met maandag
4 april 2016. U stuurt dan een
brief aan: Burgemeester en wethouders van Oss
Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling
Postbus 5, 5340 BA OSS
geef in uw brief aan dat deze
over Nieuw Zevenbergen gaat.
geef ook aan waarom u het wel
of niet eens bent met het voornemen en de NRD.

Overige informatie
Bernheze, Landerd en Oss stellen de commissie voor de milieueffectrapportage en andere
onafhankelijke instanties niet in
de gelegenheid om advies uit te
brengen over het voornemen.
Dat is ook niet verplicht. Wel
raadplegen zij een aantal andere
wettelijk voorgeschreven adviseurs en bestuursorganen, zoals
de provincie Noord-Brabant.
Het behoud en de ontwikkeling
van het circuit heeft mogelijk
significante gevolgen voor een
Natura 2000-gebied als bedoeld
in de Natuurbeschermingswet
1998. De drie gemeenten doen
daarom een zogenaamde voortoets. Daarbij beoordelen zij of in
verband met deze gevolgen een
passende beoordeling nodig is
als bedoeld in die wet. Als uit de
voortoets blijkt dat een passende
beoordeling nodig is, zullen de
gemeenten deze samen met het
MeR maken.
U leest hier meer over in de NRD.
wat gebeurt er na 4 april 2016?
De stukken liggen ter inzage tot
en met 4 april 2016. Daarna stellen de gemeenten en de SNZ het
gecombineerde MeR op. Daarbij
kan de commissie voor de milieueffectrapportage wel een advies uitbrengen. De gemeenten
gebruiken het MeR bij het opstellen van de nieuwe bestemmingsplannen en de omgevingsvergunning. Zij willen deze besluiten
vóór 1 januari 2018 nemen.
Hebt u nog vragen?
Bel dan met de heer J. Witte van
de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling van de gemeente Oss of de
heer e. van Dijk van het Domein
Leefomgeving van de gemeente
Bernheze, telefoonnummer
14 0412.
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kennisgeving overeenkomst
over grondexploitatie
Het college van burgemeester en
wethouders maakt op grond van
artikel 6.24 lid 3 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat het
op 24 februari 2016 een overeenkomst heeft gesloten waarin een
onderdeel over grondexploitatie is
opgenomen.
Dit in het kader van de ontwikkeling van het wijzigingsplan graafsebaan ong. (naast 33) in Heesch.
De overeenkomst heeft betrekking op de bouw van een woning
op het perceel kadastraal bekend
gemeente Heesch, sectie B, nummer 1955, plaatselijk bekend als
graafsebaan 33 in Heesch.
inzage: de zakelijke beschrijving
van deze overeenkomst ligt op
grond van het bepaalde in artikel
6.2.12 van het Besluit ruimtelijke
ordening gedurende zes weken
na publicatie tijdens openingstijden ter inzage in het gemeentehuis in Heesch.

Ontwerpwijzigingsplan
Graafsebaan ong., Heesch
Het college van burgemeester en
wethouders maakt de terinzagelegging bekend van het ontwerpwijzigingsplan graafsebaan ong.
in Heesch (artikel 3.9a Wet ruimtelijke ordening).
inhoud: Het plan betreft het oprichten van een nieuwe woning
op het perceel graafsebaan ongenummerd (naast 33) in Heesch.
inzage: Het ontwerpwijzigingsplan ligt met ingang van 3 maart
2016 gedurende zes 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.WPgraafsebaan33-ow01).

Reageren: gedurende de termijn
van inzage kan iedereen op het
ontwerpwijzigingsplan reageren
door het indienen van een zienswijze. Deze kunt u richten aan het
college van burgemeester en wet-
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houders van Bernheze, Postbus
19, 5384 Zg Heesch.

wet algemene bepalingen
omgevingsrecht
Reguliere procedure

Ontvangen aanvragen voor een
omgevingsvergunning
Heeswijk-Dinther
- Hoog-Beugt 1
Bouwen opslagruimte
Datum ontvangst: 22-02-2016
- Lariestraat 26
Bouwen garage en carport
Datum ontvangst: 24-02-2016
- Plein 1969 13
Plaatsen reclame
Datum ontvangst: 22-02-2016
Loosbroek
- Busselsesteeg 2
Handelen in strijd regels
ruimtelijke ordening/gebruik
bewoning door derden als
plattelandswoning
Datum ontvangst: 24-02-2016

Heesch
- Schrikkelvenstraat 5
Nieuwbouw woning met
bijgebouwen
Datum ontvangst: 23-02-2016
Heesch
- grolderseweg 20
Milieuneutraal veranderen
Datum ontvangst: 25-02-2016
Procedure 6 is van toepassing.
besluiten
De volgende omgevingsvergunningen zijn verleend. Deze besluiten treden daags na verzending
van het besluit in werking.
Nistelrode
- Heuvelstraat 76a
Uitbreiden woning
Verzenddatum: 23-02-2016
- Laarhof ong.
Oprichten woning
Verzenddatum: 25-02-2016
- Bus 15
Wijzigen brandcompartimentering
Verzenddatum: 23-02-2016

Heesch
- Kerkweg 1
Verkleinen en renoveren
binnenrijbak met stallen
Verzenddatum: 23-02-2016
- Schoonstraat 8
Oprichten opslag- en distributieruimte (handelen in strijd
regels ruimtelijke ordening)
Verzenddatum: 23-02-2016
- Bosbeemd 22
Oprichten twee-onder-eenkapwoning
Verzenddatum: 24-02-2016
- Bosbeemd ong.
Oprichten twee-onder-eenkapwoning
Verzenddatum: 24-02-2016
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing.

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

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

bezwaar
Procedure 4a
Belanghebbenden kunnen binnen zes
weken na verzenddatum van dit besluit
bezwaar indienen bij het college van
burgemeester en wethouders van Bernheze. Het bezwaar heeft geen schorsende werking.
Procedure 4b
Belanghebbenden kunnen binnen zes
weken na publicatiedatum van dit besluit bezwaar indienen bij het college
van burgemeester en wethouders van
Bernheze. Het bezwaar heeft geen
schorsende werking.
beroep
Procedure 5a
Belanghebbenden kunnen binnen zes
weken na publicatiedatum van dit besluit beroep indienen bij de sector be-

stuursrecht van de rechtbank, Postbus
90125, 2500 MA ’s-Hertogenbosch. Het
beroep heeft geen schorsende werking.
er zijn griffierechten verschuldigd.
Procedure 5b
Belanghebbenden kunnen binnen zes
weken na publicatiedatum van dit besluit beroep indienen bij de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van
State, Postbus 20019, 2500 eA ’s-gravenhage. Het beroep heeft geen schorsende werking. er zijn griffierechten
verschuldigd.
bezwaar-/beroepsmogelijkheid
Procedure 6
er zijn geen bezwaar-/beroepsmogelijkheden.
voorlopige voorziening
Procedure 7a

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

www.bernheze.org

kinderen van De Benjamin gaan op bezoek bij Van tilburg!

NISTELRODE - Wat een feest,
eindelijk was het dan zover en
mochten de ‘van Bikkelburgers’
van De Benjamin een kijkje gaan
nemen bij de échte van Tilburg!
Hoe cool is dat!!
We werden ontvangen door Tzeitel en Danielle in de Orangerie

van Tilburg met een lekker glaasje ranja en een koek. Bedankt
Bas! Daarna op naar de centrale
kassa waar de moeder van Mendez de broek van Puk ging versturen naar het atelier zodat hij
wat korter kon worden gemaakt.
Dus, met z’n allen in de lift helemaal naar boven naar het ate-

lier. Wauw! Wat indrukwekkend
om te zien. De broek van Puk
was ondertussen al gearriveerd
en mochten de kinderen zelf van
het haakje halen. De broek werd
keurig vermaakt en ook dat was
weer reuze interessant!
Met de roltrap om de beurt naar
beneden, ook een mooie en

spannende ervaring voor de kinderen. Ondertussen werd er afgeroepen dat de broek van Puk
van De Benjamin klaar was!;)
Bij de centrale kassa aangekomen
was de broek er alweer, perfect
op maat gemaakt! Wat een service! Tenslotte werden alle kinde-

ren verrast met een mooie rugzak
van Van Tilburg! Met allemaal
blije kinderen gingen we weer
terug naar De Benjamin! Wat zijn
we weer een mooie ervaring rijker!
Super bedankt van Tilburg!
Team De Benjamin
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oogcontact

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

5x 1/5 staatsloten

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

Nu ook pasfoto’s
Oplossing
Winnaar:
vorige week:
Gerda van der
Marko Konings
Heijden
Sint Servatiusstraat 52a, 5473GB Heeswijk-Dinther, 0413 293851
uit Heeswijk-Dinther
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

MooiBernhezertjes
gevraagd
Klassieke auto’s gezocht.
Heeft u een oldtimer staan die
u wilt verkopen, dan kunt u mij
bellen op 06-10315896 of mail
oldtimerinkoop@hotmail.com.
Bidprentjes
H. Leeijen
John F. Kennedystraat 90
5384 GG Heesch.
0412-451357
geha.leeijen@hetnet.nl
Ik wil ze ook graag ophalen bij u.
Oude/kapotte
mobieltjes voor
Stg. Opkikker
In te leveren bij Bunderstraat 1,
Heesch of ’t Mediahuys, Laar 28
Nistelrode.
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Printpapier
A-kwaliteit, A4 printpapier
80 grams. Per pak 500 vel
€ 4,99. Hele jaar door 5 pakken
€ 19,99. ’t Mediahuys, Laar 28,
Nistelrode.

LEER REANIMEREN!
Nieuwe Reanimatie en AED
cursus: maandagavond 7 maart.
Aanmelden / info:
aed-thuis@home.nl
0413-291070
www.aed-thuis.nl
Gersteveld 6
Heeswijk-Dinther.

Een avondje uit bij de
schietvereniging in Nistelrode.
Activiteit luchtbuksschieten
voor verenigingen, buurten en
bedrijven. Meer informatie:
Piet van Hintum 0412-611168.
PEDICURE
HEESWIJK-DINTHER
Jacqueline Verhagen,
Oranjestraat 11, HeeswijkDinther. Ook bij diabetische
en reumatische voet met

vergoeding. Alle jaargetijden
uw nagels mooi verzorgd met
gelcolor, colorlak. Kalknagels?
Ook hiervoor leent deze
pediquemethode zich prima!
Meer info of afspraak:
0413-293260.
Pedicure Nistelrode
Dorien Visser-Hanegraaf.
Tel. 0412-612118.
Ook bij diabetes/reuma.
KAPTEIJNS PARTYVERHUUR
voor al uw feesten &
evenementen. Zie onze website
www.kapteijnspartyverhuur.nl of
bel 0413-764747.
Ook voor al uw dranken!
FRIETKRAAM voor uw
evenement of feest. Voor info
en/of boekingen: 0413 292911/
06-25416954. Mario & Christa
Bok.

overige
Uw oude VIDEOBANDEN
op DVD, op USB-stick of
op een harde schijf? Ook
het PROFESSIONEEL filmen
van bedrijfspresentaties,
productieprocessen,
toneeluitvoeringen, speeches,
optredens, etc.
Op een deskundige wijze
verzorgd! Mail naar
eerdenvideo@home.nl of bel
naar 06-11 355 477.

Wilt u een zoekertje plaatsen?
Dan is dit mogelijk vanaf € 5,-. office@demooibernhezekrant.nl of 0412-795170.
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Dagelijks verse tulpen
€ 2,- per bos
Verschillende kleuren.
Richard van Doorn
Vorstenbosseweg 1, Dinther.

aangeboden

9

5

Nieuwe DessotapijttegelS
in allerlei kleuren/soorten.
Grote voorraad, scherpe
meeneemprijs. Vanaf
€ 0,50 p. tegel. Duinweg 17,
Schijndel 06-23034594.
Dinsdag en zondag gesloten.

cursussen

Easy

3

te koop

Puzzle #284017

Grote kinderkleding en speelgoedbeurs
HEESCH – Er wordt wederom een grote baby- en kinderbeurs georganiseerd. Op zondag 6 maart staan
in CC De Pas te Heesch ook nu weer 120 standhouders! Vanaf 10.00 uur worden zowel tweedehands
als nieuwe baby- en kinderartikelen aangeboden. Denk hierbij aan (merk)kleding, speelgoed, boeken,
films, wandelwagens, maxi-cosi’s, autostoeltjes, fietsjes, computerspelletjes, meubeltjes, enz.
Alles natuurlijk van goede kwaliteit. Telkens weer blijkt dat duur
speelgoed en kleding vaak maar
een korte tijd gebruikt c.q. gedragen worden. De materialen
zijn dan nog in zeer goede staat.
Het is zeker de moeite waard
om te komen kijken voor leuk,
goedkoop, kwalitatief goed
speelgoed en kleding. Dit geldt
niet alleen voor (aanstaande)

ouders, maar zeker ook voor
opa´s en oma´s, oppasgelegen-

‘Alles van goede
kwaliteit’
heden, peuterspeelzalen, enz.
Kijk ook op onze Facebookpagina. Er zijn leuke deel & win
acties! De stands zijn inmiddels

allemaal gereserveerd. Voor info:
kinderbeursheesch@hotmail.com
of kijk op
www.baby-kinderbeurs.nl.
De zaal is open van 10.00 tot
13.00 uur en de entree bedraagt
€ 2,- (kinderen gratis).
Vóór De Pas is er voldoende,
gratis parkeergelegenheid.
De eerstvolgende beurs is op 6
november 2016.

More Puzzles:

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

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

De complete boekhouding op maat
Uitbesteding van uw financiële administratie
bespaart u veel tijd en geeft u zekerheid.
Meer weten over onze dienstverlening?

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

dienstverlening op maat

Ze zijn er weer... de eerste verse
Hollandse aardbeien, asperges
en diverse streekproducten

• Anoniem
• Gratis
• In 3 minuten

Van Bernheze
voor Bernheze

Ook dagelijks vers verkrijgbaar:
(on)geschilde asperges en vers gemaakte aspergesoep
Zie ook www.geschildeasperge.nl of op facebook

Ga naar

Openingstijden dagelijks van 8.00 tot 18.00 uur of in de automaat.

www.tipmooibernheze.nl
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Column

CDA: Ontsluitingsweg Heeswijk-Dinther-Zuid
Edwin Daandels, Burgerlid CDA Bernheze

De schouders
eronder

Marieke moorman
Foto: Ad Ploegmakers

Afgelopen weekend heb ik m’n racefiets
uit z’n winterslaap gewekt. Zo’n
eerste rit is altijd weer even wennen.
Maar het was genieten, door de ijzige
wind met de zon op m’n gezicht. En
de onderwerpen voor deze column
stroomden m’n hoofd binnen.

