
  Jaargang 4 • Week 11 • 11 maart 2015

Lôsbroekwist

pag. 3 

Voor Bernhezenaren

Door Bernhezenaren

Kampioenen in Bernheze 

pag. 36

Cube Verwondert 

pag. 00 

Open zondag Nistelrode 

pag. 30 

Ad Ketelaars Taxaties
makelaar o.g. - beëdigd taxateur

Hoofdstraat 27-29  |  5473AN Heeswijk-Dinther  |  0413-294142

Betaal niet teveel belasting
door te hoge WOZ-waarde.
Vooral in het buitengebied

De
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ophaalservice 
T 0412 626 111

kringloopbernheze.nl

gratis 

Binnen 24 uur 
een gesprek
over je 
hypotheek
Kom langs voor een afspraak in onze winkel aan 
de Schoonstraat 2, Heesch

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

krant niet op 
woensdag 

ontvangen?
Laat het ons weten via 

info@demooibernhezekrant.nl
Tel. 0412-795170 of 

06-22222955

‘De zon staat dichtbij’
Zonne-eclips bij Sterrenwacht Halley op 20 maart

De aarde beweegt om de zon en 
de maan weer om de aarde. “De 
zon staat dichtbij. Het licht is bin-
nen ongeveer acht minuten op de 
aarde”, zegt Hans Bomers, lid van 
de sterrenwacht. “Het is een stom 
toeval dat de zon aan de hemel vi-
sueel even groot is als de maan. Zo 
kan hij volledig verduisterd wor-
den.” 

De zonsverduistering is wel iedere 
keer op een andere plek goed te 
zien. Dit keer ligt het hoogtepunt 
rond de Faeröer eilanden. ‘Eclips-
hunters’ gaan het water op om zo 
dicht mogelijk bij de eclips te ko-
men. Hans Bomers noemt zichzelf 

niet zo. Wel is hij zelf twee keer bij 
een zonsverduistering geweest, in 
1999 in Zuid-Duitsland en in 2006 
in Turkije. “Het kan veel kosten om 
naar iedere verduistering te gaan 
kijken”, zegt de Ossenaar. 

Nieuwe koepel
Het gebouw van Sterrenwacht 
Halley bestaat uit drie koepels. 
In de laatste koepel wordt een 
nieuwe telescoop geplaatst. Deze 
is eind maart klaar, helaas net niet 
op tijd voor deze verduistering. 
“Het was altijd de bedoeling dat 
deze nog zou komen”, zegt Hans 
Bomers. “De montering van de 
nieuwe telescoop moet stabiel 

zijn, anders leidt dat tot extra tril-
lingen.” De basis van de telescoop 
is rond 1920 gemaakt voor de 
sterrenwacht in Leiden. Met ex-
tra elektronica wordt de telescoop 
binnenkort geplaatst in de koepel. 
De telescoop, die vooral gericht 
wordt op de zon, moet overdag 
meer publiek gaan trekken. Ook 
komt er een connectie met het 
grote scherm, waarop het licht ge-
projecteerd kan worden. Hans Bo-
mers: “Bij de ICT moet nog hard 
gewerkt worden.”

Vooral kijken
Iedereen is op vrijdagmorgen wel-
kom bij de sterrenwacht in Heesch; 

de toegang is gratis. De verduis-
tering duurt 139 minuten, waar-
van het hoogtepunt ligt om 10.37 
uur. Vanaf half negen in de och-
tend zijn vrijwilligers aanwezig in 
het gebouw aan de Halleyweg. Er 
worden een aantal (kleinere) tele-
scopen op de zon gericht.
“Je moet vooral kijken en niet te-
veel tijd verdoen met de telescoop 
of met foto’s maken. Genieten is 
het belangrijkst.” 

Bij de sterrenwacht worden eclips-
brillen verkocht waarmee de be-
zoekers op een veilige manier naar 
de zon kunnen kijken. Er is ook 
een andere mogelijkheid om toch 
iets mee te krijgen van de zonne-
eclips. Maak in een stukje karton 
een klein gaatje en houd het kar-
ton zo dat het licht door het gaatje 
schijnt op een oppervlak zoals een 
muur of een tafel. Ook via reflectie 
in een wateroppervlak is de zon te 
zien en kan de verduistering waar-
genomen worden. 
De volgende mogelijkheid om een 
gedeeltelijke zonsverduistering 
mee te maken is in 2021 (circa der-
tig procent). Pas in 2026 is er weer 
zo veel te zien van de eclips (circa 
86 procent). Een totale zonsver-
duistering is in 2017 en 2024 het 
beste te zien in Noord-Amerika.

HEESCH - Een zonsverduistering komt niet heel vaak voor. Op vrijdagochtend 20 maart wordt de zon in 
Nederland maximaal voor 84,2 procent bedekt. Sterrenwacht Halley in Heesch is die ochtend geopend voor 
publiek. Een lid van de sterrenwacht, Hans Bomers, blikt vooruit op de zonne-eclips.

Hans Bomers legt de zonne-eclips uit Tekst: Roy van den Busken Foto: Marcel van der Steen
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Zonsverduistering

‘Het licht is binnen 
ongeveer acht 
minuten op de aarde’
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Zaterdag 14 en zondag 15 maart:
expositie glaskunst van Hanneke Bo
ts.                                                                
Beide dagen van 11.00 tot 17.00 
uur, toegang gratis. Hanneke Bots 
is beide dagen aanwezig voor tekst 
en uitleg. Ze maakt ruimtelijke en 
kleurrijke objecten van glas. Kleiner 
kwetsbaar werk en ook grotere bui-
tenobjecten. Veel van haar werk is 
verbonden met haar innerlijk zoek-
proces.

Donderdag 19 maart: lezing ‘voor-
jaarsreiniging’ door Marianne van 

Lith, aanvang 20.00 uur, kosten € 5,-.
Natuurgeneeskundige Marianne 
van Lith, gespecialiseerd in voeding, 
geeft deze lezing in de kloosterka-
pel. Zij is natuurgeneeskundig the-
rapeut, met als specialisatie genees-
krachtige kruiden en voeding. Op 
deze avond komt ze vertellen wat 
u kunt doen om het lichaam te rei-
nigen.
Van oudsher werd er al gereinigd 
in de vorm van vasten, we zien 
dit terug bij de moslims en katho-
lieken tijdens de ramadan en in de 
vastentijd. Het zou goed voor het 

lichaam zijn om dit één keer per 
jaar te doen, om ziektes te voorko-
men; bij voorkeur in het voorjaar. 
Marinne vertelt hoe u kunt reini-
gen door voeding, lichaamsgerichte 
therapieën en kruiden en wanneer 
het verstandiger is om niet te reini-
gen. De adviezen zijn vrij algemeen, 
maar als het om bepaalde ziekten 
of klachten gaat, is het verstandiger 
om verder te kijken wat er nodig is 
om te reinigen onder begeleiding 
van een therapeut. Opgeven via 
info@kloosterkapelvorstenbosch.nl 
of telefonisch, 0413-366032.

Eten, drinken & uitgaan
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Advertorial

tHE HUNDRED-foot JoURNEY
HEESCH - Zondag 15 maart om 15.30 uur vertoont filmhuis De Pas de film 
The Hundred-Foot Journey.

Wie houdt er niet van lekker eten? En van familie? Iedereen zal zich wel de 
charme kunnen indenken van een ouderwets Frans dorpje of de exotische 
Indiase cultuur. Helemaal mooi als je hiervan een combi kunt maken.
De film opent met Hassan, een jonge voedselfanaat, die na de dood van zijn 
moeder met zijn familie vanuit India naar Engeland verhuist. Het eten valt 
er tegen (‘groenten hier hebben geen ziel’) en dus wijkt het gezin al snel uit 
naar het zonnige Zuid-Frankrijk. De Indiërs belanden in een klein dorpje dat 
een klassiek Michelin-restaurant als hoofdattractie heeft. Vader besluit het 
leegstaande pand aan de overkant van de weg te kopen, om daar een eigen 
restaurant te starten, waar hij het Franse publiek kennis wil laten maken met 

al het heerlijks uit zijn eigen land. En dat betekent 
natuurlijk oorlog, want de pedante Madame Mallory
laat haar elitaire voedselpaleis niet zomaar aang-
etast worden door harde sitarmuziek en sterke tan-
dooriwalmen. Maar intussen wordt Hassan verliefd 
op een werknemer van Mallory en blijkt hij ook nog 
eens heel goed te kunnen koken. En zo zien we na 
anderhalf uur ‘boeuf bourguignon à la Hassan’ op 
het menu verschijnen.
Entree € 5,-. Aanvang 20.00 uur.

Wil jij kans maken op 2 gratis filmkaartjes?
 Stuur dan een mail naar info@demooibernhezekrant.nl voor maandag 12.00 uur. 

BIOLAMSVLEES UIT DE ARDENNEN, 
WAT EEN SMAAK SENSATIE!

et de komst van de lente en de paasdagen in het 
vooruitzicht, is het een mooie tijd om weer te genieten 
van prachtig biologisch lamsvlees. Het bio-vlees van 

het Ardenner Lam is van uitmuntende, biologische kwaliteit en 
beslist een must voor iedere liefhebber. Het lam wordt geboren 
en gemest in de prachtige Ardennen, in La Roche-en-Ardenne. 
Een coöperatie van kleine ambachtelijke boeren, uit Malmedy 
en omgeving, staat garant voor de kweek in de allerbeste 
omstandigheden. Met een slachthuis in Malmedy, dat voorzien is 
van toptechnologie en met respect voor het dier.
U kunt bij ons terecht voor dit prachtige lamsvlees. U bent van 
harte welkom. 