Ik dacht aan Bike my Day, een wielertoertocht waar ik voor train,
georganiseerd door de Lions Bernheze. Op 18 juni leggen teams van
5 personen, in estafettevorm, 400 kilometer af, in de strijd tegen
kinderkanker. Ik fiets mee in team ‘de geminte’. Hoe meer teams er
mee doen, hoe meer geld we ophalen voor het goede doel.

Op 18 juni leggen teams van
5 personen, in estafettevorm,
400 kilometer af, in de strijd
tegen kinderkanker
Ik dacht ook aan de landelijke schoonmaakdag buitengebied en hoe
hard die nodig is. Al fietsend ontkom je niet aan het vele zwerfafval
in de bermen. In het gunstigste geval een blikje of flesje, maar vaak
ook tal van vuilniszakken en halve huisraad. Ik hoop dat op 19 maart
particulieren en verenigingen weer enthousiast meehelpen om ons
buitengebied op te schonen. Vele handen maken licht werk.
En natuurlijk dacht ik aan vluchtelingen. Want Bernheze heeft
ervoor gekozen extra mensen met een verblijfsvergunning een veilig
bestaan in onze gemeente te bieden. Daar gaan we nu in rap tempo
een plan voor maken. Het zorgen voor extra nieuwe woningen heeft
prioriteit, voor vluchtelingen en andere woningzoekenden. Daarna is
het belangrijk om nieuwkomers goed op weg te helpen: de taal leren,
werk vinden, meedoen in onze samenleving. Ook dat kan alleen als
we er samen de schouders onder zetten.
Marieke Moorman
Burgemeester Bernheze

bernheze - De aanleg van de Ontsluitingsweg Heeswijk-Dinther Zuid zal
binnenkort zijn uitwerking gaan krijgen. Medio maart gaat aannemersbedrijf
Ploegam beginnen met de uitvoering. Met deze nieuwe weg zal Laag-Beugt
worden verbonden met de N279. Deze begint al vorm te krijgen, er wordt nu
al stevig aan gewerkt om die te verbreden.

Eind 2016 gereed
Als alles volgens plan verloopt,
kunnen eind dit jaar de eerste auto’s over de nieuwe weg rijden.
Hierdoor wordt Heeswijk-Dinther
beter ontsloten voor het verkeer.
Nu nog rijdt er veel (vracht)verkeer via de Baron van den Bogaerdelaan in Heeswijk door het
centrum naar Dinther, naar bedrijventerrein ‘t Retsel. Met de
nieuwe ontsluitingsweg zal deze
verkeersdruk af moeten nemen
en wordt ‘t Retsel makkelijker

bereikbaar voor zwaar verkeer.
Dit komt ook ten goede aan de
verkeersveiligheid van HeeswijkDinther. Er komt een rotonde bij
de ongelijkvloerse aansluiting op
de N279. Op 3 maart worden
de werkzaamheden toegelicht in
cultureel centrum Servaas.
Vervolgens kan in de toekomst
ook het centrum gereconstrueerd
worden, want met name de oversteek van fietsers en voetgangers
van Plein 1969 naar het sportpark

aan de Droevendaal is voor verbetering vatbaar.
Persoonlijk had ik het beter gevonden om een op- en afrit te
maken die de Middegaal met de
A50 had verbonden. Dan hadden we hetzelfde effect gehad,
met minder kosten voor onze
gemeente en provincie. Daarmee
was de nieuwe ontsluitingsweg
niet nodig geweest, die nu door
het Aadal komt te liggen. Maar
hier wilde Rijkswaterstaat destijds
niet aan meewerken.

Lokaal: Even wat anders…
Bas van der Heijden, Lokaal
bernheze - De komst van een mogelijk AZC heeft ons de afgelopen weken/
maanden goed beziggehouden, maar nu de gemeenteraad van Bernheze heeft
uitgesproken dat men ‘tegen’ de komst van een AZC is, moeten we ook weer
naar de toekomst kijken.

Ook naar de eigen inwoners van
onze gemeente. Vooral naar degenen die het hoofd zelf amper boven water kunnen houden, door
bijvoorbeeld het verliezen van een
baan, en hierdoor afhankelijk zijn
of worden van de sociale dienst.
Wij hebben hiervoor Optimisd. Zij

bereikt al een groot gedeelte van
onze inwoners, welke al gebruikmaken van hun diensten, echter
nog lang niet iedereen. Dus, bij
deze, wil ik dit nogmaals onder
uw aandacht brengen. Soms zijn
mensen te trots, maar probeer dit
opzij te zetten. Winston Churchill

Progressief Bernheze:

zei eens: ”Trotse mensen verdwalen liever dan de weg te vragen”.
Toch, zelfs nu we ook alles op internet op kunnen zoeken, weten
mensen vaak niet waar ze recht op
hebben. Laat u goed informeren!
Nee heb je en ja kan je krijgen.

Van A naar Beter

Skip Anker, commissielid Progressief Bernheze

Arbeidsrecht
Incasso
Voor juridische bijstand:
 adviseren en procederen
 bedrijven en particulieren
 arbeidszaken en incassozaken

De Sikkel 10
5384 HS Heesch
T 0412-484256
E info@kasdiran.com
I www.kasdiran.com

• Anoniem
• Gratis
• In 3 minuten

Van Bernheze
voor Bernheze
Ga naar
www.tipmooibernheze.nl

bernheze - In de commissie Ruimtelijke Zaken is afgelopen woensdag de
opzet van het mobiliteitsplan behandeld. Wij, als Progressief Bernheze, vinden het erg belangrijk dat de kernen veilig en bereikbaar blijven. Zodat het
voor iedereen prettig wonen en recreëren blijft. Veiligheid, leefbaarheid en
bereikbaarheid zijn de drie kernwoorden die zijn gehanteerd bij het opstellen
van de visie voor het mobiliteitsplan. Voor ons blijft het van groot belang, dat
de centra van de kernen veilig zijn en blijven, voor voetgangers en fietsers.
Op dit moment is dit nog niet
het geval, Heeswijk-Dinther en
Nistelrode hebben allebei nog
veel aandacht nodig van de gemeente.
In de visie die behandeld is, konden wij dit niet terugvinden. Wij
hebben hiervoor aandacht gevraagd, zodat het voor iedereen
een fijn woon- en leefklimaat
wordt.

Daarnaast zijn de verbindingen
tussen de kernen onder de loep
genomen. Voor ons is het erg
belangrijk dat het buitengebied
voor iedereen is. Het College
heeft gekozen om alleen voor
de verbindende routes prioriteit
te geven aan fietsers. Hiermee
worden routes met veel mooie
natuur- of weidevogelgebieden
onveilig. Wij hebben daarom ook

gepleit voor een integrale kijk op
de wegen. Dat wil zeggen dat zowel fietsers, landbouwverkeer en
auto’s veilig gebruik kunnen maken van dezelfde wegen. Omdat
het absurd is dat recreëren in het
buitengebied beperkt, of onveilig
wordt door het verkeer.
Reactie?
reactie@progressiefbernheze.nl.

informatie voor de kernen
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SP: Economisch beleidsplan voor Bernheze
Toon van Vugt
bernheze - Bernheze timmert op veel fronten aan de weg. Op het gebied
van economie wordt gewerkt aan een nieuw plan. Wat kan Bernheze betekenen voor ondernemers. De SP kent het grote belang van de lokale ondernemers. Graag denkt de SP Bernheze mee met het midden- en kleinbedrijf
(MKB). Door maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) en social
return kunnen bedrijven zich ‘in the picture’ brengen.

MVO
Maatschappelijk
verantwoord
ondernemen is in 2006 op de
kaart gezet door de SP Bernheze.
Ondernemen dient een meerwaarde voor de samenleving te
hebben. Werkgelegenheid, bijdragen aan een betere wereld,
oog voor het milieu, oog voor de
arbeidsvoorwaarden en oog voor
de medemens met een afstand
tot de arbeidsmarkt. Zo ziet
MVO eruit. Binnen die kaders wil

Blanco: Wie

de SP onze lokale bedrijven optimale kansen geven. Bedrijven die
zich PSO (prestatieladder sociaal
ondernemen) laten certificeren
krijgen o.a. voorkeur bij gunning
van opdrachten. In de bestekken
van Bernheze is dit opgenomen.
Op die manier onderscheiden
lokale ondernemers zich. In het
economisch beleidsplan richt
Bernheze zich vooral op verduurzamen en versterken van de rol
in de regio. Samen met andere

gemeenten, kan Bernheze bedrijvigheid aanjagen. Dat is hard
nodig na al die jaren van crisis
en werkloosheid. Met een goed
economisch beleidsplan komen
kansen sneller in beeld. Tevens
kunnen de sterke punten van de
gemeente benadrukt worden. Er
dient gezocht te worden naar de
mogelijkheden van de nieuwe
economie. Minder winkels en
maakindustrie en meer kennis en
internet. Daar gaat het heen.

weet het beter?
bernheze - Op verjaardagsfeestjes zijn er altijd een aantal dankbare gespreksonderwerpen: het weer, voetbal, GTST en wie zou dit jaar nou toch
die verdraaide mol zijn? Een ander onderwerp, waar velen een mening
over hebben, dat is de politiek. In Den Haag zouden ze zus of zou moeten
doen en op het gemeentehuis moeten ze zich eens wat meer met dit en dat
bemoeien. Of juist minder.

Politieke Partij Blanco is op zoek
naar mensen die een mening
hebben en deze niet onder stoelen of banken steken. Mensen
die niet alleen op feestjes willen
roepen, maar ook echt wat met
hun mening willen doen.
Als lokale politieke partij bepalen
wij - gezamenlijk met onze achterban - onze standpunten op de
diverse onderwerpen die de re-

vue passeren.
Wil je meehelpen om van jouw
straat, jouw wijk, je dorp en de
hele gemeente een nog fijnere
plek te maken om te wonen, te
werken en te recreëren? Kom
dan eens vrijblijvend langs bij één
van onze vergaderingen. Wil je
weten wanneer deze zijn, of wil
je gewoon wat meer informatie?
Neem dan contact met ons op.

Dat kan via mail:
blanco.bernheze@gemail.com
of via markokonings@hetnet.nl
of telefonisch via 0413-229141.
Volg ons op Twitter
@BlancoBernheze of op Facebook.
Blijf niet staan roepen aan de zijlijn, maar breng je ideeën in daar
waar er wat mee gedaan wordt.
Politiek is niet saai, het gaat immers om je eigen leefomgeving.

Algemene ledenvergadering
Ondernemersbelang HD
heeswijk-dinther – Zaterdag 27 februari vond de jaarlijkse algemene ledenvergadering van Ondernemersbelang HD plaats bij De Leygraaf in Heeswijk-Dinther. De opkomst van ongeveer 90 geïnteresseerden leden stelt het bestuur zeer op prijs. Samen met haar 142 leden maakt de vereniging zich sterk voor
de gezamenlijke belangen en het stimuleren van een goed ondernemersklimaat.
Tijdens de jaarlijkse algemene vergadering, die werd geopend door
voorzitter Chris-Stan van Daal, gaf
het bestuur inzage in en toelichting op de ontwikkelingen van de
vereniging.
Bestuurmutaties
Na de ALV werd afscheid genomen van bestuursleden Franca
Beerens (secretariaat) en Alette
van der Heijden (detailhandel).
Daniëlle van Aarle van Plan Aa
Support is benoemd tot opvolger
van Franca. De vereniging is nog
op zoek naar nieuwe bestuursleden, onder andere voor de behartiging van de belangen van de
detailhandelleden.
Sociale handreiking
Na het sluiten van de vergadering
waren de aanwezigen getuige van
het uitreiken van de sociale handreiking, dit jaar aan het Eetpunt in
CC Servaes. Dit Eetpunt is voor
alle mensen in HDL die gezamenlijk een maaltijd willen gebruiken
in een gezellige omgeving en die
behoefte hebben aan sociaal con-
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BRUG praat na over AZC
BERNHEZE - Zondagmiddagcafé BRUG zal op 6 maart napraten met
vertegenwoordigers van actiegroep ‘Te veel, te lang’. Ook vertelt
een vluchteling zijn verhaal. Verder is er een gesprek met Jules
Iding, oud-wethouder van Oss, over de Maashorst. De winkel Depot uit Heesch is te gast, Jan Ulijn verzorgt de column en de muziek is van band Hou’t Simpel. Zondagmiddagcafé BRUG begint op
6 maart om 16.00 uur in CC De Pas in Heesch. Toegang gratis.
Omdat de gemeenteraad van
Bernheze al tot een besluit is
gekomen over een voorgesteld
AZC in Heesch, deze keer in
BRUG geen debat of discussie
hierover. Wel een terugblik op
de gang van zaken met Harm
Ruijs en John van den Akker van
actiegroep ‘Te veel, te lang’.
Bij dit onderwerp hoort ook het
verhaal van een vluchteling uit
Syrië, die komt vertellen over
zijn ervaringen in eigen land, de
vluchtweg en de opvang in Nederland.
Met Jules Iding, ‘mister Maashorst’, zal een gesprek gehouden worden over de toekomst
en de (on)mogelijkheden van dit
natuurgebied, dat voor een deel
op Bernhezer grondgebied ligt.

In de rubriek ‘de sociale noot’
wordt gesproken met Depot uit
Heesch, een lifestyle-winkel met
een horecahoek waar jongeren
met psychische problemen werken.
De column is in handen van
Jan Ulijn, de muziek wordt verzorgd door band Hou’t Simpel
uit Heeswijk en het slotwoord is
voor huispoëet Ad van Schijndel.
De presentatie is in handen van
Annemieke van der Aa en Hans
Lakwijk.
Gratis kinderopvang is aanwezig.
Het politiek café is een initiatief
van de SP Bernheze. De redactie wil een brug slaan tussen de
inwoners van Bernheze en de
politiek.

!
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Kiwi’s

500 G

Witlof

500 G

WEEKEND

WEEKEND

0.69

Ham-kaascroissants

0.69

Kalkoenbiefstuk*

Gevuld met ham en Goudse
kaas. 360 g

4 STUKS

2 stuks. Met kruidenboter.