Onderstaand een heerlijk recept!
Recept: Lamsbout op lage temperatuur gegaard met stamppot van 
groene kool en lamsjus

Ingrediënten voor 4 personen:
400 gram sneden van de lamsbout per persoon
½ groene kool
300 gram geschilde aardappelen
4 dl bruine lamsjus 
1 eetlepel honing
100 gram boter

Kruidenmengeling:
2 eetlepels suiker
1 teentje knoflook
1 blaadje laurier
1 takje tijm
½ theelepel nootmuskaat
1 theelepel gemalen peper
½ theelepel kerriepoeder
1 eetlepel zout
peper

Bereidingswijze:
Het vlees laten we gedurende 
10 uur in de kruidenmengeling 
rusten in de koelkast. Snij de 
groene kool, was deze en zet 
op in kokend, gezouten water. 
Giet af en laat uitlekken. Haal 
het vlees uit de mengeling en 
spoel het af. Kleur het kort aan 
in de pan en schik het in een 
ovenschaal. Smeer het in met de 
honing en laat het in een voorverwarmde oven op 90°C ongeveer 
3 uur garen. Overgiet het regelmatig met het braadvocht. Haal 
de gekookte aardappelen door een zeef en werk ze verder af zoals 
puree. Meng er hierna de groene kool onder en breng op smaak 
met peper, zout en nootmuskaat. Wanneer het vlees bijna gaar is, 
verhoog je de temperatuur van de oven even tot 180°C, zo kan er 
zich een krokant korstje vormen op het vlees. Haal het vlees uit 
de braadschaal en laat eventjes rusten. Deglaceer de schaal met 
de lamsfond en laat goed inkoken. Breng op smaak met peper en 
zout. Schik de puree op het bord en leg er enkele stukken van het 
krokante vlees op. Dresseer de jus rond het vlees.

Eet smakelijk!

M

Als u onze slagerij-/poelierszaak bezoekt, 
zijn mijn team en ik u graag van dienst.
Riny van Esch - ’t Dorp Heesch

Advertorial

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

Zelf een mooi 
paasei maken?  
Zaterdag 28 maart 
Van 10.00 tot 16.00 uur 
Kosten € 15,- per chocolade ei

Workshop 
Gevulde paasei
Maandag 30 maart 
Om 13.30 uur en om 19.00 uur. 
Kosten € 32,- p.p.

Specialist in chocoladeworkshops

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

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

in Biberwier in Oostenrijk

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

Boodschappenlijstje 

300 gram ijsbergsla
2 avocado’s
200 gram gerookte kipreepjes

200 gram feta
1 rode ui
1 eetlepel citroensap
1 teentje knoflook (geperst)

1 grote gegrilde paprika uit pot

voor 
4 personen

bereiDing
Laat de paprika uitlekken en bewaar 1 eetlepel van het vocht uit 
de pot. Snijd de paprika in reepjes, de rode ui in dunne ringetjes en 
de avocado’s en feta in blokjes. Meng de lepel vocht van de pot 
met paprika’s met het citroensap en pers het teentje knoflook er bij. 
Meng de dressing door de sla en voeg de avocado, ui, kip, feta en 
paprikareepjes toe en meng alles door elkaar. 

Winnaar: Adri Heij

Gezonde lente salade



Woensdag 11 maart 2015 3
  

Een dorpsquiz kan ook in Loos-
broek succes hebben. Vorsten-
bosch genoot dit jaar van meer 
dan vijftig deelnemende teams en 
Heeswijk-Dinther overtrof met 95 
groepen ruim de verwachtingen 
van vijftig. De Loosbroekse quiz is 
in grote lijnen hetzelfde als de an-
dere dorpsquizzen, maar voor een 
leeuwendeel is de entertainment-
avond wel gericht op Loosbroekers. 
“Afkomstig zijn uit Loosbroek is 
een pre”, vertelt organisator Ma-
thieu Bosch. Samen met Ingrid Ha-
braken, Rick Dekkers, Jozette van 
den Helm, Chantal Kanters, Mieke 
Offermans en Jan Gabriëls maakt 
hij de quiz. 

De organisatie hoopt dat de quiz 
mooie herinneringen oplevert, 
waar na afloop nog veel over ge-
sproken wordt. “Het is leuk als 
mensen bijvoorbeeld zeggen ‘ik 
ben 45 keer gebeld’”, zegt Rick 
met een glimlach. Het unieke van 

de quiz is volgens hem, dat de 
avond echt zorgt voor saamho-
righeid. “Een echt dorpsgevoel.” 
Deelname aan de quiz is voor ieder-
een; slim, sportief, ondernemend, 
noem het maar op. Ook kinderen 

kun je zaterdag 30 mei prima in je 
buurt hebben, want zelfs 7-jarigen 
kunnen helpen bij het beantwoor-
den van vragen, laat de organisatie 
met een knipoog doorschemeren. 
Quizzers kunnen veel variatie aan 
vragen verwachten en reken maar 
dat een fiets of auto goed van pas 
zal komen. “Ook internet is be-
langrijk, maar sommige vragen 
kun je echt niet met internet op-
lossen”, vertelt Ingrid, die samen 
met de andere quizmakers al veel 
voorpret heeft. 
De winnaars van de quiz maken 

kans op mooie prijzen, die op za-
terdag 13 juni worden uitgereikt 
op een Loosbroekse volksavond. 
Een band zal hierbij zorgen voor 
muzikale inbreng om er een mooie 
zomeravond van te maken. Vol-

gens de organisatie zal het een 
leuke quiz worden met twee we-
ken daarna een spetterende uitrei-
king, want het draait ergens om. 
“Je gaat echt de geschiedenis in 
als je de eerste winnaar wordt van 
Lôsbroekwist”, besluit Mathieu.  

Hij woont in een dorp en beschrijft zijn dagelijkse 
belevenissen.

Festivals 

Na een dagje slenteren, dansen en vooral veel bier drinken op een 
festival, is het verlangen naar een goed bed bij mij altijd intens groot. 
Het vervoersmiddel wat me naar huis of logeerplek brengt, kan me 
dan niet snel genoeg gaan. Ik heb dan het liefst dat mijn taxichauffeur 
alle rode lichten negeert om aan mijn wens te voldoen. Ik wil dan maar 
één ding. In alle comfort lekker mijn roes uitslapen.
Ik heb dan ook nooit een heel weekend op een festivalterrein 
doorgebracht. Ik zie die festivalcampings wel eens in de verte 
opdoemen, maar dan hoop ik altijd dat ik nooit op die plek 
terechtkom. Het lijkt me echt een enorme domper op een perfecte 
festivaldag om daarna in een te klein tentje te kruipen op een 
leeggelopen luchtbed, maar dat je te lam bent om het onding nog eens 
op te pompen voor een redelijke nachtrust. 

Om maar niet te spreken over je toestand de volgende ochtend, als je 
met een helse kater door de zon uit je tent wordt gebrand. Het enige 
dat je dan denk ik wil, is lekker douchen, om je verwrongen lijf een 
oppepper te geven. En lekker douchen en festivalcampings is geen 
goede combinatie, ruik ik vaak als weekendfestivalgangers me met 
dubbele tong aanspreken.
Toch moet ik het een keer gaan ervaren, is mijn doelstelling voor deze 
zomer. Dit luxedier wil een keer een festival een heel weekend in al 
zijn elementen meemaken. Dus, compleet met overnachting en drie 
dagen vol gas geven. 

Nu nog een leuk festival uitzoeken op een prachtige locatie met 
een uitstekende Bed & Breakfast op fietsafstand. Want lam op een 
luchtbedje liggen op een festivalcamping is echt een brug te ver. 

Column
D’n BliekerLôsbroekwist voor warm 

dorpsgevoel

LOOSBROEK – Als iedere andere Bernhezer kern een eigen dorpsquiz heeft, kan Loosbroek niet achterblij-
ven. Op zaterdag 30 mei start Loosbroek met een eigen quiz genaamd Lôsbroekwist. Deze is vergelijkbaar 
met de andere dorpsquizzen, maar: “met unieke vragen die je elders niet ziet”, aldus Ingrid Habraken, één 
van de zeven leden van de organisatie.

Inschrijven voor Lôsbroekwist 
kan per team via 
losbroekwist@hotmail.com of bij 
de Wis. 
Voor aanwijzingen kijk alvast op 
www.facebook.com/losbroekwist

Gé-Dé KEUKENS
Kwaliteit keukens voor betaalbare prijzen

Ruim 25 jaar ervaring
• Advies op maat

• Flexibel en klantgericht
• Renovatie van bestaande keuken

De Oude Ros 10 Nistelrode - Bedrijventerrein ‘Kleinwijk’ - 0412-612231
info@gedekeukens.nl - www.gedekeukens.nl

Het enthousiaste team Tekst: Matthijs van Lierop Foto: Jan Gabriëls

‘Je gaat echt De geschieDenis in als Je De 
eerste winnaar worDt van lôsBroekwist’

en lekker Douchen en festival-
campings is geen goeDe 
comBinatie ruik ik vaak als 
weekenDfestivalgangers me met 
DuBBele tong aanspreken.

BP Servicestation 
van Duijnhoven
Maxend 20 
te Nistelrode

Eerlijk voelt heerlijk
Spaar voor 
handdoeken 
van Fairtrade 
katoen
1 badhandoek 
70x140 cm of 
set van 2 handdoeken 
50x100 cm
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Health, Beauty, Care

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. 8.15-18.00 uur
zaterdag 11.00 - 13.00 uur
0412-451971
BrabantZorg
Locatie: Heelwijk en Thuiszorg 
Heelwijk/Laarstede
Mozartlaan 2, 0412-465500
www.brabantzorg.eu

HEESWIJK-DINTHER
Huisartsen
Huisartsenpraktijk 
De Vrij-Kesselaer
Irenestraat 45
Tel.: 0413-292350
Spoed overdag: 0413-292730
Huisartsenpraktijk Heilaren
Heilarensestraat 64
Tel.: 0413-292922
Spoed overdag: 0413-293393
Apotheek
Apotheek Heeswijk-Dinther
open ma.-vr. 8.30-18.00 uur
buiten openingstijden voor
spoedeisende recepten bij de 
dienstapotheek gevestigd naast 
Bernhoven ziekenhuis Uden
Tel.: 0413-381848.
Laverhof 
Locaties Cunera, De Bongerd en 
ondersteuning thuis
Zijlstraat 1, tel.: 0413-298100

NISTELRODE / VORSTENBOSCH
Huisartsen
Huisartsenpraktijk Nistelrode
Tramstraat 13. Tel.: 0412-611250
Spoed overdag: 0412-613298
Apotheek
Apotheek Nistelrode
open ma.-vr. 8.30-17.30 uur
zaterdag 11:00-12:00 uur
buiten openingstijden voor
spoedeisende recepten bij 
de Regioapotheek in het 
Bernhovenziekenhuis.
Tel.: 0412-614035
BrabantZorg
Locatie: Laarstede en Thuiszorg 
Heelwijk/Laarstede
Laar 40. Tel.: 0412-407020
www.brabantzorg.eu

LOOSBROEK
Huisartsen & Apotheek vindt 
u onder meer in Heeswijk 
& Nistelrode. De huisartsen uit 
de regio draaien diensten in 
Loosbroek.

vanaf intakegesprek tot en met afhandeling rechtbank
uw jurist met fiscale en financiële kennis van zaken
effectiever en goedkoper dan een advocaat
inclusief uitgebreid financieel advies
één aanspreekpunt tegen een vaste totaalprijs

Scheiden doe je samen

vanaf intakegesprek tot en met afhandeling rechtbank
uw jurist met fiscale en financiële kennis van zaken
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workshops, bruids- en gelegenheids make-up
permanente make-up, wimperpermanent

Nieuwe Erven 7  5384 TA   Heesch    
tel 06 - 21644798    info@bbyr.nl          www.bbyr.nl  
Heesterseweg 3a 5386 KT Geffen
tel. 06 - 21644798 info@bbyr.nl

workshops, bruids- en gelegenheidsmake-up

permanente make-up

Allround 
haarstudio

Haarstudio  Hebbess
Hoogstraat 18 

5388 EC Nistelrode
06-26338828

Alleen op afspraak

Alle monturen zijn geprijsd inclusief 
enkelvoudig ontspiegeld glas

‘t Dorp 30a - 5384 MA Heesch - 0412-473320 - www.zegersoptiek.nl

Na een eerdere deelname in 2011 
werd Medi Spa Annelies voor de 
tweede maal genomineerd in de 
categorie Beauty Salon groot. 
Door het uitdragen van de authen-
tieke visie en het onderscheidende 
vermogen was Medi Spa Annelies 
drie van de vier concurrenten in de 
grande finale te slim af.  

In de regio is Annelies al lang geen 
onbekende meer, maar haar ambi-
tie reikt verder. Medi Spa Annelies 
staat voor duurzame resultaten op 
het gebied van de huid en het hele 
lichaam. Anti-aging, gezondheid 
en een goed gewicht zijn voor An-
nelies de belangrijkste pijlers. Met 
die pijlers als speerpunten heeft 
ze een compleet nieuw concept 
ontwikkeld. Als adviescentrum wil 
Annelies - samen met haar team - 

de aanwezige kennis delen en de 
klant daarvan laten profiteren. Een 
coachende en begeleidende rol 
voor de lange termijn.

De service en behandeling van de 
klant staan voorop en het team is 
bereid daar ver voor te gaan. Klan-
ten ondergaan een gratis kennis-
makingsbehandeling en uitgebrei-
de analyse om ze het beste beeld 
te kunnen schetsen. Medi Spa 
Annelies denkt mee vanuit de be-
hoefte van de klant en streeft naar 
maximale klanttevredenheid.

Door het uitdragen van de authen-
tieke visie, onderscheidende ver-
mogen en duurzame klantrelatie 
was Medi Spa Annelies drie van de 
vier  concurrenten te slim af.

Landelijk tweede beste beauty Salon 
Medi Spa Annelies behoort tot beste Beauty Salons in de categorie  - groot - van Nederland

HILVERSUM/VORSTENBOSCH - Op maandag 2 maart vond de grand 
finale van de Beauty Award plaats. Met een close call met de nr. 1 en 
een eervolle vermelding, eindigde Medi Spa Annelies op een tweede 
plaats van beste Beautybedrijf van Nederland. Alleen MJ Amsterdam 
scoorde beter.

Dokter op dinsdag@bernhoven: 
Artrose van de knie en knieprothese

Als het kraakbeen dunner wordt 
of zelfs verdwijnt, schuren de bot-
ten tegen elkaar. Dat geeft pijn en 
stijfheid van het gewricht. Want de 
pijn zorgt ervoor dat een patiënt 
met artrose het gewricht minder 
gaat bewegen. Artrose verergert 
langzaam, het gaat dus niet over. 
Wanneer de klachten zo erg wor-
den dat de pijn niet meer met me-
dicijnen verholpen kan worden en 
bewegen steeds moeilijker wordt, 
kan het plaatsen van een kunstge-
wricht in de knie: de knieprothese 

een oplossing zijn.
Daarbij kan een totale knieprothe-
se geplaatst worden of een halve 
knieprothese, de zogenoemde 
hemi-knieprothese. Wanneer een 
totale knieprothese of een hemi-
prothese geplaatst wordt, hangt af 
van de klachten. Bij de hemi-pro-
these wordt - met behulp van een 
MRI-scan - een driedimensionaal 
beeld van het gewricht gemaakt. 
Hiervan wordt een model van de 
knie gemaakt. Op grond van dit 
model wordt een mal gemaakt van 

de nieuwe halve prothese die op 
deze manier precies op maat kan 
worden gemaakt.
Maar wanneer ga je nou naar de 
dokter als je last hebt van de knie. 
En wanneer is het moment daar 
om over een knieprothese te gaan 
nadenken? En wordt dat dan een 
totale of een halve knieprothese? 
Over de diagnose en behandeling 
van artrose in het kniegewricht 
vertellen de beide orthopedisch 
chirurgen u alles tijdens deze 
avond.

Aanmelden
De avond vindt plaats op dinsdag 
31 maart in Bernhoven, Uden, van 
19.30 tot 21.00 uur. De toegang 
is gratis. Vooraf aanmelden is ver-
plicht via  0413 - 40 29 00 of 
psb@bernhoven.nl onder vermel-
ding van naam, aantal personen 
en telefoonnummer. Er is maar een 
beperkt aantal plaatsen beschik-
baar.

HONDSTRAAT 10 | VORSTENBOSCH | [ T ] 0413 - 34 36 74 |  [ E ] INFO@ANNELIES-AARTS.NL | [ I ] WWW.ANNELIES-AARTS.NL

from A to Beautiful

Zon, zee, zomer… genieten en relaxen. 
Vooral geen gedoe. En er op elk moment 
tóch perfect verzorgd uitzien. Hoe? 
Met permanente make-up!

Lekker makkelijk. Dat is één. Maar permanente 
make-up biedt zoveel méér:
•	 Professionele	modellering	van	uw	wenkbrauwen.	

Goed gevormde wenkbrauwen geven het effect van 
een optische lift en zorgen voor een stralende, open 
blik. 

•	 Mooi	geaccentueerde	ogen.	Een	perfect	aangebrach-
te permanente eyeliner geeft u een stralende oogop-
slag en versterkt de natuurlijke vorm van uw ogen. 
En wat u ook doet: zwemmen, sporten, douchen… u 
ziet er altijd verzorgd uit. Uitgelopen oogmake-up is 
voorgoed verleden tijd!

•	 Perfect	gevormde	mond.	Een	subtiel	liplijntje	in	de	
kleur van uw lippen accentueert of perfectioneert uw 
natuurlijke lipcontour. En met volledig ingekleurde 
lippen heeft u altijd een mooi gevormde mond.

Subtiel, natuurlijk en professioneel zijn onze uitgangs-
punten. Omdat wij voortdurend scholing en training 
volgen in het aanbrengen van permanente make-up 
kunnen wij u een perfect resultaat garanderen. Een 
veilige en prettige gedachte! 

Loop gerust eens bij ons binnen, wij adviseren u graag. 

UDEN - Op dinsdag 31 maart spreken de orthopedisch chirurgen Tim Weernink en Erwin Brandt in de maan-
delijkse voorlichtingsavond Dokter op Dinsdag@Bernhoven over artrose van het kniegewricht en kniepro-
theses. Bij artrose gaat de kwaliteit van het kraakbeen langzaam achteruit, het slijt als het ware weg. Het 
kraakbeen fungeert als een schokdemper tussen de botuiteinden in het gewricht. 