WEEKEND

320 G

WEEKEND

1.99

2.69

Vanaf woensdag 02 maart

3-laags keukenpapier

8 ROLLE

N

Vaatwastabletten
80 STUK

V.l.n.r. Christ-Stan van Daal, Willy van der Steyn en Tonny van de Ven
Foto: Alette fotografie

tact. Het opdienen van de maaltijd
gebeurt door vrijwilligers van CC
Servaes. Het eten wordt vers gekookt en warm aangeleverd door
de keuken van Laverhof.
Voor het transport maken de vrijwilligers gebruik van geleende
apparatuur, de wens is dat het
Eetpunt óók beschikt over eigen
middelen. Deze schenking is een
mooie start om de totale benodigde middelen bij elkaar te krijgen.

Nieuwe leden
De vereniging heeft ook weer
twaalf nieuwe leden in 2015 en
een in 2016 kunnen verwelkomen. Deze nieuwe leden konden
zich persoonlijk voorstellen aan de
andere aanwezige leden.
Na afloop was er - onder het genot van een hapje en een drankje de mogelijkheid om te netwerken
en werden de leden geëntertaind
door karikatuurtekenaar en tafelgoochelaar René van Hooren.

2.99

S

4.99
Tablet

199.00

10.1” tablet met full HD display en Li-Ion
batterij met accuduur van 10 uur.
- 1920x1200 pixels met IPS-technologie
- Intel® Atom processor Z3735F (tot 1.83 GHz)
- Android 5.0, Lollipop®
- 2 GB DDR3 RAM
- 32 GB intern geheugen
- 5 MP autofocus camera aan achterkant,
2 MP camera aan voorkant
- Bluetooth 4.0-functie

Zet- en drukfouten zijn voorbehouden. *Uit de koeling

KIJK VOOR MEER AANBIEDINGEN OP WWW.ALDI.NL

HOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS

www.aldi.nl
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Bedankje voor Heesche
Gidsen in de Elleboog

WONEN

t je
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COLUMN
HYPOTHEKEN

Een grotere
koopwoning kan
verstandig zijn!

HEESCH - Regen, weer en wind, dat moesten de gidsen - meisjes
van 12-15 jaar - doorstaan, om te zorgen dat zoveel mogelijk
mensen afgelopen jaarwisseling konden genieten van de lekkere oliebollen van Scouting Heesch. Afgelopen vrijdag werden
alle meiden die minstens 150 oliebollen verkocht hadden, als
beloning voor hun harde werk, uitgenodigd voor een oliebollenactiviteitje.
Bij ontvangst in clubhuis de
Elleboog, kregen alle dames
een glas kinderchampagne,
waarna het tijd was om aan
tafel te gaan. Er stonden bij
het oliebollenactiviteitje geen
oliebollen op het menu, maar

waarbij binnen één minuut
drie woorden getekend, uitgebeeld en omschreven moesten
worden. Vooral het uitbeelden
van sommige woorden bleek
moeilijk, maar daarom ook
heel grappig om naar te kij-

ROB VAN HEUGTEN

1. U wordt er blij van, want van een hoger wooncomfort geniet
u per slot van rekening het hele jaar lang.
2. Het verschil in waardeontwikkeling van uw huidige en
toekomstige huis kan het overstappen zeer voordelig maken.
3. U kunt gebruik maken van de historische lage hypotheekrente
voor uw nieuwe hypotheek.

ER STONDEN BĲ DE OLIEBOLLENACTIVITEITJE
GEEN OLIEBOLLEN OP HET MENU
lekkere lapjes vlees, verschillende groentes en flink wat
stokbrood. De gidsen gingen
gezellig gourmetten! Iedereen
zat zo lekker te eten, dat het
al snel stil werd in het lokaal,
terwijl de gidsen normaal toch
wel van kletsen houden!
Toen iedereen het buikje weer
vol had, was het tijd om nog
wat spelletjes te doen. Favoriet was het spel ‘1 minute’,

Wist u dat er diverse redenen zijn om juist nu die grotere
woning te kopen? Als financieel adviseur geven wij u de drie
belangrijkste motieven:

Veel gezinnen hebben de afgelopen jaren hun verhuisplannen
naar een grotere koopwoning in de ijskast gezet. Geldt
dat ook voor u? Misschien wel omdat u bang bent om uw
huidige koopwoning met verlies te moeten verkopen? Dus
u wacht liever tot het moment waarop uw woning weer
voldoende waarde heeft om de hypotheek in z’n geheel af
te kunnen lossen. Wat u dan vergeet mee te wegen is het
feit, dat die grotere woning, waar u zo graag heen wilt, dan
ondertussen ook weer in prijs is gestegen. Zo kan uitstel
van uw verhuisplannen, per saldo, een onverstandig besluit
zijn. Bovendien zijn er legio mogelijkheden om de eventuele
restschuld op uw huidige woning mee te financieren bij de
aanschaf van een duurdere woning.

ken. Na nog een kort spelletje
‘gidsen tegen de leiding’, was
het alweer tien uur en dus tijd
om naar huis te gaan. De gidsen kunnen terugkijken op een
zeer geslaagd oliebollenactiviteitje!
Ben jij of ken jij een meisje van
12-15 jaar, dat het ook leuk
zou vinden om eens op maandagavond bij de gidsen te komen kijken? Kijk dan op
www.scoutingheesch.nl.

‘t Dorp 124 Heesch
0412 652535
rob@hetgelehuishypotheken.nl
www.hetgelehuishypotheken.nl

Wilt u meer weten over uw eigen specifieke situatie en
mogelijkheden? Wij zijn u graag van dienst met ons
hypotheekadvies.
Met vriendelijke groet,
Rob van Heugten

Intratuin Veghel

OPEN
IEDERE ZONDAG

IN MAART T/M JUNI
VAN 12.00 TOT 17.00 UUR

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

Intratuin Veghel
Heuvel 11, 0413-350816
Vrijdag koopavond, www.intratuin.nl
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onen
Het nieuwe w

Binnenki

Modern

jken

Budget

woontips
wilbert van de ven

www.humstijl.nl

Intratuin heeft zin
in de lente, iedere
zondag geopend!

elzenseloop 51 • 5384 wl Heesch • telefoon 06 - 53 11 03 55
info@maatwerkinsierhekwerk.nl • www.maatwerkinsierhekwerk.nl

Gooi oude flessen niet weg!

landelijk
wonen

Je kan er zoveel leuke dingen
mee doen, bijvoorbeeld een
waxinelichtje inbranden, een
vaas van maken enzovoort.

Mix oud en nieuw

Combineer oud met nieuw.
Tegenwoordig is het helemaal
in om nieuw design te mixen
met vintage elementen.

Je interieur snel zat?

VEGHEL - Intratuin Veghel verklaart de lente voor
geopend. De bomen worden weer groen, de krokussen breken open en dieren ontwaken uit hun winterslaap. De natuur bruist, bloeit, ontluikt en ontspruit!
Het is tijd om buiten lekker aan de slag te gaan.
Intratuin Veghel helpt jou op alle fronten om je tuin,
terras of balkon lenteklaar te maken. Het hele seizoen
organiseert Intratuin Veghel diverse activiteiten om je
te inspireren. Houd hiervoor de website van intratuin
in de gaten of kijk ook op facebook.
www.facebook.com/intratuinveghel. Helemaal makkelijk is, om je in te schrijven voor de nieuwsbrief van
Intratuin Veghel. Zie www.intratuin.nl.

De natuur bruist, bloeit,
ontluikt en ontspruit
Een van de activiteiten is een kinderactiviteit: ‘knutsel je eigen paasmandje’: Het is dé periode van het
jaar om creatief aan de slag te gaan. In maart krijgen
alle kids een knutselvel, waarmee ze een vrolijk paasmandje kunnen maken. Alle kids die hun creatie in het
paasweekend bij de servicebalie van Intratuin Veghel
komen showen, ontvangen bovendien een klein cadeautje. Dit knutselvel is af te halen bij de servicebalie.
Bovendien organiseert Intratuin Veghel regelmatig
leuke kinderworkshops. Woensdag 9 maart kun je
tussen 13.00 en 16.00 uur een potje met kruiden vullen en beschilderen voor slechts € 1,-. Je kunt gewoon aanschuiven, reserveren is niet nodig.
Intratuin Veghel is vanaf nu weer op vrijdagavond geopend tot 21.00 uur en is ook iedere zondag tot en
met juni geopend van 12.00 tot 17.00 uur.

Actie is geldig
tot en met
12 maart 2016
Vraag naar de
voorwaarden

20% korting
op gordijnen

Bedrijvenweg 4
5388 PN Nistelrode
0412-612193

Wissel zo nu en dan van accessoires, bijvoorbeeld per seizoen. Zo voorkom je dat je je
interieur snel zat bent en is het
elke keer weer vernieuwend.
Berg je oude accessoires wel
op en haal ze na een tijdje
weer tevoorschijn.

Vervang de lampenkap in
plaats van de gehele lamp

Over het algemeen is een
lampenkap niet te duur en is
deze ook gemakkelijk te vervangen. Als je de lampenvoet
niet meer past bij je interieur,
dan kan je altijd kijken of deze
geschilderd kan worden.

Oude meubels opknappen

Heb je een kast die je eigenlijk
niet meer leuk vindt, maar heb
je geen geld voor een nieuwe
kast? Schilder de kast in een
kleur naar keuze. Wat ook
leuk is, is om de deur te behangen. Ook kan je bijvoorbeeld de eettafel die te klein
is geworden, gebruiken als
salontafel. Zaag de poten af,
geef ‘em een lik verf en klaar!

Brocante meubels

Ga eens naar de rommelmarkt
of een brocante zaak of de
kringloop. Je kunt hier leuke
meubelen kopen die gunstiger zijn voor je portemonnee.
Naast meubels, kan je ook
nog leuke woonaccessoires
op de kop tikken of een oude
springvorm.
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lucHtpost
drÔme FranKrijK
Wij, Hans en Marie-José Egelmeer, geboren in resp.
Vorstenbosch en Tilburg, 12 jaar geleden begonnen met La
Colline, vakantieboerderij in de Drôme, Zuid-Frankrijk.

De merken

Gustav
Drykorn
Unexpected Heroes
Dranella
Coster
Jane Luska
Soulmate

Copenhagen de luxe
Moment by Moment
Osi
Un leaded
Platino
I love Candies
Follie Di Garbo

’t Dorp 60 B
5384 MC Heesch

No-Na
Eva Kayan
Colette Sol
Amor
Stardust avenue
JuFFrouw Jansen
House of soul

levillage@home.nl
www.levillagebv.nl

Weijen 11
Nistelrode
0412-612764
Kerkstraat 26
Heesch
0412-451004

ACTIE
e

ieder g
a
woensd
a
a
in m rt

KINDERKNIPPEN

voor € 10,-

WORKSHOP VLECHTEN
voor € 15,-

Voor meer info bij kapsalon van Dinther

Geen doel is te ver,
als je plezier hebt in wat je doet.

my

HAIR BEAUTY NAILS

Tramstraat 15 - Nistelrode - 06-53333364

• 100% grijsdekking
• 10 minuten inwerktijd
• PPD, fosfaat & recorsenol
vrij!
• Argan oil voor betere
haarkwaliteit
• Oplichten en inkleuren
over geverfd of natuurhaar
in 1 behandeling.
• Wellness kleuring met
ultieme glans.
• Prachtige koele tinten

workshops,
bruidsgelegenheidsmake-up
workshops, bruidsenen
gelegenheids
make-up
permanente make-up,make-up
wimperpermanent
permanente
Nieuwe Erven3a
7 5384
TAKT Heesch
Heesterseweg
5386
Geffen
tel.
06 --21644798
21644798 info@bbyr.nl
info@bbyr.nl
tel 06

www.bbyr.nl

le jean’s
Cafeetjes bestemd voor werkvolk, dichters, muzikanten en
crapuul. Waar ze een uitstekende koffie schenken, het glas goed
wordt afgevuld. De ‘patron’ je een hand geeft, een omhelzing
als hij je wat beter kent. Alle tijd heeft, je ongevraagd tipt voor
een concert. Vrouw of dochter nog een keer rondgaat met een
schaaltje olijven of stukje worst. Het soort café waar je tafeltje
wordt schoongeveegd als je gaat zitten, de (volle/vuile) asbak
wordt omgewisseld. Waar de ‘Figaro’, ‘Le Monde’ of ‘Dauphiné’ klaarligt op het eerste tafeltje
rechts. Mannen terugkomen, vrouwen elkaar zien. Een café waar je hart een stukje van
opengaat.
Zo’n café is Le Jean’s of Jean’s Café in Dieulefit. Verschoten markiezen, oude rotan stoelen
op het terras, zittend aan een overjarig gietijzeren frametafeltje, waarvan het marmer is
ingevreten door wijn en koffie, zie je het stadje, vooral op marktdagen, aan je voorbijtrekken.
Binnen een kale houten vloer, hoge lambrisering, concertaffiches aan de wand en
kroonluchters op half elf. Kat op, hond voor, kroegbaas achter de bar. Alles met de rust en
uitstraling dat het allemaal wel goed komt of dat eigenlijk al lang is.
Er wordt flink gerookt buiten, asbakken met regelmaat ververst. Drankjes af en aan. Uurtje of
elf. Het is vrijdag, hebben net onze marktinkopen gedaan. Paar vrouwen, tassen tegen hun
benen, leeftijd onbestemd, zijn druk met elkaar in gesprek. Met moeite kunnen we er langs.
“Deux café crèmes s.v.p.” En gaan zitten. Naast ons nog zo’n groepje, wat zich langzaam
uitbreidt. Stoel erbij aangeschoven, nog een en nog een. Handje, kus, omhelzing. Gloriërend
middelpunt – verweerd gezicht, diepliggende ogen, schouderlang grijs krullend haar trakteert. Hij is jarig, overal horen we het ‘bon anniversaire’. De vrouw naast hem, dochter
of vriendin, heldere blik ingetogen jaartje of 45, streelt zijn hand. Biertjes worden verruild
voor iets sterkers. De tabakszak gaat van hand tot hand. Het gaat hard, met een geur van hasj.
Discours raakt geanimeerd, waarbij de mening dat ‘Hollande er niks van bakt’ allerwegen
wordt gedeeld.
Een tafeltje verder horen we dat ‘kunst in het algemeen’ en die van Dieulefit in het bijzonder
‘hard achteruitgaat’. Er wordt nauwelijks nog verkocht. Galeries hebben moeten sluiten. Ook
‘Emiliani’ heeft het moeilijk. ‘Mensen willen iets voor bij de bank’, of ‘een kleurtje voor bij
het behang’. Niets meer met ‘Art’ te maken.
Bij het feesttafeltje vallen een paar glazen op de grond. Bier en wijn vloeien rijkelijk over het
terras. ‘Hola’. De helft staat op, enkele stukken glas worden opgevist, de conversatie gaat
gewoon verder. Totdat dochter/vriendin opstaat en terugkomt met emmer en dweil. ‘Pa’
vindt het allemaal onzin, waarop iedereen weer gaat zitten en doorgaat met ‘nog een rondje’.
De ‘patron’ bedankt iedereen voor de hulp, zegt dat ‘het niet erg is van die paar glazen’ en
brengt een paar schone stoelen. Doekje over de tafeltjes en door. Gezelligheid moet je niet
verplaatsen.
Na nog een glas stapt iedereen op, ‘vader’ en ‘dochter’ innig gearmd, waarna het terras nog
eens omstandig wordt schoongeveegd. Het groepje van ‘de kunst in het algemeen’ neemt
eveneens afscheid, waarbij de laatst aangekomene nog even blijft zitten. Hoort dat wij
Nederlanders zijn. ‘Neerlandais? Dacht het al. Mooi land. Leuke mensen. Open, spontaan’.
Waarop we hem ‘spontaan’ een drankje aanbieden. Blijkt leraar Engels te zijn geweest op
het Lycée in Nyons. ‘Inmiddels met pensioen’. Hij is van Parijs. Zijn vrouw is van hier. Na
30 jaar nog steeds niet gewend aan de winter hier. Maar hij krijgt zijn vrouw niet mee. Niks
aan te doen. Met dank voor het wijntje nemen we afscheid. ‘Waar is onze chambres d’hôtes
precies?’ Hebben geen kaartje bij ons. Maar ‘volgende week vrijdag is het weer markt’. ‘Allez,
la vie est belle et bon courage pour l’hiver!’ www.lacolline.nl.