Advertorial

Foto: Jarno Verhoef
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de bakkers Lamers
Schaepmanlaan 101, Oss – T. 0412 625449
’t Dorp 109, Heesch – T. 0412 454646
www.debakkerslamers.nl
U kunt ook bestellen in onze webshop!

tips van de bakkers

een mooi korstdeeg van roomboter…            niet te zuinig met de kaas… en smullen maar…    en kruimelen mag!geldig t/m 18-3-2015

Picopuntjes
lekker witte minipuntbroodjes 

10 stuks 

Taartje van de maand

Frangipane Perentaartje
met room, 5-6 personen 

EEN ECHTE TRAKTATIE! 

2,50

6,95

bij aankoop van 2 broden
kaas briosjes
2 stuks

1,50
normaal 2,45

boter 
kaas

en …
keilekker

Onze kaasbriosjes van roomboterkorstdeeg met kaas. 
Een lekkere snack of broodje bij de lunch. Wij houden van écht,  
dus in onze kaasbroodjes gaat echte kaas. En dat proef je. 
Even in de oven smaakt dit broodje het allerlekkerst.

Violet en Toos  Tekst: Mathieu Bosch Foto: Jan Gabriëls

‘Het Sentiment, dat zijn wij’
Staan voor 
abSolute kwaliteit
“Violet is een hele goede kok”, 
vertelt Toos, “zij staat voor abso-
lute kwaliteit. Maar we hebben 
ook al jarenlang hele bekwame en 
trouwe medewerkers. Samen is er 
heel veel kunde en kennis in huis. 
Het team is onze kracht en suc-
ces.” Ook bescheidenheid hoort 
bij de dames. Tevreden gasten, 

daar draait het allemaal om. “Het 
gaat om details en daarvoor halen 
we alles uit de kast,” weet Violet. 

Het moet vooral 
gezellig zijn
Gezelligheid is troef in het Dinther-
se restaurant. “We gaan ervoor om 
vanaf het moment dat de gasten 
binnen zijn, het plaatje compleet 
te laten zijn. Soms begint het zelfs 
al met het reserveren van een be-
paalde plaats. Natuurlijk is de prijs-
kwaliteitverhouding in balans. We 
bieden onze gasten een avondje 
uit met gewoon heel lekker eten. 
Á la carte met meerdere gangen, 
maar ook alleen een hoofdmenu 
kan. Er is een open keuken en een 
binnentuin. Ook het natafelen is 
belangrijk. Het moet immers bo-
venal gezellig zijn.”

we geloven 
in pure Smaak
Het Sentiment serveert een eer-
lijk product, geen trucjes, wat kan 
maken ze zelf. Vers is daarbij van 
het grootste belang. Alles moet zo-
veel mogelijk herkenbaar zijn. Een 
bloemkool moet er uitzien en sma-
ken als een bloemkool. “We doen 
vooral wat we zelf lekker en mooi 
vinden. We volgen masterclasses 

en blijven bij de tijd, maar inspi-
ratie doe je overal op. Gewoon 
onderweg. Geuren en kleuren zijn 
overal. Het is belangrijk in jezelf te 
geloven en te doen waar je goed in 
bent. Met het team brainstormen 
we voor thema’s. Trends veran-
deren, maar we lopen niet achter 
elke hype aan. We geloven in pure 
smaak en dat blijven we bieden.”

Raadhuisplein 7
5473 GC Heeswijk-Dinther 
0413 - 320016
info@hetsentiment.nl
www.hetsentiment.nl

HEESWIJK-DINTHER - Violet van Dooren en Toos Verstraten vieren het koperen jubileum van 
hun restaurant ‘Het Sentiment’ in Heeswijk-Dinther. Sentiment staat voor gevoel. Dat ge-
voel hadden ze allebei toen ze 12,5 jaar geleden voor het eerst het pand zagen en dat heb-
ben ze nog steeds. “We zijn aan de slag gegaan zonder iets te kopiëren. We zijn supertrots 
dat we dit jubileum volbracht hebben. Maar ook, dat we tegelijk zo dicht bij onszelf zijn 
gebleven. Het Sentiment, dat zijn wij”, aldus de dames.

Advertorial

a.s. zaterdag
10% korting

op autowassen

ZOTTE
ZATERDAG

*EXTRA
KORTING
OP DIESEL/BENZINE/LPG

ZOTTE
ZATERDAG

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

HESCHEWEG 223 OSSWaardsestraat 15, 5388 PP Nistelrode  •  Telefoon: 0412 611383  •  www.heerkensAGF.nl

Als het gaat om versheid 
en kwaliteit!

houtenvloerdelen

tegen fabrieksprijzen

HOUTUITNEDERLAND.NL

www.nederlandslariks.nl

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

houtenvloerdelen

tegen  fabrieksprijzen
houtenvloerdelen

tegen  fabrieksprijzen
houtenvloerdelen

tegen  fabrieksprijzen
houtenvloerdelen

tegen  fabrieksprijzen

‘We doen vooral wat we zelf 
lekker en mooi vinden’
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Dankbetuiging

Voor uw blijken van belangstelling en medeleven die wij van u 
mochten ontvangen na het overlijden van onze moeder  

Petra van Grinsven-Vissers  
zeggen wij u hartelijk dank. 

Onze speciale dank gaat ook uit naar de medewerkers van 
Laverhof. Mede door hun inspanning heeft moeder al die jaren 

thuis kunnen wonen.

Familie van Grinsven, Heeswijk-Dinther 

KBO Bernheze
kbo DintHer
naar openbaar repetitie concert in Muziekgebouw Eindhoven

jaarvergadering 
kbo-Dinther
HEESWIJK-DINTHER - KBO-Din-
ther organiseert haar jaarlijkse 
algemene ledenvergadering op 
woensdag 18 maart in CC Servaes. 
Naast de gebruikelijke onderwer-
pen van de jaarvergadering; zoals 
notulen, jaarverslag, financieel ver-
slag, begroting, vaststelling contri-
butie, verslag van de kascommissie 
en samenstelling van de kascom-
missie, wordt aandacht besteed 
aan het afscheid van Luus van de 

Ven en Anny van den Broek, die 
jaren deel hebben uitgemaakt van 
het bestuur. Daarna volgt de ver-
kiezing van twee nieuwe bestuurs-
kandidaten.
Tot slot van de vergadering wordt 
aandacht besteed aan de website 
van KBO-Dinther.

Eucharistieviering
Voorafgaand aan de jaarverga-
dering begint om 13.30 uur in de 
St. Servatiuskerk een eucharis-
tieviering. Pastoor Joost Jansen 
gaat in deze viering voor en koor 
Cantando verzorgt de zang. Inten-

ties voor deze viering zijn voor alle 
leden en overleden leden, meer 
specifiek voor de leden die ons na 
de jaarvergadering van 2014 ont-
vallen zijn.

Vaandel
Er is een nieuw, meer eigentijds 
vaandel gemaakt voor KBO-Din-
ther. Het vaandel wordt gepresen-
teerd in de kerk. Pastoor Joost Jan-
sen zegent het vaandel in tijdens 
de viering. 

Het bestuur stelt de aanwezigheid 
van veel leden zeer op prijs. 

naar een concert 
met kbo-Dinther
HEESWIJK-DINTHER - Op woens-
dag 8 april geeft philharmonie 
zuidnederland een openbaar re-
petitie concert in Muziekgebouw 
Eindhoven. 

Het concert is van 14.00 uur tot 
ongeveer 17.00 uur. Voor € 3,- per 
persoon en een onkostenvergoe-
ding voor de chauffeur, zijn leden 
van KBO-Dinther daar welkom, als 
men zich voor 16 maart aanmeldt 

bij het secretariaat. De trompet 
is niet het meest alledaagse solo-
instrument in een symfonieorkest, 
maar nu staat het concert in het 
teken van de trompet. 

‘Philharmonie zuidnederland’ 
werkt samen met de Hongaarse 
trompetvirtuoos Gabor Boldoczki 
en de Russische koperavonturier 
Sergei Nakariakov. 

Dat alles onder leiding van Ste-
fan Blunier. Zij spelen werken van 
Moessorgsky, Haydn, Rimsky-Kor-
sakoff, Arban en Dvorák.

Spullen inzamelen voor 
Snuffelmarkt willibrordcentrum

Aanleveren/ophalen van spullen
Goed bruikbare spullen kunt u na 
aanmelding, aanleveren. Aanmel-
den kan via: 06-22457446. Ook 

kunt u spullen aanleveren op de 
zaterdag vóór de snuffelmarkt, 
van 10.00 - 14.00 uur bij het 
Willibrordcentrum, naast de 

Heeswijkse kerk. Op die dag halen 
vrijwilligers ook spullen aan huis 
op. Ook hiervoor kunt u zich tele-
fonisch aanmelden. 

Meer weten over de markt in het 
Willibrordcentrum? 
Bekijk www.willibrordcentrum.nl.
Schrijf de datum van de snuf-
felmarkt alvast in uw agenda: 22 
maart 2015 van 10.00 uur tot 
15.00 uur in het Willibrordcen-
trum!

HEESWIJK-DINTHER - Op zondag 22 maart 2015 houdt het Willibrordcentrum weer een snuffelmarkt. Een 
ruim aanbod aan onder andere elektronische apparaten, huishoudelijke spullen en meubilair. Heeft u nog 
goed bruikbare spullen die u weg wilt doen? Lever ze aan of laat ze ophalen door een van onze vrijwilligers!

BernHeZefamILIeBerICHten

piano koor Frappant dankzij Coöperatief Dividend

Tijdens de avond van de bekend-
making en uitreiking eind novem-
ber, moesten ze veel geduld heb-
ben. Met nog € 1.144,- op de teller 
werd de vraag gesteld voor wie dit 
laatste bedrag was. En gelukkig 
was het voor koor Frappant, helaas 
niet het volledig aangevraagde be-
drag, maar toch bijna de helft. 
Hiermee is koor Frappant op zoek 
gegaan naar een piano bij Klundert 
Muziek in Oisterwijk en daar von-
den ze de piano die ze graag wil-
den hebben. De piano was een jaar 
oud, maar toch kregen ze vijf jaar 
garantie. Wel was deze € 1925,-
… nog teveel, maar de oude 

piano kon ingeruild worden en dit 
leverde weer  € 200,- op. Het be-
drag van € 581,- wat nog tekort 
was, is met het koor bijgelegd en 
sinds december staat er een ‘nieu-
we’ piano in De Stuik.

In april 2016 wil koor Frappant een 
muziekspektakel ‘Where the Music 
takes me’ uitvoeren en dan komt 
deze piano goed van pas.

Aflopen maandag luidde Henk van 
Kessel,  samen met Corné Roovers 
van Rabobank Oss-Bernheze, de 
piano officieel in en werd er met 
zijn allen getoast.

op zoek naar groene vingers?

De lente hangt in de lucht en de tuin kijkt u met verdorde blaadjes aan: 
het is weer tijd om alles eens flink onderhanden te nemen. U neemt de 
schop ter hand en gaandeweg begint het te dagen: een nieuwe lente, 
een nieuw tuinidee; dus tijd voor iets anders. De tuin gaat op de schop! 
Maar hoe pak je dat aan? Waar doe je inspiratie op en hoe geef je vorm 
aan je wensen?

Het antwoord is even simpel als doeltreffend: kom op zaterdag 14 maart 
tussen 10.00 en 16.00 uur naar de schetsdag van LipsGroen. Hier vindt 
u namelijk alles wat u nodig heeft, van inspiratie tot vormgeving. En ziet 
u graag uw ideeën op papier? Stuur dan voor 12 maart een mail naar 
email@lipsgroen.nl of bel naar 0412-612713. 

Tijdens de open dag volgt dan een persoonlijk gesprek, waarna onze 
vakkundige hoveniers uw wensen en ideeën zullen vertalen in een tuin-
schets. Want praktisch en creatief als we zijn, geeft onze open dag een 
antwoord op uw groene vragen.

Advertorial

Weijen 77
5388 HM Nistelrode
T 0412 - 61 27 13
F 0412 - 61 31 93
www.feelgoodgarden.nl
www.lipsgroen.nl

Voorbeeldtuinen geopend vanaf 
maart, voor openingstijden en 
informatie bezoekt u de website.

zaterDag tuinSCHetSDag

Geluk is een relatief begrip 
Terwijl de een blij wordt van een kast vol boeken, kan 
de ander ontzettend genieten van een goed glas wijn. 
Maar een mooie, harmonieuze omgeving geeft 
iedereen een goed gevoel. En wat als je dat geluk 
gewoon in je achtertuin kunt vinden? 

  Natuurlijk paradijs
  De FeelGood Garden is een natuur-
  lijk paradijs. Het is een energetische 
  tuin die rust uitstraalt en in harmonie
  is met de bewoners. Er wordt gewerkt 
  met allerlei technieken en materialen 
  die positief op elkaar inwerken. 
Mens en dier, plant en mineraal worden met elkaar in 
evenwicht gebracht volgens oeroude principes als de 
Gulden Snede, Yin en Yang en de kracht van vormen. 

Dit evenwicht maakt positieve krachten vrij en dringt 
negatieve invloeden als elektrosmog terug. Op deze 
harmonieuze, gezonde plek kun je je hoofd leegmaken 
en tegelijkertijd nieuwe energie opdoen. 

EEN ENERGETISCHE 
TUIN IS EEN PLEK 
WAAR JE ONTSPANT,
SIMPELWEG DOOR 
ER TE ZIJN.

ENERGIE IS IETS 
WAAR WE BEWUST 
MEE OM KUNNEN 
GAAN.

ELKE PLANT, ELK 
DIER EN IEDER 
MENS HEEFT ZIJN 
EIGEN ENERGIE, 
OFWEL EIGEN 
FREQUENTIE.

Hier krijg je het ultieme vakantie-
gevoel maar dan gewoon in je 
eigen achtertuin.

In balans
De aanleg van de FeelGood Garden 
is ook een gevoelskwestie, met de 
wensenlijst van de klant als vertrekpunt. 
Vanuit het grote geheel wordt er naar 
de details toe gewerkt, waarbij het 
gevoel steeds de boventoon voert. 

Deze werkwijze creëert een omgeving 
waarin je je prettig voelt omdat geur en kleur, 
vorm en materie, het karakter én de 
gedachtenkracht van de bewoners op 
elkaar worden afgestemd.      I FEEL 

  GOOD!

VORSTENBOSCH – Vanaf 2008 was koor Frappant bezig om geld in te 
zamelen voor een nieuwe piano. Na verschillende mogelijkheden ge-
probeerd te hebben, waarvoor ze steeds nul op rekest hadden gekregen, 
besloot het koor zich in te schrijven voor het Coöperatief Dividend van 
de Rabobank voor een bedrag van € 2.500,-.

Een blij koor Frappant met een nieuwe piano Foto: DMBK

www.mooihdl.nl
INfoRmEERt, boEIt 
EN INtEREssEERt

zet Heeswijk-Dinther en 
Loosbroek op de kaart
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VOLOP  PARKEERGELEGENHEID

Aanbiedingen geldig van 13 t/m 19 maart 2015

Aan Laar / Tramstraat - Nistelrode

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

Vanzelfsprekend 1e kwaliteit vleesVanzelfsprekend 1e kwaliteit vlees

KIPWEEK

Van Mook
De Echte Bakker
Laar 66 - 5388 HK Nistelrode - 0412-611277
www.vanmook-echtebakker.nl

Bij aankoop van 2 broden 
naar keuze:

4 krokante
broodjes

voor

1,00

Nieuw! Nieuw! 

Desem Spelt 
bierbrood

Bevat meergranen geweekt 
in Speltbier en Speltbloem

2e nu voor

Paasbrood 
nu 

Met zuiver amandelspijs

 Maashorster
Speltbollen

4 + 2 GRATIS

500 gram kipfilet € 4,25
500 gram kipsnitsels € 4,25
500 gram kipreepjes € 4,25

Uw kwaliteitsslager

100 gram kipfilet met 
tuinkruiden € 1,79

5,25

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

info@ceelengroentefruit.nl

Frieslanders  (aardappels) 5 kilo € 1,95
Raapstelen 500 gram € 1,25
Pitloze druiven
(wit/ blauw) doosje 500 gram € 1,95

De Excoot van de maand is de vijg.
Het vruchtvlees is zacht en zoet van smaak.

1,00

Groente en fruit ‘da’s de klok rond genieten’

Lis en Imke smullen samen van de wormen Foto’s: Marcel van der Steen

Cube verwondert zich over ‘thuis best’

Spelend klimmen de kinderen van 
de groepen een en twee van bs 
Emmaus en bs De Kiem in de cen-
trale hal de trap op naar hun plekje 
op de tribune. Ze zijn zichtbaar ge-
spannen over wat komen gaat, ze 
hebben er zin in!

Twee molletjes
Ook de twee molletjes Lis de Kort 
en Imke Donkers hebben zin in het 
spel. Zodra pianist Geert Simkense 
begint te spelen, wordt het muisstil 
in de hal. Dan komt molletje Lis te-
voorschijn in haar holletje onder de 
grond. Als zij zich helemaal ‘wast’ 
met zwarte aarde, variëren de re-
acties van ‘wat vies’ tot ‘giebelen’. 
Al snel komt molletje Imke om de 
hoek kijken. Zij dwaalt door de 
mollengangen met een schemer-
lamp onder de arm en een bril op 
haar neus om beter te zien.

Het wordt even spannend als de 
molletjes elkaar ontdekken. Dat is 

even eng! De ogen van de kinde-
ren vliegen van links naar rechts, 
waar de twee molletjes zich ver-
stoppen en loeren naar elkaar. Dan 

begint het avontuur van elkaar le-
ren kennen. Fantastische mimiek 
en lichaamstaal, ondersteund door 
het mooi afgestemde pianospel, 
zorgen voor de juiste sfeer en ont-
wikkeling van het verhaal, zonder 
woorden. De spanning is van de 
gezichten van de kinderen af te 
lezen.

Dan kan het spelen beginnen. De 
molletjes smeren elkaar in met aar-
de, neuzen met elkaar en knuffe-
len. Ze spelen samen en delen een 
pot met (snoep)wormen. Het gaat 
helemaal goed, totdat de wormen 
op zijn en molletje Lis nieuwe voor-

raad gaat zoeken. Oei, molletje 
Imke vindt de worteltjes die in de 
grond groeien zo verleidelijk, dat 
zij er van gaat snoepen. Dan komt 

molletje Lis terug en wordt heel erg 
boos en verdrietig. Op de tribune 
wordt intensief meegeleefd. Nu 
wordt molletje Imke weggestuurd; 
ze hebben ruzie. Het verdriet en de 
angst voor het onbekende boven 
de grond zijn voelbaar. Molletje 
Imke ‘roept’ molletje Lis en de ru-
zie wordt bijgelegd. Samen spelen 
en delen ze verder in het mollen-
holletje. Elk kind neemt een andere 
scene mee, maar het spelen en de-
len is duidelijk overgekomen.