Door Mark Huyben

NLdoet, 12 maart
Over anderhalve week, op 12 maart, doet het dierenparkje mee met de actie van NLdoet. Iedereen is
welkom om mee te komen klussen. Wil je eens een keer rondkijken en ook meehelpen, dan ben je op
12 maart van harte welkom. Het plateau van de geiten, in de voorste wei, is aan vervanging toe en dat
gaan we op deze zaterdag vernieuwen. Verder starten we met het bouwen van de knuffelhoek voor de
konijnen en cavia’s. Ben je handig en wil je meehelpen, kom dan op zaterdag 12 maart; van 9.00 uur tot
ongeveer 15.00 uur gaan we aan de slag. Ook als je maar een paar uurtjes kunt helpen, ben je welkom.
Je kunt je opgeven via www.NLdoet.nl. We zorgen dat er wat warms te eten en te drinken is en ook voor
de kinderen die binnenkomen, zorgen we voor wat leuks.
Laatste nieuws
De geitenbok en de hertenbok zijn alweer opgehaald. Als alles meezit, hebben we in mei of juni weer
jonge hertjes en geitjes rondlopen. De lammetjes van de Kameroen schapen zijn alweer een paar weken
oud. We hebben er nu drie, waaronder een tweeling. De afgelopen tijd hebben we ze i.v.m. de nattigheid
en de kou binnengehouden, maar nu kun je ze buiten zien spelen. De jonge duiven zijn uitgevlogen,
waardoor we nu in totaal elf witte pauwduiven hebben, die op het parkje rondscharrelen. In de afgelopen maand hebben we ook jonge konijntjes gekregen, waardoor we nu drie nestjes met jonge konijntjes
hebben. We verwachten in de komende tijd nog drie nestjes.
Samen
Wil je meer weten over het dierenparkje; loop op zaterdagochtend een keer binnen als er vrijwilligers
aanwezig zijn, neem contact op met Mark Huyben op 06-46086925 of bel een keer aan op Verdilaan 31,
recht tegenover De Geitenwei.
Dierenparkje Heelwijk - verdilaan - 5384 cH Heesch
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auto & motor

nieuws
Taxi van Lieshout
Hoofdstraat 45 - Heeswijk - tel. 0413-291490 - www.taxivanlieshout.nl

Al ruim 90

UW ZIEKENVERVOER MET
PERSOONLIJKE BEGELEIDING

Verkoop nieuwe en gebruikte auto’s • Bovag garantie
Nationale Autopas • A.P.K. Keuringen • Inbouw autoalarminstallaties
Alle soorten reparaties • Ook voor schade en spuitwerk

Bedrijvenweg 6 - 5388 PN Nistelrode - T. 0412-612221
Fiat 500 zeer apart 40.00 km airco .......... 2007
Citroen C3 airdream selection
Fiat Panda 4200 km. ................................ 2009
km 51 kW ............................. 2012
Ford91.000
Fiesta 1.3i
2004
Citroen
Picasso
10.000
2012
Ford
FocusC3
C-Max
1.8i 16V
Ghia km
55000km ..2006
Ford
16V uitvoering
5-drs. ....................... 2006
FiatFusion
Panda1.4Easy
Honda
Civickm
1.4 16V 5-drs. automaat .........2005
30.000
2012
Honda Civic sportwielen dikke uitlaat ....... 2001
Ford 6Fiesta
5drs,77.000
ghia km. ................ 2009
Mazda
1.8 Clima
2003
Mini
Cooper
Ford
Focus.............................................
1,8 16v station titanium 2007
Mini Cooper 1.6 16V ................................. 2008
97.000 km
2009
Opel Agila 1.0 10.000 km ........................ 2005
Ford
Transit
105.000
km
met
Opel Agila 1.2 16V airco 70.00 km. .......... 2005
imperial
Opelnavi
Corsa
Easytronic Z1.OXV 12V 3-drs... 2011
2002
Opel
Corsacr-v
1.2automaat
5-drs 20.000
km. km
airco .... 2013
2010
Honda
25.000
Opel Omega 2.0i aut. 141.000 km. airco .. 1999
KiaVectra
Picanto
Opel
1.65drs
16V ................................. 2005
1998
Opel
1.9D ...................................... 2007
2006
MiniZafira
Cooper

Opel Zafira 2.0 DTH ................................. 2003
Opel Astra 20d sport station
2000
Opel Zafira 2.2i Elegance 80.000 km. ...... 2002
OpelZafira
Insignia
tourner 20 cdti 2011
Opel
Y20sports
DTH .................................
2005
Peugeot
206 2.0
.........................2004
2001
Opel Meriva
1.616V
16VGTI
Cosmo
Peugeot 206 1.4i 16V 85.000 km. ............ 2006
Peugeot Expert 60.000 km
2008
Peugeot 206 cc 1.6 16V quiksilver 55.000km ..2004
Renault206
Modus
Peugeot
rally car33.000
20i 16vkm
heel apart en snel2011
..2004
Peugeot
Break
1.6navia
............................
1999
Renault 306
Traffic,
airco,
98.000 km 2008
Renault Clio 1.2 16V airco 64.000 km. ..... 2006
Volkswagen Golf 1.4 tsi 160 pk 5drs 2010
Renault Clio 1.6 16V airco ........................ 2003
Volkswagen
Plus 1.4 49.000 km...2006
Seat
Ibiza 1.4 Golf
16V Sensation
2006
Suzuki
Jimny Touran
4+4 ...................................
2000
Volkswagen
1.9 TDI 77Kw
Suzuki
Swift 4-drs. 9.000 km. ..................2010
2010
trendline
Toyota Aygo airco 20.000 km. .................. 2008
Volvo XC 70Golf
5-drs
automaat
2005
Volkswagen
cabriolet
85 kW 2.0 aut ...1994
Volvo
automaat ..........................
2005
VolvoXC70
V40 d5
momentum
T3 150 pk
2013
Motor Yahama XJR 1300 grijs zwart ......... 2003

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

Training en/of opleiding
• Containerwagenchauffeur
• Heftruckchauffeur
• Bovenloopkraan
• Reachtruckchauffeur

TRAININGSCENTRUM
KETELAARS

jaar regelen wij

Vragen? Bel voor info 0413-291490 b.g.g. 06-51524069 of 06-53471854
Ook voor

LUCHTHAVEN- en ZAKENVERVOER

Brouwersstraat
Brouwersstraat19
19
5473HB
HBHeeswijk
Heeswijk-Dinther
5473
Dinther
T. (0413)
0413-29
41 24
24
T.
29 41
www.autobedrijfminnaar.nl
www.autobedrijfminnaar.nl

Een greep uit onze voorraad!

• APK - keuring
• Reparaties en onderhoud van alle auto’s
wagon
R+
2002
langdak
grijs
1961 auto’s
€11500,- en Suzuki
•2cv4
Inen Verkoop
van
lichte
bedrijfsauto’s
Volkswagen Beetle 2.0
2000
2cv6 Bestel creme
1977 € 8500,• Wielen en banden
Citroën 2cv6 Charleston

1981 € 9800,-

€ 1750,€ 2294,-

Volkswagen Caddy 1.9 tdi 5 pers. 50Dkm ex. BTW

Citroën 2cv6
special rood
€ 9500,Een
greep
uit1989voorraad

2008 € 6600,-

Citroën
Xsara
1.8-16v
Bedrijfswagens:
EX-BTW
Jaguar XJ 6 lwb
4.2 plaatje
1987 € 8.250,Alfa
156 jtd
1.6Picasso
impression,
zwart 2004
2003 €€ 2499.4.950,Mazda
2 automaat,
28dkm
2005
€ 6.450,Audi
A4 blauw
Metalic
div. opties
2001 €€ 1750,4.750,Citroën
C5 Break
2.0i-16V
2003
Ford
transit
connect 1.8
dtci
2010
€ 4500,Mazda 323 f zwart, verlaagd, div opties 2002 € 3.800,Citroën C5 br.1.8 grijs met.
2004 € 3.950,Ford KaXsara
1.3 briels
Renault
Kangoo
1.5 DCI
€ 2450,Mazda MX
5 cabrio,
zeer nette staat2006
1991
€ 2.950,Citroen
picasso blauw met. 2004
2003 €€ 2450,3.900,Mercedes
250 TD
1996
€ 5.950,2 Nissan
CV 6 blauw
(belastingvrij)
1971 €€ 3999,4.950,Micra
1.2 Airco 3 drs
2006
Citroen
Berlingo
2.0autom.youngtimer
HDI
2005
€ 3500,Peugeot 307 hdi break
2007 € 7.600,Citroën Xara Pic.1.8 gr. met.
2004 € 4.950,Peugeot 307 SW 1.6 HDi
2006 € 3900,Peugeot 206 CC cabrio
2006 € 6.950,Citroen Xara Coupé
1999 € 1.500,Peugeot Yong
307 ccyrv
zwart
2006
Wordt
verwacht:
Renault
Clio 1.4 bebop nieuwe apk 1994 € 750,Daihatsu
zwart
2002 €€ 7900,2.750,Renault
1.6 16v 2000 € 1.450,Dodge
Ram
van 2.5
2001 €€ 7999,1.999,Renault
Koleos
2.0 td,
DCIblauw
110KWmet. 2008
Ford
Ka, Laguna
Peugeot break
307 Station,
Renault Megane Scenic lgp, g3 1999 € 1.499,Fiat Scudo combi, 8 pers. ex btw
1997 € 1.999,Renault
Megane
Scenic
1.6-16V 1999
Opel
Vectra
station,
Combo 2003 € 2.750,Renault
Twingo
grijsOpel
metalic
Ford
Focus
stationcar,
16 16v
2002 €€ 1450,3.499,Rover 25 5-drs bl., metalic
2002 € 2.999,Ford
2002 €€ 1499,2.750,SaabFocus
900 stationcar, zwart
1995
Volkswagen Kever belastingvrij
€ 2.750,Ford Ka
meeneemprijs
1998 € 650,VW Golf Cabrio lmv
1995 € 2.500,Ford Transit connect, ex btw
2004 € 3.250,APK-keuring
laatste
vrijdag van de maand €10,2005 € 7.750,Hyundai
Tucson 2.0 bull en side bars

Réparateur agréé

Mag ik bellen
in de auto?
Als je een auto bestuurt, mag
je alleen handsfree bellen. Sta
je stil met de auto? Dan mag
je ook bellen met je telefoon
in de hand (handheld).
Niet handheld bellen achter
het stuur
Je mag jouw mobiele telefoon
niet vasthouden (handheld
bellen) als je je auto bestuurt.
Bijvoorbeeld om een sms-bericht te versturen of te lezen. Je
mag de telefoon ook niet tussen je oor en schouder klemmen.
Bellen in geparkeerde of stilstaande auto mag
Je mag wel handheld bellen
als je met jouw auto stil (file of
stoplicht) of geparkeerd staat.

“AVANTAGE” :

la nouvelle gamme
économique pour
l’entretien de votre véhicule
S O L U T I O N
Sticker réparateur.indd 1

É C O N O M I Q U E

-

Q U A L I T É

E T

S É C U R I T É

Boete voor handheld bellen
Je kunt een boete krijgen voor
handheld bellen tijdens het rijden. De boetes voor verkeersovertredingen vind je in de
Boetebase van het Openbaar
Ministerie (OM). De overtredingen zijn ingedeeld per categorie.

23/09/09 10:12

Voor meer informatie
De Morgenstond 6 - 5473 HG Heeswijk-Dinther
0413-292933 / 06 - 21187670
ketelaarstrainingcenter@kpnmail.nl
www.ketelaars-opleidingen.nl

Handheld bellen verhoogt
kans op ongeluk
Handheld bellen achter het
stuur leidt tot gevaarlijk weggedrag en verhoogt de kans op
een ongeval. Je wordt afgeleid
als je tegelijk de telefoon moet
bedienen en je auto moet besturen. Ook moet je je aandacht verdelen tussen je telefoongesprek en het rijden.

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

APK personen- en bedrijfswagens Regels bellen in de auto
De regels voor bellen in de
auto staan in artikel 61a van
AART SCHOONES
het Reglement verkeersregels
AART SCHOONES
en verkeerstekens 1990. De
Middelste Groes 13 5384 VV Heesch Tel.+31 (0)412 45 47 38
Mobiel +31 (0)6 53 18 75 89 Fax +31 (0)412 45 23 65 info@autoserviceheesch.nl regels gelden in of op motor5384 VV Heesch
Tel. +31 (0)412 45 47 38
Middelste Groes 13
voertuigen.
Mobiel +31 (0)6 53 18 75 89 Fax +31 (0)412 45 23 65 info@autoserviceheesch.nl
onderhoud
en reparatie personen- en bedrijfswagens
onderhoud en reparatie personen- en bedrijfswagens
lichte-lichteen zware
bedrijfswagens
in- enin-verkoop
en verkoop
en zware
bedrijfswagens

APK personen-bedrijfswagens
tachograaf kijken
ijken
tachograaf

Citroen C1 collection zwart airco 5drs

45.000 km

2012

Renault Clio TCE rood expression navi airco

36.000 km

2013

Toyota Corolla verso benzine 7 pers ecc automaat

85.000 km

2008

Volkswagen Tiguan 1.4 TSI sport en style nav leer

98.000 km

2012
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goedkope winterbanden?

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

ook
VERHUUR

goedkope winterbanden?
AUTOBANDENEN ACCU-EXPERT
ook
Vraag vrijblijvend de prijs van uw bandenmaat.

UUR
VERH
Wij adviserenNieuwe
graag of
bijgebruikte
de bestewinterbanden
keuze in banden,
velgen en
accu’s
(evt. met velg)

Like onze facebookpagina
en bekijk de actuele aanbiedingen

Abdijstraat 38a - 5473 AG Heeswijk - Tel. 0413-291777 - Fax 0413-291941
www.pasbanden.nl - info@pasbanden.nl

Tevens onderhoud
en reparatie
Retselseweg 5 Heeswijk-Dinther 06-50453935
ma - di - vr 9.00-20.30 uur do 9.00-17.00 uur za 9.00-16.00 uur

Nieuwe Erven 1 - 5384 TA Heesch - 0412-857858
info@tomcars.nl - www.tomcars.nl

Ontdek de nieuwe Prius

De nieuwe kijk op schoonheid
Als eerste in serie geproduceerde hybride was de oorspronkelijke Prius bij zijn introductie in 1997 een regelrechte sensatie. De nieuwe Prius markeert opnieuw een grote stap
voorwaarts ten aanzien van intelligent design en technologie. Hij is dynamischer, zuiniger en stiller dan ooit. Daarmee geeft de nieuwe Prius een extra dimensie aan de hybride rijervaring. De nieuwe Prius is er vanaf € 29.995,- en staat nu in de showroom. U bent van harte welkom.

Brandstofverbruik (EC 2015/45W) 3,0-3,3 L/100km (30,3-33,3 km/L); CO2 70-76 gr/km.
Prijzen incl. BTW, excl. kosten rijklaar maken en verwijderingsbijdrage. Afgebeeld is de Prius 1.8 Hybrid Executive Automaat vanaf € 35.995,-. Wijzigingen voorbehouden.

Jos van Boxtel

Middelrode, Haﬀertsestraat 21, 073-5032911
’s-Hertogenbosch, Hervensebaan 11, 073-6496633
Oss, Longobardenweg 21, 0412-643355
www.josvanboxtel.nl
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Dichtbij en vertrouwd
Autobanden en Velgen
Taxibedrijf Van Grunsven

AutOMeNSeN

Van Bernheze voor Bernheze
Bernheze is rijk aan bedrijven. Ook in het aanbod
van auto’s, garages en auto-onderdelen hebben we in
DeMooiBernhezeKrant genoeg te bieden. We kennen
de ‘automensen’ of… nog niet allemaal? In deze rubriek
stellen we tweewekelijks automensen voor en zo weet
je waar je op d’n duur terecht komt, wanneer je de
advertenties op deze pagina’s volgt.

www.taxivangrunsven.nl
Burgemeester Woltersstraat 66 - 5384 KW Heesch - 0412 451 490

Mag ik bellen en naar muziek luisteren op de fiets?
Je mag op de fiets bellen en naar muziek luisteren. Wel moet je op het verkeer blijven letten, zodat er
geen gevaarlijke situaties ontstaan.

Team Rivez

riVeZ AssurAntiËn &
risicobeheer bV
‘Dichtbĳ en vertrouwd.
Met veel kennis van zaken’

Extra opletten op de fiets
Alles wat afleidt van het verkeer, kan gevaarlijke situaties opleveren. Dit geldt ook als je op de fiets belt
of je telefoon gebruikt. Je kunt dan bijvoorbeeld je hand niet uitsteken als je van richting verandert. Als
je op de fiets naar muziek luistert, hoor je misschien geen geluiden uit de omgeving. Daarom moet je
extra alert zijn.
Geen gevaar of hinder veroorzaken met fiets
Je kunt als fietser worden veroordeeld als je het verkeer in gevaar brengt of hindert. Dit kan ook als je
een verkeersongeval veroorzaakt waarbij iemand overlijdt of zwaar lichamelijk gewond raakt. Dit staat in
artikel 5 en 6 van de Wegenverkeerswet 1994.

NAAM ONDERNEMER: Rivez Assurantiën & Risicobeheer BV
ADRES: Weijen 19A, 5388HL Nistelrode
CONTACTPERSOON: Marcel van den Heuvel (rechts op de foto)

Uw kind leren
omgaan met geld?

• wĳ werken voor
alle verzekeringsmaatschappĳen

ZE KUNNEN ME KENNEN VAN: Al jaren werkzaam in Nistelrode
en omgeving.
HOEVEEL VESTIGINGEN HEEFT JULLIE BEDRIJF?
Vier vestigingen; Nistelrode, Berlicum, Venray en Helmond.

• bĳ ons geen standaard
eigen risico

HOEVEEL MEDEWERKERS? In totaal hebben wij
45 medewerkers, verdeeld over de vier vestigingen.

Wij geven graag advies

• gratis leenauto
Middelste Groes 13a - Tel: 0412-453408 - Mob: 06-53148093
info@schadeherstelrooyendĳk.nl - www.schadeherstelrooyendĳk.nl

HOELANG BESTAAT HET BEDRIJF? Sinds 1997.

Kinders
p
aaBijna
HOELANG ZITTEN JULLIE IN NISTELRODE?
rwek20
en:
koBV,
jaar is Rivez Assurantiën & Risicobeheer
m sinclusief
paren e zijn
rechtsvoorgangers, al gevestigd in Nistelrode.
krijg ee n
n
cadeau
tje*
ZELF OPGESTART OF OVERGENOMEN IN NISTELRODE?
* De actie loopt van 5 tot en met 31 oktober 2015. Vraag naar de voorwaarden of kijk op regiobank.nl

Uw kind leren
omgaan met geld?
Wij geven graag advies

In 2012 hebben wij Van Ravensteijn Assurantie Groep B.V.
overgenomen en hebben wij het kantoor in Nistelrode
overgenomen.

autobedrijf w. van Dijk

Hommelsedijk 14
Kinder5473
RG
HEESWIJK-DINTHER
s
WAT IS JE ‘TAAK IN DE ZAAK’? Accountmanager zakelijk.paarweken:
kom sp
Telefoon: 0413-291887
aren en
krijTE
g een
HEB JE NOG WENSEN OM EENS VAN ‘TAAK IN DE ZAAK’
OOK VOOR REPARATIES EN APK KEURINGEN
cadeau
WISSELEN? Mijn huidige functie van account manager geeft mij
tje*
Ford Ka 51 kW ������������������������������������� 2011 Peugeot 206 ����������������������������������������� 2007
op dit moment veel voldoening en er zijn nog veel uitdagingen
en kansen in de markt!
WAT IS DE SPECIALITEIT VAN JE BEDRIJF? Alle financiële en
verzekeringszaken voor particulieren en zakelijk.
WAT VIND JE DAT JE ZELF HET BESTE KAN? Het geven van
Rivez
Assurantiën
& Risicobeheer
BVkeuze te
goede adviezen en
klanten
helpen een
verantwoorde
Weijen
19
A
maken. Dat vertrouwen kan ik mensen geven.

5388 HL Nistelrode
T 088-8000902
KLANTEN VINDEN HIER: Een gedegen en onafhankelijk advies,
E info@rivez.nl
waarbij jouw zorgen
uit handen worden genomen.
I www.rivez.nl
Rivez Assurantiën & Risicobeheer BV
Weijen 19 A
5388 HL Nistelrode
T 088-8000902
E info@rivez.nl
I www.rivez.nl

• De goedkoopste
aanhangwagens
en boottrailers
van Nederland

Ford Fiësta nw model 1�0 1�3 en 1�6 2011-2013

Peugeot 207 ���������������������������������������� 2008

Ford Fiësta 1�3������������������������������������2006-2012

Renault Scenic 1�6�������������������������������� 2000

Ford Fiësta 1�4 ������������������������������������� 2005

VW Golf������������������������������������������������� 2013

Ford Fiësta 1�6 ������������������������������������� 2009

VW Polo TD BlueMotion 5 drs ���������������� 2011

Ford Focus 1�4i ������������������������������������ 2007

StationwagonS:

Ford Focus 1�6 D ���������������2006-2007-2013

Ford Focus 1�6D ���������������������������������� 2010

Ford Focus 1�6 77 kW �������������������������� 2012

Ford Focus 1�6D 77 kW ������������������������ 2013

Fiat Punto 800 cc���������������������������������� 2012

BeStelwagenS:

Meentstraat 6 5388 KV Nistelrode
06-42300879
info@vanroosmalenaanhangwagens.nl

Peugeot 107 ���������������������������������������� 2013

Ford Transit 85 kW ������������������������������� 2005

www.vanroosmalenaanhangwagens.nl

• Zeer hoge kwaliteit
• Standaard 5 jaar
garantie
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Boek & Babbel
BERNHEZE - In de bibliotheken van Bernheze komen elke week nieuwe materialen binnen: romans, informatieve boeken,
luisterboeken, dvd’s en tijdschriften. Wil je op de hoogte gehouden worden van de nieuwste boeken uit de collectie van
de Bernhezer bibliotheken? Kom dan een keer luisteren naar Boek & Babbel door Désiree de Rooij. Na de eerste succesvolle bijeenkomsten van Boek & Babbel vorig jaar in bibliotheek Heesch, zijn we in 2016 doorgegaan.
bibliothecaris in de bibliotheken van
Bernheze en is verantwoordelijk voor
de aanschaf van de collectie voor volwassenen. Wekelijks leest zij de boekrecensies en maakt op basis van kennis, ervaring en (het bijhouden van de)
actualiteit een keuze uit het enorme
aanbod.

Donderdagmiddag 3 maart vindt
Boek & Babbel weer plaats in de bieb
in Heesch, vrijdagochtend 4 maart in

bij EEn kopjE koffiE of thEE
niEuwE boEkEn ontdEkkEn
de bibliotheek van Heeswijk-Dinther
en maandagmiddag in die van Nistelrode. Désirée, werkt al vele jaren als

Désiree geeft, met een gratis kopje koffie of thee, in de bibliotheken van Heesch, Nistelrode en Heeswijk-Dinther, in
een ongedwongen sfeer, informatie

over nieuw verschenen titels. Ook kan
er aandacht zijn voor een specifiek genre, bijzondere boeken of boeken die
volgens haar de moeite waard zijn.
Aanmelden voor Boek & Babbel is niet
nodig. Je kunt gewoon aan de leestafel
aanschuiven.

Onderstaand de data en tijden in maart, april en juni 2016 van Boek & Babbel.
Bibliotheek Heesch
14.45 – 15.30 uur

Bibliotheek Heeswijk-Dinther
10.30 – 11.15 uur

Bibliotheek Nistelrode
14.45 – 15.30 uur

donderdag 3 maart
donderdag 14 april
donderdag 9 juni

vrijdag 4 maart
vrijdag 15 april
vrijdag 10 juni

maandag 7 maart
maandag 18 april
maandag 13 juni

Belgische frieten
2 kilogram

Ook voor
in de oven

Lutosa
Normaal 3,49

2,

€ 3,49 € 3,89

59

2,

1 kilogram

Diepvriesspecialist

1,

€ 2,19 € 1,99

39

Tilapia

Frikandel
20 stuks

Diepvriesspecialist

3,

19

American style

Spareribs
450 gram

Diepvriesspecialist

4,79
€ 5,99

Gepaneerde

Epic

10 stuks

5,99

0,16

per stuk

140 gram
Mayam

€ 0,74 € 0,79

4+1
gratis

Vietnamese

Kiploempia’s
20 stuks

Asian Finger Food

8,99

Allfreez

5,

€ 7,95

99
www.diepvriesspecialist.nl

Maart

€ 11,95

salami, kip of
geitenkaas

Pizza

Vissticks

Deurne Diepvriesspecialist - Milhezerweg 19 - 5752 BA Deurne - T 0493-320051
Helmond Diepvriesspecialist - De Hoefkens 1B - 5707 AZ Helmond - T 0492-544407
Veghel Diepvriesspecialist - Gasthuisstr. 36 - 5461 BB Veghel - T 0413-344004

Vanaf het dakterras en vanuit de grote koepel hebben de bezoekers een geweldig zicht op de sterrenhemel. Halleyleden wijzen bekende en minder
bekende sterren en sterrenbeelden aan, zoals Grote
en Kleine Beer, Poolster, Leeuw, Orion, Tweelingen,
Betelgeuze en Sirius. De reuzenplaneet Jupiter rijst
’s avonds boven de oostelijke horizon en zijn vier
grootste manen en wolkenbanden kunnen prachtig
door de grote telescoop worden bekeken. In het
auditorium en het planetarium verzorgen Halleyleden presentaties over de sterrenhemel en ons zonnestelsel. Het moet wel onbewolkt zijn om een en
ander te kunnen zien.
Entree op de publieksavonden: € 5,-, kinderen tot
en met 12 jaar: € 3,-.

Broodje bapao

70 gr.

800 gram

€ 7,99

De helft van de collecteopbrengst is bestemd voor
het fonds van Jantje Beton. De andere helft komt
direct ten goede aan de collecterende jeugdvereniging, in dit geval Scouting Heesch, die jaarlijks deze
collecte verzorgt. De opbrengst zal dit jaar worden
gebruikt voor de zomerkampen en de aanschaf van
kampeermateriaal.
Gun de jeugd een gulle gift. Help Jantje Beton! Je
steunt hiermee het jeugdwerk in het hele land en
Scouting Heesch.