Afzender: 
de Cube-verwonderaar

BERNHEZE - CUBE STAAT VOOR CULTUUREDUCATIE BERNHEZE. 
Cube vormt de verbindende culturele schakel tussen cultureel aan-
bod enerzijds en het onderwijs anderzijds. De Cube-verwonderaar 
bezoekt graag af en toe een culturele activiteit voor kinderen. Dit 
keer de kleutertheatervoorstelling ‘Thuis best’ gespeeld door thea-
termakers Lis en Imke bij basisschool Emmaus.

Cultuureducatie Bernheze

‘samen spelen en samen Delen’

Meld je nu aan voor het burgerpanel www.tipmooibernheze.nl
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Kantoor Vivaan/ J.C. Checkpoint
De La Sallestraat 3
5384 NK Heesch
T 0412-456546
www.vivaan.nl

Jongerenwerk/ J.C. Checkpoint
Ingrid Engelbart
Adrie van de Berg
Sanne van Susteren
ingrid.engelbart@vivaan.nl
www.jongerenwerkbernheze.nl

Opbouwwerk
Ron Bomelijn
ron.bomelijn@vivaan.nl

Ouderenwerk
José van Genugten
Nezahat Akbal
Femke Prince
femke.prince@vivaan.nl 

Vrijwilligerspunt
Ank Meertens
Mieke Pepers-Volk (MaS)
0412-745181
info@vpbernheze.nl

workshopdag voor 
en door vrijwilligers
HEESCH – In navolging van de Workshopdagen in 
2014 organiseert het Vrijwilligerscollege Vivaan weer 
een workshopdag op 28 maart met een uitgekiend 
programma waarin vrijwilligers inspiratie op kunnen 
doen en hun talenten kunnen delen. Het aanbod is 
duidelijk afgestemd op de vraag en het aanbod vanuit 
vrijwilligers zelf. De opgedane kennis en vaardigheden 
zijn gelijk toe te passen in de praktijk.

Kosten
Deelname aan de workshopdag is gratis, alleen indien 
je gebruik wilt maken van de lunch bedragen de kos-
ten € 5,75. S.v.p bij de aanmelding doorgeven of je 
gebruik wilt maken van de lunch.

Waar
Deze workshopdag zal worden gehouden in CC 
Servaes, Raadhuisplein 24, in Heeswijk-Dinther.

Programma
12.00 - 12.45 uur Lunch
12.45 - 13.00 uur Inloop met koffie en thee
13.00 - 13.05 uur Welkom en uitleg programma
13.05 - 14.35 uur Workshopronde 1
14.35 - 15.00 uur Pauze
15.00 - 16.30 uur Workshopronde 2 
16.30 - 17.00 uur Gezamenlijke afsluiting met 
 een hapje en een drankje

Er is een keuze te maken uit de volgende workshops:
1. Luister ik of hoor ik?
2. Vaardigheden voor een goed gesprek tussen vrijwil-

liger en hulpvrager
3. Intervisie
4. Omgaan met je grenzen
5. Hoe betrek je mensen met autisme bij je club?
6. De kracht van samendoen bij evenementen voor 

clubs en verenigingen
7. Omgaan met dementie en hoe herken je de eerste 

signalen

Aanmelden
Je kunt je voor maximaal twee 
workshops inschrijven door een 
mail te sturen naar: 
vrijwilligerscollege@vivaan.nl 
met vermelding van de keuze 
voor de workshops. Let op, want 
de inschrijvingen moeten vóór 
16 maart (ook voor de lunch) 
binnen zijn. Voor meer infor-
matie kun je terecht bij Nezahat 
Akbal; 06 -14342408 of Mary van 
Egmond 06-14342411.

Korting 
van 10%

bij besteding vanaf 
€ 50,- aan tuinplanten

Willibrordusweg 6 - 5374 NG  Schaijk - 0486-461440
info@verstegentuinplanten.nl

www.verstegentuinplanten.nl

Bij inlevering van 
deze advertentie 
een leuk presentje 
cadeau!

Voorjaarsaanbieding

Bestel makkelijk en snel op

www.bbqenzo.nl 0800-2008

Rémon, gefeliciteerd met de opening
van De Heesche Verleiding

en heel veel succes met je nieuwe zaak

MAKKELIJK,
HEERLIJK
EN VOORDELIG!
Onbezorgd genieten van een complete 
barbecue, gourmet, tapas of pizzarette

Namens je collega’s van BBQenzo.nl franchise
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Pim Langens: “Het voorjaar is een 
prachtige tijd. Het oude en verdor-
de materiaal van vorig jaar kan be-
hoedzaam geruimd worden en het 
frisse groen biedt zich aan. Maar 
wees voorzichtig met weghalen, 
het kan nog koud worden. We 
kunnen nu ook zorgen voor een 
goede groei van de planten door 
bemesting.” 

Ontwerp en aanleg
Een juist ontwerp is de start van 
een tuin met jarenlang plezier. Pim 
Langens maakt een afspraak om 
uw wensen te inventariseren en 
meteen de ligging, afmetingen en 
grondkwaliteit te beoordelen. Met 
die gegevens en het beschikbare 
budget, maakt hij een ontwerp en 
een begroting. Geen plantenken-

nis? Geen nood, Pim adviseert u 
vakkundig en met gevoel voor 
kwaliteit. “Ik wil voor mensen hun 
droomtuin aanleggen. Daarbij is 
het verband in de tuin belangrijk, 
maar ook het verband met de men-
sen. Tegenwoordig worden tuinen 
vaak gezien als verlengstuk van de 
woonkamer. Daarom zijn de keuze 
van materialen als tegels, verlich-

ting en pergola’s belangrijk. Ook 
daar hebben wij verstand van.”

Ontwikkelingen
De moderne tuinen zijn vaak strak 
met een recht lijnenspel. Steeds 
meer wordt gekozen voor kera-
mische tegels; onderhoudsvrij en 
gelegd met een gemetselde voeg. 
Maar een tuin zonder beplanting is 
niet compleet. Daarom is de plan-

tenkeuze belangrijk. Vanuit het 
principe ‘kwaliteit staat voorop’ 
helpt Langens u ook met de keuze 
voor tegels, pergola’s, planten en 
tuinafscheiding. En, de garantie 
houdt niet op met de aanleg. Lan-
gens Hoveniers geeft een jaar ga-
rantie op planten en op de harde 
materialen zelfs langer. 

Onderhoud
Vakkundig onderhoud betaalt zich 
terug in jarenlang tuinplezier. Op 
tijd snoeien, harde groeiers terug 
knippen en soms planten scheuren 
of vervangen horen daarbij. Lan-
gens: “Ik onderhoud steeds meer 
tuinen van mensen die dat zelf niet 
meer kunnen en graag in hun huis 
blijven wonen. Daar kom ik enkele 
keren per jaar. Anderen hebben 
een onderhoudscontract of ik werk 
op uurbasis. De ene tuin is groot 
de andere klein. Die afwisseling 

Pim Langens aan ’t snoeien in de tuin Tekst: Martha Daams Foto: Marcel van der Steen

Advertorial

Langens Hoveniers: tijd om het voorjaar in 
de tuin te brengen

HEESCH – Langens Hoveniers in Heesch heeft een grote variëteit aan klanten. De een komt bij hem voor 
aanleg en de ander voor onderhoud. Mensen met grote of kleine tuinen, ze zijn allemaal even welkom bij 
Pim Langens en zijn medewerker hovenier. De tuin en alles wat er mee te maken heeft is hun passie.

‘tuinen worDen 
vaak gezien als 
verlengstuk van 
De woonkamer’

Onze eerste 
verse hOllandse asperges

& aardbeien
zijn er weer

Geschild en ongeschild verkrijgbaar.
Zie ook www.geschildeasperge.nl

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

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

Het accent ligt op de diepte.
De diepte in deze achtertuin zijn 
geaccentueerd door verschillende 
elementen (vijver, pergola, bomen 
en bestrating) te gebruiken

maakt ons werk boeiend.” 
Overweegt u een nieuwe tuin, 
zorg dan tijdig voor actie. 
De nieuwe website 
www.langenshoveniers.nl biedt 
een kijkje achter de schermen.

De klaver 35 - 5384 XK Heesch
T. 0412 47 53 99
M. 0652 544 808
info@langenshoveniers.nl

De Wisboom 15  |  5384 HD Heesch  |  T: 0412 - 455835  |  M: 06 - 27311207
vanbergenschilderwerken@home.nl  |  www.vanbergenschilderwerken.nl

Professioneel & deskundig advies en uitvoering

Schilder nodig?
Van Bergen schilderwerken 
uw betrouwbare partner 
als het gaat om 
beglazing, schilderwerk 
en wandafwerking.



Woensdag 11 maart 201510 
  

eind maart feestelijke opening vernieuwde De wit Schijndel

Door de verhuizing van de afdelin-
gen barbecues en tuinmeubelen, is 
er ook op de begane grond meer 
winkelruimte gekomen voor sport 
en mode. Nieuwe vloerbedekking, 
ander licht, frisse kleuren en een 
bredere presentatie zorgen voor 
een eigentijdse uitstraling. Tot slot 
is de parkeerplaats volledig onder 
handen genomen en voorzien van 
groenstroken. Er zijn plannen op 
termijn een sfeervol horecaplein te 
realiseren. 