HEESCH - Sterrenwacht Halley is op vrijdagavond
4 maart voor publiek geopend. Het programma
begint om 20.00 uur en duurt ongeveer twee uur.
Het is voor alle leeftijden geschikt.
Diverse varianten

€ 4,25

Erwten/worteltjes of
gemengde groenten

Duizenden vrijwilligers in het land steken graag de
handen uit de mouwen om kinderen hun broodnodige speelruimte te geven. Het Nationaal Jeugdfonds helpt hen daarbij. Zo worden ieder jaar weer
honderden zinvolle projecten gerealiseerd. Het
fonds stelt geld beschikbaar voor de aanleg, verbetering of uitbreiding van allerlei jeugdaccommodaties, kinderboerderijen, speelotheken, peuterspeelzalen, jeugdcircussen en jeugdtheaters, speeltuinen
en andere speelvoorzieningen, die de leef- en
speelruimte van het kind bevorderen. Maar het Nationaal Jeugdfonds is hiervoor afhankelijk van jouw
bijdrage.

Publieksavond bij
sterrenwacht Halley

Oriental
4 stuks

Diepvriesspecialist

HEESCH - De nationale jeugdcollecte vindt dit
jaar plaats van maandag 7 t/m zaterdag 12 maart.
Ruim 40.000 collectanten gaan op pad, om te collecteren voor het Nationaal Jeugdfonds Jantje Beton. Deze collectanten zijn afkomstig uit het plaatselijke jeugd- en jongerenwerk. Door mee te doen
aan deze actie, verdienen zij geld voor hun eigen
jeugdvereniging.

Namens de jeugd, alvast hartelijk bedankt!
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Bami- of nasischijf

scouting Heesch
helpt Jante Beton

Aanbiedingen alleen geldig in de winkels van de Diepvriesspecialist zolang de
voorraad strekt. Van woensdag 2 t/m dinsdag 15 maart 2016 Prijzen in euro’s.
Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden.

Gratis
spaarkaart
artikel

2,99
2,79

Authentieke Pizza

GrATiS tegen
inlevering van
12 spaarpunten

Maart, ook wel lentemaand,
buienmaand,
guldenmaand en dorremaand genoemd, is de
derde maand van het jaar
in de gregoriaanse kalender en heeft 31 dagen. De
maand is vernoemd naar
Mars, de Romeinse god
van de oorlog. In verband met de omschakeling
van de standaardtijd naar de zomertijd op de laatste zondag van deze maand, duurt maart een uur
minder lang dan de andere maanden van 31 dagen.
Bij deze maand horen de volgende weerspreuken:
* Maart roert zijn staart
* Wil maart reeds donder, dan is sneeuw in mei
geen wonder
* Een droge maart is goud waard
* Natte maart, veel gras
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Lions club Bernheze organiseert
wielertoertocht voor Villa Joep

voetbal

WHV speelt gelijk tegen Ollandia

Fiets mee in de strijd tegen kinderkanker
BERNHEZE – De eerste editie van Bike My Day wordt op 18 juni gehouden. Een sportief evenement, georganiseerd door Lions Club Bernheze. Het doel is zoveel mogelijk
geld in te zamelen voor Villa Joep. Villa Joep is een fonds dat strijdt tegen neuroblastoom kinderkanker, door het financieren van onderzoek. Ook een bijdrage leveren?
Dat kan! Door u, samen met uw team, in te schrijven als deelnemer of een team te
sponsoren.

Foto: Gabriels fotografie

Fietst u mee?
Tussen zonsopkomst en zonsondergang leggen op
18 juni diverse teams, in estafettevorm, een wielertoertocht af. De 400 kilometer bestaat uit 20
rondes van 20 kilometer, door de natuur van Bernheze, Oss en Landerd.
En dat binnen 14 uur! Het startschot wordt gelost
om 8.00 uur bij restaurant ’t Bomenpark te Heesch.
Deelnemers hebben tot 22.00 uur de tijd om de
tocht - in teamverband - af te leggen. Zo fietsen de
teams een mooi bedrag bij elkaar voor Villa Joep.
Het ultieme doel van Villa Joep? ‘Ieder kind met
neuroblastoom kanker genezen’.
Hoe kun je bijdragen?
Middels inschrijvingen, sponsoring en giften wordt
zoveel mogelijk geld binnengehaald voor Villa
Joep, in de strijd tegen neuroblastoom kinderkanker. Steun jouw favoriete team of schrijf je, samen
met vrienden of collega’s, in als deelnemer voor
Bike My Day.
Inschrijven of doneren kan via www.bikemyday.nl.

ST. OEDENRODE/LOOSBROEK - In de belangrijke uitwedstrijd tegen Ollandia heeft
WHV met moeite een 1 - 1 gelijkspel uit het vuur gesleept. Het duel werd vooral
bepaald door de enorm snijdende wind, die dwars over het veld stond, wat goed
voetbal niet of nauwelijks mogelijk maakte.
In het eerste kwartier kwam WHV niet
aan voetballen toe, maar na een minuut of 20, kwam het beter in zijn spel.
Er werd van achteruit meer druk gezet,
waardoor Ollandia niet meer tot goede
aanvallen kwam en WHV beter tot aanvallen kwam. In de 37e minuut was het
raak voor WHV. Een goede aanval over
rechts, via Tim Buunen en Marco Lunenburg, kwam bij Roel Lunenburg terecht,
die de bal strak voorzette. De verdediging
van Ollandia wist zich geen raad en een
verdediger van Ollandia schoot in eigen
doel 0 - 1 voor WHV.
Na rust probeerde Ollandia met veel druk
WHV op eigen veld vast te zetten, wat

goed lukte, want de counters van WHV
waren op een hand te tellen. De verdediging van WHV gaf echter niet veel weg
en WHV leek de wedstrijd onder controle te hebben. In de 65e minuut slipte er
echter een aanvaller van Ollandia door de
verdediging van WHV.
Keeper Jaap de Wit probeerde nog wel
om de aanvaller te stoppen, maar een
overtreding was het gevolg. Geel voor
keeper Jaap de Wit en penalty voor Ollandia. Rob van der Heijden maakte geen
fout 1 - 1. Tevens eindstand. Een moeizaam punt voor WHV, maar wel eentje
die telt.
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bernheze sportief

beugelen

boksen

badminton

zwemmen

waterpolo
handboogschieten
tafeltennis
Woensdag
2 maart 2016

voetbal

korfbal Korfbalsters
Hotsknotsduel tussen Erp en
Prinses Irene eindigt in 0-0
Prinses Irene redden het niet
korfbal

ERP/NISTELRODE - Erp en Prinses Irene speelden op sportpark Den Uil
in Erp een bijzonder matige partij. Nou was de straffe wind ook medespelbreker, maar meer nog het werkelijk schandalig slechte veld in Erp.

De gemeente Veghel meent dat
met een nieuw drainagesysteem
het probleem is opgelost voor de
komende 30 jaar. Om alleen het
veld de schuld te geven van de
matige vertoning, gaat wat te
ver. Beide ploegen speelden gewoon zwak en lieten absoluut
niet zien tot welk spelniveau zij in
staat zijn. In ieder geval probeerde Prinses Irene nog van achteruit opbouwend te voetballen.
Erp hanteerde alleen maar lange
ballen.
De wedstrijd verdiende geen
winnaar, de 0-0 eindstand was
dan ook terecht. Prinses Irene blijft voor de 4e keer in het
nieuw jaar ongeslagen, in totaal
de vijfde keer op rij nu.

hockey

HDL MD1 Zaalkampioen

HEESWIJK-DINTHER/LOOSBROEK - Afgelopen zaterdag is
HDL MD1 zaalkampioen geworden door met 2-8 te winnen van
Gemert. (Deze wedstrijd moest
gewonnen worden anders werd
Geel Zwart kampioen).

jeu de boule

paardrijden

wielrennen

darten

golf

NISTELRODE - De Korfbalsters van Prinses Irene hebben het niet
gered. In de laatste wedstrijd werd verloren van Swift met 13-21. In
het debuutjaar in de topklasse begon het team sterk aan de competitie, maar kon uiteindelijk degradatie niet voorkomen.
biljarten

duivensport

judo

Toch hoeft dit niet het einde te
zijn van vele succesvolle jaren op
rij, met veel kampioenschappen.
Even een stapje terug, om daarna weer gelouterd in de topklasse terug te komen. Ervaring is op
schaken
dit
niveau belangrijk en
de ploeg
dammen
is nog jong genoeg om jaren met
elkaar te blijven spelen. Slechts
zelden werden de meiden van
coach Marijke
1cm b de Veer (foto)
weggespeeld. Nu dient alles gezet te worden op de veldcompe1,2 cm
b
titie, waar de
ploeg
na een half
veldseizoen aan kop gaat. Bij
een kampioenschap promoveert
men dan naar… de topklasse!
1,4cm b
Coach Marijke
de Veer: “Het is
gebruikelijk in de topklasse dat
de promovendus degradeert,
autosport
karten
maar
Prinses Irene deed een
gooi
naar een succesvollere afloop.
De dames komen nog een heel
klein beetje tekort om echt aan
te haken bij de top, maar heb-

vissen

skien

snowboarden

kano

kaarten/bridgen

Marijke de Veer

ben zeer zeker een positieve ervaring betreffende het spelen op
dit niveau en met de schotklok.
Een ervaring waar zij zeer zeker
motorsport
in de toekomst
een vervolg aan
willen geven. De ploeg bedankt
heel Prinses Irene voor de warme
en positieve steun tijdens deze
zware competitie. “

turnen

Twee gouden
medailles voor HGC Heesch

Ook al doet de uitslag anders
vermoeden; het was een zeer
spannende wedstrijd, die pas in
het 2e deel van de tweede helft
werd beslist.
Op de eerste wedstrijd na hebben zij alles gewonnen met gemiddeld 8 doelpunten per wedstrijd. Deze titel is dan ook zeer
terecht. Het mooie van deze
competitie was dat zij niet alleen
conditioneel en technisch beter
zijn geworden, maar dat ook
het groepsgevoel gegroeid is.

hardlopen

Dit blijkt wel uit het feit dat de
“thuisblijvers” altijd meegingen
om de rest van het team aan te
moedigen. Dit vinden wij grote
klasse. Wij willen ook de trainers,
Ton, Ilvy en Cyril bedanken, die
de “zaaltrainingen” buiten heb-

ben nagebootst en in weer en
wind de trainingen verzorgden.
Wij, als coaches, zijn zeer trots
op MD1 en hopen dat dit goede
gevoel wordt meegenomen naar
de voorjaarscompetitie. Succes!

Trainingspakken voor Heeswijk E3
V.l.n.r.: Anneke, Teddy, Senna, Suze

HEESWIJK-DINTHER/HEESCH - Tijdens de turnwedstrijden van afgelopen weekend in Heeswijk-Dinther, waren de turnsters van HGC
weer zeer succesvol. Twee gouden medailles wisten de dames te
scoren en er mogen maar liefst 9 turnsters door naar de regionale
finalewedstrijden.
Voor Anneke Loeffen was het
afgelopen zaterdag haar eerste
echte turnwedstrijd en gelijk wist
ze met 45,200 punten de gouden
medaille in de wacht te slepen.
Daarmee is ze meteen ook door
naar de regiofinale, net als Saar,
Maud, Teddy, Joska en Nadine.
Naar de toestelfinales mogen op
sprong Teddy, Anneke en Isa en
Anneke mag ook nog op vloer.
Macy, Suze en Senna turnden ook
een super goede wedstrijd, maar



kwamen net een paar punten
tekort om door te mogen gaan.
Tijdens de wedstrijd op zondag,
wist Lisa Spierings met 43,755
punten verrassend de eerste plek
bij de senioren te behalen. Samen
met Dianne, is zij ook door naar
de regiofinale. Beide dames mogen ook door naar de toestelfinales. Lisa op sprong en vloer en
Dianne op balk en vloer. Al met al
een zeer succesvol weekend voor
HGC.

Foto: Hans Heesakkers

HEESWIJK-DINTHER - De talenten van Heeswijk E3 straalden zaterdagochtend van trots: in gloednieuwe trainingspakken gaan zij de tweede seizoenshelft in. Ze staan er prachtig op, met dank aan de sponsoren: Grondbank Noord-Oost Brabant, Outlook Electronics, Reinier van der Heijden Elektrotechniek,
Prijsdiscount en Taxi- & Transportbedrijf Van Lieshout.
Jeugdvoorzitter Joan van den Akker reikte bloemen en sjaals uit en bedankte de sponsoren: “Fijn dat ookWaardsestraat 15 - 5388 PP Nistelrode - Tel.: 0412 611383 - info@heerkensAGF.nl - www.heerkensAGF.nl
voor dit team weer gulle sponsoren bereid zijn om deze prachtige trainingspakken te schenken! De club
Waardsestraat 15 - 5388 PP Nistelrode - Tel.: 0412 611383 - info@heerkensAGF.nl - www.heerkensAGF.nl
is enorm blij met zulke giften.”
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Symposium Bewegen, Bewezen Gezond
Bernheze - Als Running Team Bernheze zijn we druk bezig met de voorbereiding voor de Roparun. Dat betekent veel trainen en veel organiseren.
Iedereen heeft een taak en draagt zijn of haar steentje bij. En ondertussen
zijn we in ons hoofd allemaal bezig met dat ene doel: palliatieve zorg voor
mensen met kanker. Dat is waar we het voor doen, waar we onze energie
in stoppen en waar we de kilometers voor gaan rennen. “Leven toevoegen
aan de dagen, als er geen dagen meer toegevoegd kunnen worden aan het
leven”. Het motto van Stichting Roparun, dat we als team zo’n warm hart
toedragen.

We willen graag de verbinding
leggen tussen dit goede doel en
de sportieve uitdaging. Dat doen
we met een symposium in CC De
Pas op 13 april aanstaande. Een
symposium over hardlopen, bewegen en gezondheid.
Bevlogen lopers, wetenschappers
en specialisten delen hun kennis
over hardlopen en bewegen. Bewegen als je gezond bent, maar
ook als je kanker hebt en misschien niet meer beter wordt.
Topsprekers
We zijn erin geslaagd om een
gevarieerd programma samen
te stellen. Wim Bens, Rabobank
Tilburg, vertelt waarom hardlopen gezond en leuk is. Erik Hulzebos, medisch fysioloog UMC
Utrecht, deelt wetenschappelijke inzichten op het gebied van

looptraining en Anja van Geel,
sportdiëtiste, gaat in op de rol
van voeding tijdens (top)prestaties. In het tweede gedeelte vertellen wetenschappers Laurien
Buffart van VU medisch Centrum
en Martijn Stuiver van het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis
over het effect van bewegen, tijdens en na de behandeling van
kanker en tijdens palliatieve zorg.
We vinden het waardevol dat
ook (ex)patiënten bereid zijn om
hun ervaringen te delen.
Mogen wij je inspireren op 13
april? Je bent van harte welkom!
Aanmelden voor deze avond via:
symposiumroparun@gmail.com.
Kosten deelname: € 5,- per persoon, te betalen bij entree.
Indien niet uitverkocht, kaarten
verkrijgbaar bij de zaal.

Foto: Marcel van der Steen

voetbal

dansen

Dramatische start doet
Avesteyn de das om

DV Dancing
Kids in elke categorie eerste

GENNEP/HEESWIJK-DINTHER - Avesteyn trad dit weekend aan tegen Vitesse ‘08 en wist na 6 minuten
waar het aan toe was. Met een 2-0 stand werd het een (bijna) onmogelijke klus voor de Dintherse formatie. Martijn Swartjes, die na een aanzienlijke periode weer inzetbaar was, viel helaas weer geblesseerd uit. Dit was niet het enige nieuws uit de ziekenboeg. Geert van Doorn, ook lang geblesseerd maar
weer nagenoeg fit, kreeg een forse teleurstelling te verwerken toen hij een nieuwe blessure opliep in
een wedstrijd met het tweede.

Heesch - De uitnodiging aan het adres van de inwoners van Bernheze was niet aan dovemansoren, er waren veel bezoekers, die het
wel eens van dichtbij wilden zien.

Een analyse op de situatie van
Avesteyn leert, dat er sprake is
van hardnekkig blessureleed,
een tekort aan ervaring in de
ploeg om dit op te vangen en
een derde klasse waarin gespeeld
wordt, waarin geen cadeautjes
gegeven worden. Weer dient de
balans te worden opgemaakt en
een oplossing gevonden voor de
lastige situatie waarin Avesteyn
verkeert. Echter, dient gesteld te
worden, dat niets onmogelijk is
en dat Avesteyn mogelijkheden
blijft zien om het tij te keren.

dansen

Hoge punten laten groei zien

Heesch/nistelrode – De organisatie in handen van DV Dancing Kids liep als een goed geoliede machine, dankzij veel vrijwilligers en een gedreven bestuur. Zaterdag en zondag was het een komen en gaan
van publiek, dat genoot van de dansen. Vele honderden dansers uit Duitsland, Oostenrijk, België en Nederland; DV Dancing Kids nam het op tegen deze gedegen tegenstanders, maar wist zich goed te weren.
Zaterdag internationaal
Gwen Opstal werd 1e – 287
pnt., Miracle 1e - 281 pnt., Emeralds 2e - 281 pnt., wat een punt
minder was dan de nummer een.
Guusje van Thiel 268 pnt. en Vera
Oomen behaalde de 3e plaats
met 275 punten. Diamonds met
279 punten net geen erepodium.
Untouched 1e - 287 pnt., Lieke
en Jordi 1e - 289 pnt., Demi Gabriel 3e - 286 pnt., Touch 1e 293 pnt., Euphoria 2e - 283 pnt.
en Inspiration sloot de dag af op
de eerste plaats met 290 pnt.

Lise promoveerde deze dag naar
de sportklasse, 1e met 256 pnt.,
Lindsey 2e - 254 pnt., Gwen
Opstal 1e - 287 pnt., Minigarde
1ste - 234 pnt., Melody 1e - 244
pnt., Miracle 1e - 281 pnt., Spirit 1e - 251 pnt., Lieke en Jordi 1e - 289 pnt., Op jacht naar
de miljoenen 243 pnt., Emeralds
1e - 277 punten. Untouched 1e
- 293 pnt., Guusje van Thiel 2e 288 pnt. Vera Oomen 1e - 290
pnt., Demi Gabriel 1e – 291 pnt.,
Diamonds 1e - 288 pnt., Touch
1e – 293 pnt., Euphoria 1ste 283 pnt. en Inspiration 1e - 288
pnt. Bijzondere resultaten ook
op zondag, waar de thuiswedstrijd een extra dimensie bracht,
waarbij DV Dancing Kids in alle
deelgenomen categorieën domineerde.
Bedankt
Als vereniging kunnen ze terugkijken op een geslaagd toernooi.
Complimenten aan alle leden
en trainers met bijzondere dansen voor spectaculaire resultaten
zorgden.

Vera Oomen 290 punten

Wil jij je ook aanmelden als
vrijwilliger voor het toernooi;
Eurodance 2016 op 29-30 april
en 1 mei?
Vraag meer informatie via
info@eurdance2016.nl
of zie www.eurodance2016.nl.

ZOTTE

ZATERDAG
op
Nu ook
RDAG
DONDE

EXTRA*
KORTING
OP DIESEL/BENZINE/LPG

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

HESCHEWEG 223 OSS
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jeu de boules

Ria van Bergen wint wintercompetitie jeu de boulesclub Die Lé

voetbal

EVVC pakt
periode tegen pover Heeswijk

NISTELRODE - 74 Leden van de jeu de boulesclub Die Lé waren
dinsdag 23 februari aanwezig bij de prijsuitreiking van de wintercompetitie 2016. Ria van Bergen was het enige lid dat alle vijf de
wedstrijden had gewonnen en was daarmee winnaar. Hieraan voorafgaand vond de algemene ledenvergadering plaats.
Even na 19.30 uur opende voorzitter Jos Bongers de algemene
ledenvergadering en heette iedereen welkom. De agenda kende de vaste items, met o.a. een
terugblik op het afgelopen jaar,
de bestuursverkiezingen en er
werd even stilgestaan bij de opzet van de zomercompetitie.
Na nog enkele bestuurlijke mededelingen en het beantwoorden van een paar vragen, kon de
vergadering even na 20.30 uur
worden afgesloten. Na een korte pauze tijd was het vervolgens

tijd voor de prijsuitreiking van de
wintercompetitie. Hierin werd
met 52 leden, gedurende vijf
avonden, een kleine onderlinge,
zogenaamde husselcompetitie
gespeeld. Met vier gewonnen
wedstrijden en een doelsaldo
van +30, eindigde Tinie de Mol
op de derde plaats. Op de tweede plaats eindigde Nellie Nuijen
met eveneens vier gewonnen
wedstrijden en een doelsaldo
van +34. Ria van Bergen was
het enige lid dat alle vijf de wedstrijden had weten te winnen en

werd dan ook de terechte winnaar van de wintercompetitie. Zij
behaalde een doelsaldo van +33.
Hierna vond de trekking plaats
voor de zomercompetitie 2016,
waarin komend seizoen 41 doublettes - verdeeld over 3 poules
- deelnemen. De start van de
zomercompetitie is dinsdag 8
maart a.s.

turnen

Wout Cuijpers haalde als één van de weinigen een voldoende tegen EVVC

Foto: Hans Heesakkers

VINKEL/HEESWIJK-DINTHER - Na de zege tegen Erp, kon Heeswijk
deze
week ophockey
bezoek bijtennis
EVVC goede
zaken doen,
in zowel
de stand
voetbal
basketbal
turnen
volleybal
handbal
als in de 2e periode.
Alle goede bedoelingen ten spijt, legde het team van trainer Marc
v.d. Ven een hele matige partij voetbal op de hobbelige mat in Vinkel. Het fanatiek aangemoedigde thuisteam won verdiend en pakte
daarmee
de 2e
periode,
3-1.
beugelen
boksen
badminton
zwemmen
waterpolo
handboogschieten
tafeltennis

Geslaagde voorwedstrijd 4e divisie

korfbal

Altior 3 verliest,
maar is op de goede weg

HEESWIJK-DINTHER – De turnsters 4e divisie van Sine-Cura, turnden op zaterdag 27 februari hun eerste
voorwedstrijd van dit seizoen. Op deze dag turnden Siena Nooijen, Lieke van de Ven, Iris van de Broek,
Estee van Driel, Larissa Deckers, Gijsje van de Akker, Lynn van Doorn, Famke Voets, Noa Lambrou, Nina
Verhoeven, Sophie Nooijen, Jelke de Wit, Kim Kuijpers en Winnie van Kronenburg.
De eerste wedstrijd van het seizoen is altijd spannend. Maar
de turnsters hebben allemaal
goed hun best gedaan en er zijn
hele mooie resultaten behaald.
Zo mocht Famke een zilveren
medaille in ontvangst nemen!
Daarmee is ze door naar de regiofinale samen met: Siena, Gijsje, Lynn en Jelke. Ook zijn er
verschillende turnsters door naar
de toestelfinales: Lynn heeft toestelfinale op brug en balk, Famke op balk, Nina op brug en balk
en Kim op sprong. Alle turnsters:
gefeliciteerd met de mooie resultaten en veel succes bij de volgende wedstrijd.

korfbal

hardlopen

jeu de boule

paardrijden

wielrennen

darten

golf

VENHORST/HEESWIJK-DINTHER - Als de wedstrijd JES E1 – Altior
E3 begint, scoort JES meteen de 1-0. Doordat wij goed de puntjes
afmaken en de fopballen doen, scoren we meteen een doelpunt en
wordt het 1-1.
biljarten

duivensport

judo

Helaas kunnen we voor de rust
niet meer scoren, maar JES wel
en zo staan we in de rust met 4-1
achter. We blijven in de aanval
goed ons best doen om de puntjes te maken, maar dat is helaas
schaken
niet genoeg om te winnen.
We
dammen
verliezen met 6-3. Jullie hebben
heel goed je best gedaan. Ga zo
door.
1cm b

Rosolo 1 – Altior 1: 28-21
Rosolo 2 – Altior 2: 26-16
1,2 cm b 3: 13-10
Rosolo 4 – Altior

vissen

skien

snowboarden

kano

SCMH 2 – Altior 4: 16-15
Altior 5 – Corridor 4: 9-18
Altior 6 – Playing G: 7-8
Stormvogels B1 – Altior B1: 7-2
Emos B2 – Altior B2: 9-3
DDW C1 – Altior C1: 6-8
Altior C2 kaarten/bridgen
– De Korfrakkers C3:
8-7
DSV/EDN C1 – Altior C3 9-6
Altior D2 – Flash D1: 4-3
Altior D3 – Rooi D1: 4-6
Altior E1 – SDDL E1: 19-4
Altior E2 – Be Quick E1:
7-6

budo

7 NK tickets
voor Van Buel Sports!
1,4cm b

Tennisclinic bij TVV’82
VORSTENBOSCH - Bij TVV’82 in Vorstenbosch wordt op zondag
13 maart om 10.00 uur een tennis clinic gehouden. Voor alle leden,
jong en oud, maar ook niet-leden zijn van harte welkom, om kennis
te maken met de tennissport! Dus, heb je nog een vriend(je), vriendin(netje),
buurman,
buurvrouw
of bekende,
neem zevolleybal
lekker mee
voetbal
hockey
tennis
basketbal
turnen
handbal
voor een sportieve ochtend op het tennispark!
op

Wa

autosport

karten

motorsport

en TVV’82
www.witstennis.nl

Thema: Dubbelspel tactiek clinic
gen op tactiek, maar uiteraard
Op zondag
13 sturen
maart 2015
er omnaar:
10:00 uur
Tijdens deze dag komt een aan- zullen we die dag ook aandacht
tje te
voorwordt
7 maart
tal aspecten van het dubbelspel besteden aan techniek. bij TVV’82 inthijszevenbergen@home.nl.
Vorstenbosch een Tennis Clinic georganiseerd.
Laurens Wilms
Pieter van Oort
aan
de orde.boksen
De nadruk
zal lig- zwemmen
Aanmelden
doe jehandboogschieten
door Voor
een mailbeugelen
badminton
waterpolo
alletafeltennis
leden, jong en oud maar ook niet-leden zijn van harte
Gilze/Oss - Pieter van Oort uit Nistelrode en Laurens Wilms zijn
welkom om kennis te maken met de tennissport!
afgelopen zondag kampioen van Zuid Nederland geworden in Gilze.

korfbal

Dus heb je nog een vriend(je), vriending(netje), buurman of buurvrouw
of bekende, neem ze lekker mee voor een sportieve ochtendZilver
op het was er voor Tess Sieliakus en Yancy Kivits. Jasmijn Linskens,
tennispark!
Sam Grimmelikhuizen en Saar van den Broeke behaalden brons! Met

Korloo E2 zaalkampioen 2015 – 2016
korfbal

hardlopen

jeu de boule

LOOSBROEK - Korloo E2 heeft
een grandioze zaalcompetitie
achter de rug. Zaterdag 20 februari wisten ze ook de laatste
biljarten
duivensport
judo Daarzaalwedstrijd
te winnen.
mee werden alle zaalwedstrijden
gewonnen. En met zo’n uitslag
word je natuurlijk kampioen.
Met 12–1 wonnen ze van Emos
uit Schaijk. Na de wedstrijd hebben de meiden en hun coaches
schaken
hun verdiende kampioenschap
dammen
uitgebreid gevierd.

1cm b

paardrijden

wielrennen

vissen

skien

darten

golf

snowboarden

deze prestatie hebben de judoka’s een startbewijs verdiend voor het
NK judo op 12 maart in Apeldoorn.

kano

Thema: Dubbelspel Tactiek Clinic
Tijdens deze dag komen een aantal aspecten van het dubbelspel aan
de orde.

kaarten/bridgen

De nadruk zal gelegd op de tactiek, uiteraard zullen we die dag ook
de
Pim Langens
aandacht besteden aan de techniek.
M 06 525 448 08
Aanmelden doe je door een mailtje te sturen voor 7 maart naar:
thijszevenbergen@home.nl

Reek - Heesch
T 0486 43 77 62
T 0412 47 53 99
info@langenshoveniers.nl
www.langenshoveniers.nl
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beugelen

Geert Hermes Machinale Houtbewerking
sponsort HVCH C-onder 14

boksen

BERNHEZE SPORTIEF

badminton

zwemmen

waterpolo
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handboogschieten

tafeltennis

korfbal

Korfbalteam
Prinses Irene 2 kampioen
korfbal

hardlopen

biljarten

duivensport

jeu de boule

judo

schaken

dammen

paardrijden

wielrennen

vissen

skien

darten

snowboarden

golf

kano

kaarten/bridgen

1cm b

HEESCH - HVCH C-onder 14 is door Geert Hermes geheel in het nieuw gestoken, met tenues en trainingspakken. Het team bestaat uit eerstejaars C-spelers en komt uit in de 1e klasse A. Zij spelen hierin
tegen andere onder 14 elftallen. Op dit moment staat het team negende, wat nog iets te laag is, want
de doelstelling is om op plek 7 te eindigen. Ondanks deze 9e plek, blijven de spelers zich voor 100%
inzetten op trainingen en in wedstrijden.
Sponsoring door Geert Hermes
Machinale Houtbewerking
Geert Hermes Machinale Houtbewerking B.V. uit Nistelrode
levert zowel bij nieuwbouw als
renovatie perfect afgewerkte
houten kozijnen. De kozijnen
worden naar klantwens gepro-

duceerd, of u nou op zoek bent
naar een moderne stijl of juist een
klassieke/antieke stijl. Hermes
Machinale Houtbewerking B.V.
produceert volgens uw voorkeur
kozijnen, deuren, vouwwanden,
schuifpuien of ramen. Geheel
naar eigen wens dus!