Openingsacties 
De opening van het vernieuwde 
pand van De Wit Schijndel wordt 
feestelijk gevierd op 27, 28 en 29 
maart. Naast veel voordeelacties 
voor bezoekers, is er muziek en 
zijn er doorlopend demonstraties. 
Ook voor kinderen is er meer dan 
genoeg te beleven. 

Aanvullende informatie over de 
verbouwing is te vinden op 
www.dewitschijndel.nl.

SCHIJNDEL - De Wit Schijndel is (bijna) klaar voor de toekomst. Na 
een ingrijpende verbouwing van ruim een jaar, onderging het groot-
ste vrijetijdswarenhuis van Europa een ware gedaanteverwisseling. De 
voorgevel van het pand is opgetrokken en vormt nu één geheel met de 
rest van de winkel. Daarnaast is het winkeloppervlak uitgebreid met 
2600 m2. De nieuwbouw wordt op vrijdag 27 maart feestelijk geopend. 

Nature’s Valley verhuisd

www.naturesvalley.nl

Borchgrave 3-5 5492 AT Sint-Oedenrode
T 0413 289724  M 06 55752808

Onze openingstijden zijn 
wat verruimd:

Ma gesloten
Di-Do 09.30 uur tot 17.30 uur
Vrij 09.30-21.00 uur
Za 09.30-17.00 uur

Na bijNa Twee jaar shop iN shop Te hebbeN gezeTeN  
bij hedi MeubeleN, is NaTure’s Valley Verhuisd. VaNaf  

half MaarT opeNeN wij oNze deureN VaN oNze wiNkel  
iN siNT-oedeNrode.

zondag 29 maart 
koopzondag 

van 12.00-17.00 uur

Bel je vriendin, app je zus, face-
book je collega’s of twitter je sport-
maatjes en plan samen een gezel-
lige dag uit. 
Kom heerlijk shoppen bij jouw fa-
voriete (web)shops en maak ken-
nis met de enthousiaste (web)win-
keliers. Ontdek de nog onbekende 
shop pareltjes die we voor jou heb-

ben gevonden en laat je verrassen.
Laat je inspireren en in de watten 
leggen. Geniet van een bijzonder 
feel good moment of schuif aan bij 
een creatieve workshop. 

Kijk op de website 
www.feelgoodshopevent.nl
voor meer informatie over het 

shop-evenement in Veghel met 
mooie bedrijven uit Bernheze zo-
als: 
StreekvoL
wiS en waaraCHtig 
b&b LiFe iS gooD 
moDeFeeStje
nr.3
nature’S vaLLeY

Schop je hoge hakken uit, plof neer op de bank, pak je agenda en zet een groot kruis bij 20 en 21 maart, want 
dan vindt de allereerste editie plaats van het: Feel good & Shop Event in De Koekbouw van De Noordkade 
in Veghel. Een feel good en shopwalhalla waar je volop kunt genieten van fashion, feel good en lifestyle.

Advertorial

Wij zien je graag vrijdag 20 maart 
 van 16.00 tot 21.00 uur en zaterdag 21 maart 

van 10.00 tot 18.00 uur in Veghel!

 SmaakvoLLe StreekproDuCten
Pas sinds augustus 2014 is zij actief 
in de wereld van streekproducten en 
nu al te vinden op het Feel Good & 
Shop event. Manon van Schijndel uit 
Heeswijk-Dinther timmert flink aan 
de weg met de verkoop van streekpakketten, met producten van lokale 
boeren en smaakmakers. 
Streekvol levert ambachtelijke en smaakvolle streekproducten in de 
vorm van relatiegeschenken en kerstpakketten. Ook een feestelijk 
cadeau voor een jubileum, verjaardag of feestdag koopt u uiteraard via 
www.streekvol.nl. 
Met veel enthousiasme en uiterste zorgvuldigheid stelt Streekvol 
smaakvolle pakketten met streekproducten samen. Informeer alvast 
naar de unieke en verantwoorde mogelijkheden voor de kerst! 
Kijk nu op www.streekvol.nl

vrijDag 20 maart
zaterDag 21 maart

Advertorial
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De uitreiking van de Beauty 
Awards is het hoogtepunt van het 
jaar in de beautybranche. Ruim 
600 gasten, onder wie veel pers 

en bekende Nederlanders, waren 
getuige van de feestelijke finale 
van de Beauty Awards. Tijdens een 
avond boordevol entertainment en 

culinair genot, werden in Studio 21 
in Hilversum de winnaars van de 
prestigieuze Beauty Awards 2015 
bekendgemaakt.

Aan het winnen van de Beauty 
Award gaat een heel traject voor-
af, waarbij een uitgebreid busi-
nessplan en heldere visie op het 
vak even zwaar wegen als de vaar-
digheden in de salon en communi-
catieve eigenschappen. 

De Beauty Award symboliseert de 
professionalisering van de bran-
che. Afgelopen december werd 
Karin Manders van Intense skin 
and body improvement geno-
mineerd door de vakjury en was 
ze één van de drie genomineer-
den voor de Beauty Award voor 
schoonheidsspecialiste regio zuid 
van het jaar 2015. Uiteraard was 
dit al een enorme erkenning voor 
haar. Karin: “Het is fantastisch dat 
een vakjury zoveel vertrouwen in 
mij en mijn bedrijf heeft.”

Juryrapport
Het juryrapport luidde als volgt: 
‘Een ondernemer met veel vak-
kennis en een zeer duidelijke visie. 
Toegankelijke persoonlijkheid met
de potentie om als instituut verder 
te groeien. Heeft verkoop op een 
uitstekende manier verweven in 
het totale behandelplan.’
Karin gaat met het winnen van 
deze Award door met het verbe-
teren van haar bedrijf en blijft haar 
kennis altijd verbreden. “Dat kost 
geen moeite, want bezig zijn met 
het optimaliseren van de huid is 

het mooiste wat er is!”, sluit Karin 
af. “Ons tienjarig jubileum wordt 
zo extra feestelijk, want het win-
nen van de Beauty Award is de 
kroon op mijn werk.” 

Voor meer informatie over Intense 
skin and body improvement: 
Salon Intense
06-10433489

www.salonintense.nlAnouk Smulders, Karin Manders en Janice (modeontwerper) Foto: Jarno Verhoef

NISTELRODE - In Studio 21 in Hilversum werden maandag 2 maart de felbegeerde Beauty Awards uitgereikt. 
Karin Manders van Intense Skin and Body Improvement heeft de Award voor schoonheidsspecialist van het 
jaar 2015 regio zuid (Noord-Brabant – Zeeland en Limburg) in ontvangst mogen nemen. 

DSp Licht, geluid & entertainment

Aan de Kromstraat vindt u het ter-
rein van Kringloop Heesch én het 
pand van DSP. Daar is alles te vin-
den voor het organiseren van een 
feest, braderie of productpresen-
tatie. Maar op www.dsp-heesch.nl 
kunt u al even snuffelen wat er al-
lemaal te vinden is. Frans van Lith is 
daarbij een bron van informatie als 
u even niet weet wat u nodig hebt 
voor de organisatie. De samenwer-
king die hij is aangegaan op het ge-

bied van entertainment zorgt voor 
de rest van het programma.

verHuur
DSP aan de Kromstraat weet ie-
dereen te vinden voor de verkoop 
en verhuur van licht, geluid en 
beeld. Daar is nu ook entertain-
ment en verhuur van inflatables 
bijgekomen. Voor een kinderfeest, 
themaevenement, drive-in show, 
bruiloft of karaoke show heeft DSP 

Licht, Geluid & Entertainment stan-
daardoplossingen. Voor feesten tot 
75 gasten kunt u daarnaast een 
partysetje huren, compleet toege-
rust om uw feest tot een happe-
ning te maken. En, als u ruchtbaar-
heid wilt geven aan uw evenement 
of de ruimte extra wilt aankleden, 
kunt u de inflatables inzetten; reus-
achtige lelies van zo’n twee meter 
doorsnede of andere attributen. 
Leuk als binnenkomer voor de gas-

ten en vrolijk voor de passanten. 
Natuurlijk kunt u ook de complete 
aankleding en verzorging van licht, 
beeld, geluid en entertainment bij 
DSP-Heesch uitbesteden.

verkoop
Uiteraard zijn alle materialen voor 
het creëren van sfeer tijdens een 
evenement ook los te kopen bij 
DSP-Heesch. Het assortiment va-
rieert van een simpel lampje, plugje 
of kabeltje tot complete geluids-, 
licht- en beeldapparatuur. Vakkun-
dig advies is gegarandeerd, Frans 
van Lith werkt al met alles wat 
met licht, beeld en geluid te maken 

heeft vanaf zijn tienertijd. Nu, 30 
jaar na de opstart van zijn bedrijf, 
is hij nog net zo bevlogen over de 
techniek als toen. Maar nu met een 
dijk aan ervaring.

meer weten
U kunt Frans van Lith bellen voor 
een afspraak via 0412 455 024/
06 53813128. Natuurlijk kunt u 
ook eerst uw licht opsteken via 

www.dsp-heesch.nl. 
De uitgebreide website heeft een 
duidelijke indeling van onderwer-
pen en mogelijkheden.