De spelers van HVCH C-O14
zullen er alles aan doen om de
sponsor waardig en sportief uit
te dragen.
HVCH dankt Geert Hermes hartelijk voor de sponsoring!

1,2 cm b
YSSELSTEYN/NISTELRODE
- Het 2e korfbalteam van Prinses Irene is
afgelopen zondag kampioen geworden. Tot nu toe hadden de oranje
dames alle wedstrijden gewonnen. Er diende uit bij Peelkorf 2 minimaal gelijkgespeeld te worden om op punten kampioen te zijn.
1,4cm b

We wisten dat het geen gemakkelijke wedstrijd zou worden,
autosport
maar
zóó spannend?! karten
Zonder onze zieke Lieke, gaven
beide teams elkaar vanaf de 1e
minuut weinig tot geen ruimte
iets te creëren. Er werd dan ook
flink strijd geleverd, maar met
erg weinig doelpunten als resultaat. Met de rust stond er 2-2 op
het scorebord.
Ook de 2e helft leverde geen ander spelbeeld op. Gelukkig wa-

ren we loepzuiver in het afmaken van onze vrije worpen; Anne
maar liefstmotorsport
4x en Carolien 1x en
strafworp: Esther.
Dat bleek onze redding vandaag. In de laatste paar minuten
wisten we de winst pas naar ons
toe te trekken en ook deze wedstrijd winnend af te sluiten, met
7-9. Op zondag 6 maart krijgen
de dames om 17.00 uur een receptie aangeboden in de kantine
van Prinses Irene.

DE STEUN VAN ONDERSTAANDE BEDRIJVEN GEEFT ONLINE EEN GRATIS PODIUM VOOR ALLE VERENIGINGEN EN STICHTINGEN:
‘t Sfeerhuys Bloem & Styling
Van Grunsven & Haerkens assurantiën
Aagje psychologen
Ambachtelijke Slagerij van den Tillart
Autobedrijf Alfred van Dijk
Autobedrijf Langens
Autobedrijf Minnaar
Autobedrijf Timmermans
Autorijschool van Sleuwen
Badkamermarkt.nl B.V.
Balletstudio Hanneke van der Stappen
Bernheze Makelaars & Adviseurs
Bevers Installatietechniek BV
Bevers Steencentrum BV
Boetiek24.nl
Boslo Investment
Brasserie ‘t oude Raadhuis
Café ‘t Tramstation
Centrum Maia
Chris van Velzen Autoschade
Cor v. Schaijk Aann.- en Transportmij. B.V.
Cranen B.V.
Creatief & Lekker
Cultureel Centrum De Pas
D.I.O. The Readshop Sparkling
De Bakkers Lamers
De Schaapskooi
Dressup InStyle
DSP Licht, Geluid & Entertainment
DTG Kaarsen
Eetcafe ‘t Pumpke
Fa. van de Wetering

Feston Tapijten Heesch
Fietsplus Rini
Financieel Centrum Heesch
Finovion Accountancy Bernheze
Fysiotherapie Hoogstraat
Gaaf Grafisch
Galerie Bernheze
Gastronomia Italiana
Geurts Mengvoerders BV
Groente- en Fruitspeciaalzaak Ceelen
Hairzz & Bijoux
Hanegraaf Verhuur
Hanenberg Materieel
Happy Swim Zwemschool
Heerkens Groente en Fruit B.V.
Het Gele Huis Hypotheken
Hoogstede Optiek en Horen
Huiskamerinstituut Zieso
Installatiebedrijf Kerkhof & Pittens BV
Installatiebedrijf T Loeffen
Installatiebedrijf van Dinther
Jacobs & Jacobs Woonsfeermakers
John’s Woondesign
Jumbo Wiegmans Heesch
Just Be Beauty & Balance
Kampeerboerderij De Vrije Lust
Kapsalon van Dinther Nistelrode
Karwei Heesch
KDV Piekobello - BSO De Rebbels en BSO
De Toversteen
Ketelaars Handel en Transport
Kindercoach Plus

Kinderopvang De Benjamin
Kinderopvang Het Beertje
Klasse RT
Kringloop Heesch
La Colline
Langenhuizen Agrarisch Loon- en
Grondverzetbedrijf
Langens Hoveniers
Leon Kerkhof Tuinontwerp Aanleg en
Onderhoud
Life & Garden
LipsGroen Hoveniersbedrijf
Logopediepraktijk Heesch Nistelrode
Los door het Bos
Lunenburg Events & More
Maas & van Oss
Machinale Timmerwerkplaats Jan Loeffen
MandalArt mandalatekenen
Mario Supersize.nl
Marvy’s Speelwereld
Marya Schoenen en Tassen
MG Service
Oefentherapie Cesar
Ontmoetingscentrum De Nistel
OOvB adviseurs en accountants
Pantein Thuiszorg Heesch
Pantein Thuiszorg Nistelrode
Partycentrum ‘t Maxend
Pas Banden en Accu’s
Plaza ‘t Supertje
Podotherapie van den Heuvel
Praktijk Gabriellic

Praktijk Marneffe
Puur Haar
Raamdecoratietotaalmarkt.nl B.V.
Rabobank Oss - Bernheze
Rijschool Chris van Vught
Rijschool Nistelrode
Rivez assurantiën & risicobeheer BV
Runningtherapie Bernheze.
RWP Audio · Video · Lighting
Samarpana
Service Apotheek Nistelrode
Sport- & Healthclub Meer Sports
Stavast
Tekenburo Verkuylen
The Travel Club Annemarie van Erp
V.A.K. Assist
Van Boxtel Groep
van den Elzen Transport
Van Lieshout Dier & Tuin VOF
Van Mook, De Echte Bakker
Van Schayk V.O.F.
Van Soest & Partners accountants en
adviseurs
Van Tilburg Mode & Sport
Van Tilburg Online
Venwico Schilderwerken
Verbossen Stukadoors
WomenWorks
Zalencentrum De Hoefslag
Zin in een Feestje

Graag vertellen wij u hoe u op de website komt te staan met een bedrijfspresentatie, u bent daarmee 24 uur per dag te vinden op de digitale snelweg.

www.mooibernheze.nl

36

Woensdag 2 maart 2016

donderdag 3 maart

zondag 6 maart

oud papier
Dorp Vorstenbosch

de orkaan van de zwaan
Café De Zwaan
Heeswijk-Dinther
PAGINA 15

Boek & Babbel
Bibliotheek Heesch
PAGINA 30
voorjaarsshow ’t sfeerhuys
Karlingerweg 1 Uden
raad & daad
inloopspreekuur
CC De Pas Heesch
voorlichtingsbijeenkomst
reumavereniging
Wilgenstraat 15 Veghel
meditatieavond
Kloosterkapel Vorstenbosch
PAGINA 2

Baby- en kinderbeurs
CC De Pas Heesch
PAGINA 21
centrum samarpana:
met creativiteit en kleur
naar inzicht
Rukven 2a Heeswijk-Dinther

rabobank jongerenraad:
sollicitatietraining
Groene Engel Oss
PAGINA 12

matineeconcert: Bluezy
Kasteel Heeswijk
Heeswijk-Dinther
PAGINA 14

uitreiking groene loper
vouchers
Oude Litherweg 2 Oss

vrijdag 4 maart
BoBz
Dorpshuis Nistelrode

vv vogelvreugd: Kaarten
CC Servaes Heeswijk-Dinther

reiki 2 bij centrum maia
Palmenweg 5 Nistelrode

maandag 7 maart

voorjaarsshow ’t sfeerhuys
Karlingerweg 1 Uden
gerard van maasakkers
en Frank cools
De Stuik Vorstenbosch
wereldgebedsdag
Parochie Sint Servatius
Loosbroek

lezing: vroedvrouw,
vlekjes en vondelingen
Heemkamer HKK de Nistelvorst
Nistelrode
PAGINA 10
donderdag 10 maart
KBo liederentafel
De Stuik Vorstenbosch

Yoga
Kloosterkapel Vorstenbosch
centrum samarpana: Yoga
Rukven 2a Heeswijk-Dinther
Boek & Babbel
Bibliotheek Nistelrode
PAGINA 30
dinsdag 8 maart
Yoga
Kloosterkapel Vorstenbosch

sterrenwacht Halley
Halleyweg 1 Heesch
PAGINA 30

informatieavond
Bs ‘t maxend
Maxend 6 Nistelrode

los muziek theater
CC De Pas Heesch

ov nistelrode:
Ondernemerscafé
Nistelrode

uitslag en feestavond
vorstenbosch ‘Kwist
Bar de Ketel Vorstenbosch

centrum samarpana:
workshop bewustwording
Rukven 2a Heeswijk-Dinther

oud papier kern en
buitengebied
Heeswijk

Kaartavond KBo dinther
CC Servaes Heeswijk-Dinther

zaterdag 5 maart

Kaartmiddag KBo-dinther
CC Servaes Heeswijk-Dinther
dokter van Bernhoven
@ de regio: voet- en
enkelproblemen
CC De Pas Heesch

politiek café Brug
praat na over azc
CC De Pas Heesch
PAGINA 23

Boek & Babbel
Bibliotheek Heeswijk-Dinther
PAGINA 30

reiki 3a bij centrum maia
Palmenweg 5 Nistelrode

vv vogelvreugd: Kienen
CC Servaes Heeswijk-Dinther
woensdag 9 maart

raad & daad
inloopspreekuur
CC De Pas Heesch
vrijdag 11 maart
teenage party 12+
Lunenburg Loosbroek
Kasper van Kooten:
Bonte avond
CC Nesterlé Nistelrode
PAGINA 5
gerard van maasakkers
en Frank cools
CC De Pas Heesch
PAGINA 15
zaterdag 12 maart
Bezinningsochtend
Kerkstraat 2 Heesch
Boekenmarkt st. pep
CC De Pas Heesch

vormsel
Lambertuskerk Nistelrode
PAGINA 6

5a Helma van de rakt:
Frisse neus wandeling
Maxend 75 Nistelrode

workshop: sjaal van wol
of zijde beschilderen
De Eijnderic Heesch
PAGINA 2

nothing else matters
CC De Pas Heesch
PAGINA 14

inloopochtend
Bs ‘t maxend
Maxend 6 Nistelrode

mandalart workshop:
intuïtieve mandala
Palmenweg 5 Nistelrode

optreden van de
Helgobra’s en Bozela’s
CC De Pas Heesch
PAGINA 5
expositie marianne van
Heeswijk
Kloosterkapel Vorstenbosch
PAGINA 2
zondag 13 maart

Yoga
Kloosterkapel Vorstenbosch
Kijkochtend
Bs de Beekgraaf
De Beekgraaf 60
inloop- en inschrijfmiddag
Bs op weg
Eggerlaan 8 Vorstenbosch

voorviering communie
Kerk Vorstenbosch

open middag
Bs st. albertus
Dorpsstraat 44 Loosbroek

natuurwandeling
in de maashorst
Erenakkerstraat 5 Nistelrode

inloopspreekuur
Fysiotherapie Hoogstraat
Hoogstraat 11 Heesch

Boekenmarkt st. pep
CC De Pas Heesch

vv vogelvreugd: Kienen
CC Servaes Heeswijk-Dinther

open dag centrum maia
Palmenweg 5 Nistelrode
PAGINA 4

informatieavond
moestuinieren
CC Servaes Heeswijk-Dinther
PAGINA 6

sprookjestheater
CC De Pas Heesch
PAGINA 1
open dag mandalart
Palmenweg 5 Nistelrode
vv vogelvreugd: Kaarten
CC Servaes Heeswijk-Dinther
expositie marianne van
Heeswijk
Kloosterkapel Vorstenbosch
PAGINA 2
maandag 14 maart
centrum samarpana:
Yoga & raad van wijzen
Rukven 2a Heeswijk-Dinther
Yoga
Kloosterkapel Vorstenbosch

woensdag 16 maart
5a Helma van de rakt:
Frisse neus wandeling
Parkeerplaats Bomenpark
Heesch
i-meet: Haaspaas
Raadhuisplein 21
Heeswijk-Dinther
de eijnderic: Bloemstuk
maken voor pasen
‘t Dorp 92 Heesch
liederentafel
CC De Pas Heesch
jeugdatelier
Kloosterkapel Vorstenbosch
donderdag 17 maart

alzheimer café
St. Barbaraplein 6 Oss

oud papier
Buitengebied Nistelrode

informatieavond
Bs de Beekgraaf
De Beekgraaf 60

raad & daad
inloopspreekuur
CC De Pas Heesch

Hoboïste Hester van vliet
Abdij van Berne
Heeswijk-Dinther

centrum samarpana:
Krachtwiel
Rukven 2a Heeswijk-Dinther

dinsdag 15 maart

lezing: Henk wittenberg
Heemkamer Heeswijk-Dinther

5a Helma van de rakt:
Bijzondere aandacht
avond
Gagelstraat 5 Schaijk

lezing: Frits van der Blom
Kloosterkapel Vorstenbosch

informatieavond reumanet
Ziekenhuis Bernhoven Uden

voor meer informatie over de inhoud en tijden van de evenementen kunt u de agenda op onze website bekijken.
wilt u uw evenementen op deze pagina geplaatst hebben dan kunt u deze aanmelden via onze website

www.mooibernheze.nl