Advertorial

HEESCH – DSP is al dertig jaar een begrip voor verkoop en verhuur van licht, geluid en beeld. Daar is nu 
een uitgebreid assortiment aan mogelijkheden voor het bouwen van een feest(je) bijgekomen. Naast licht, 
geluid en beeld kunt u nu aan de Kromstraat ook terecht voor entertainment en aankleding van een kinder-, 
volwassenen- of bedrijfsfeest. 

Infl atables zorgen voor de juiste sfeer Tekst: Martha Daams Foto’s: aangeleverd

‘voor feesten en evenementen een 
partYsetJe huren en inflataBles’

karin manders wint beauty award
Schoonheidsspecialist van het jaar 2015 regio zuid

Advertorial
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Open Dag
Zaterdag 21 maart

Kom naar de Open Dag bij BrabantZorg

Een compleet overzicht van al onze locaties die de 
deuren gastvrij voor u open zetten kunt u vinden op 
www.brabantzorg.eu/opendag. Voor meer informatie 
kunt u bellen met onze klantenservice via 088 - 998 5555

Wij ontmoeten u graag op zaterdag 21 maart tijdens de 
Open Dag van Zorg en Welzijn. Kom de sfeer proeven op onze
locaties en maak kennis met alles wat BrabantZorg te bieden 
heeft op het gebied van wonen, zorg en welzijn.

U bent van harte welkom!

Wij ontmoeten u graag van 10.00 – 14.00 uur in:
Laarstede
Laar 40 in Nistelrode

Heelwijk
Mozartlaan 2 in Heesch

Multidisciplinair Instituut voor:
  Psychologisch onderzoek
  Psychologische behandeling (GBGGZ)
  Behandeling vergoede dyslexie
  Remedial Teaching
  Huiswerk- en studiebegeleiding
  Dramatherapie

Hoofdvestiging Heesch Schoonstraat 23, 5384 AK Heesch
T 0412 450228  heesch@opdidakt.nl

geslaagde ontspanningsmiddag 
Horizon Heesch

Ondanks de eerste prachtige len-
tedag van dit jaar, was de zaal 
weer als vanouds gezellig volgelo-
pen met enthousiaste mensen. 
Na het gebruikelijke Brabantse 
kopje koffie met gebak, heette 
voorzitter Jan van der Leest ieder-
een van harte welkom. Een speci-
aal welkom was er voor Jan Glastra 

van Loon. Hij kwam, als geïnteres-
seerd wethouder van vrijwilligers-
beleid, gezondheidszorg en WMO, 
deze middag speciaal kennismaken 
met het wel en wee van de Hee-
sche ziekenvereniging. Daarna 
werd de middag op humoristische 
wijze ingevuld door het Brabantse 
muziekgezelschap ’t Boekels Kwar-

tierke, dat er voor zorgde dat nie-
mand de kans kreeg om zich ook 
maar een ogenblik vervelen. Met 
aansprekende, gevatte teksten 
en een magnifieke interactie met 
de aanwezigen, zorgde het ge-
zelschap er mede voor, dat deze 
middag voor iedereen te snel af-
gelopen was. Ondertussen werd 
er volop genoten van een hapje 
en een drankje. Nadat de voor-
zitter met name ook de vrijwillige 
begeleiders en verpleegkundigen 
had bedankt, ging iedereen weer 
tevreden en dankbaar huiswaarts. 

HEESCH - Ruim 180 leden van de doelgroep van Ziekenvereniging 
Horizon Heesch konden zaterdag 7 maart opnieuw genieten van een 
activiteit. In de grote zaal van ‘t Tunneke aan ’t Dorp in Heesch hadden 
de vrijwilligers van deze vereniging een ontspanningsmiddag georga-
niseerd.
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Daarnaast presenteren zij hun 
complete dienstverleningspakket 
en activiteitenprogramma. U kunt 
informatie krijgen over het ‘ver-
zorgd wonen’ concept van Laver-
hof en een appartement bezichti-
gen. Laverhof heet iedereen van 
harte welkom tussen 14.00 uur en 
16.00 uur.
“Nu de gezondheidszorg zo veran-
derd is, willen we graag vertellen 

wát er allemaal anders is geworden 
en hoe we als Laverhof die zorg 
kunnen bieden waar mensen zich 
bij thuis voelen. Deze zorg bieden 
we via onze thuiszorg en in onze 
vier locaties: het Mgr. Bekkershuis 
en St. Barbara in Schijndel en Cune-
ra en De Bongerd in Heeswijk. De 
kracht van Laverhof is dat we met 
lokale mensen werken. Dat voelt 
vertrouwd. Een ander belangrijk 

sociaal aspect is dat medebewo-
ners ook vaak uit de dorpskernen 
komen. Het mooie van Laverhof 
vind ik, dat iedereen die zorg nodig 
heeft bij ons terecht kan. 

Of het nu gaat om langdurige in-
tensieve en complexe zorg voor 
dementerenden en mensen met 
lichamelijke aandoeningen, om 
tijdelijke revalidatie, om dagactivi-

teiten, om terminale zorg, om zorg 
thuis of de bescherming van ‘ver-
zorgd wonen’. Laverhof kan men-
sen compleet ontzorgen en doet 
dat met mensen die hart hebben 
voor die zorg”, aldus Henri van 
Boxmeer, directeur cluster Schijn-
del.

vragen Staat vrij!
“Ik word continu uitgedaagd om 
na te denken over de specifieke 
vragen die mensen hebben en 
daarmee aan de slag te gaan. Ook 
is het belangrijk dat we de heden-
daagse wet- en regelgeving begrij-
pelijk maken voor cliënten. Dat is 
onze taak als cliëntservicebureau. 
We zijn meer dan een wegwijzer 
in zorgland. We vertellen de cliënt 
in een informatiegesprek welke 
mogelijkheden er zijn en, zo no-
dig, wordt de zorg direct geregeld. 
Mensen die voor Laverhof kiezen 
als zorgaanbieder, houden zélf de 
regie over hun leven. 

Willen ze hun mantelzorger wat 
ontlasten door aan het activitei-
tenprogramma mee te doen? Dan 
kan dat. De toegang tot de activi-
teiten en het verenigingsleven is 
laagdrempelig. In Schijndel is er de 
activiteitenpas en het servicepak-
ket voor senioren en in Heeswijk 
kun je gebruik maken van de strip-
penkaart. Willen mensen zelfstan-
dig blijven, maar zoeken ze toch 
een beschermde woonomgeving? 
Dan is er ‘verzorgd wonen’. In dit 
concept verhuurt Laverhof een ap-
partement en wordt apart de zorg 

op maat in rekening gebracht. En 
zo heeft Laverhof op bijna elke 
zorgvraag een antwoord. Het cli-
entservicebureau is dagelijks ge-
opend van 8.30 tot 17.00 uur. Vra-
gen staat vrij! U kunt bellen, maar 
u mag ook altijd langskomen. Op 
de Open Dag van 21 maart in het 
Mgr. Bekkershuis zijn wij er ook!”, 
aldus Esther Verhoeven, consulent 
van het cliëntservicebureau.  

Cliëntservicebureau Schijndel
Deken Baekersstraat 83
5482 JD Schijndel  
(073) 544 33 33
clientservicebureau.schijndel@
laverhof.nl 

Cliëntservicebureau Heeswijk
Zijlstraat 1
5473 CJ Heeswijk
(0413) 29 81 13
clientservicebureau.heeswijk@
laverhof.nl 

www.laverhof.nl 

STOLTZ OOGZORG

Esther Verhoeven en Henri van Boxmeer staan om uw vragen te beantwoorden

VORSTENBOSCH - Tijdens de ledenvergadering op woensdag 4 maart werden de jubilaris-
sen van EHBO-vereniging Sint Lucas in Vorstenbosch gehuldigd. 

10 jaar Maikel van der Heijden (niet aanwezig)
20 jaar Hetty Laurenssen
25 jaar  André van Roosmalen
35 jaar  Lionne Raijmakers, Henny van der Heijden en Eric van Houdt (niet aanwezig)
45 jaar Marijke van de Tillaar

Tevens werd Marijke van de Tillaar bedankt voor haar 14-jarige inzet in het bestuur. 
De jubilarissen werden allen bedankt voor hun inzet voor EHBO-vereniging Sint Lucas 
Vorstenbosch.

jubilarissen eHbo-vereniging 
vorstenbosch gehuldigd

Jubilarissen EHBO-vereniging Sint Lucas

SCHIJNDEL/HEESWIJK-DINTHER - Het Mgr. Bekkershuis van Laverhof zet haar deuren in Schijndel open op 
zaterdag 21 maart. Bezoekers kunnen kennismaken met de medewerkers en hen zorgvragen stellen. 

kom met ons persoonlijk kennismaken en stel ons uw vragen!
Advertorial
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Breugel
Van Gentlaan 12a
5694 SC Breugel

0413-470058

Sint Oedenrode
Neulstraat 37
5492 DC Sint Oedenrode

0413-470058

Schijndel
Avantilaan 7
5482 RE Schijndel

073-5470019

Heeswijk
Abdijstraat 13a
5473 AB Heeswijk

0413-310237

Rosmalen
Groote Wielenlaan 85
5247 JA Rosmalen

0413-310237

T 073 547 00 19

info@makkelijklopen.nl
www.makkelijklopen.nl

Voor het onderzoeken en behandelen van voetklachten 
en pijn aan de enkels, knieën, heupen of rug kunt u terecht bij de 
podotherapeut.

Uw podotherapeut is een erkend specialist op het gebied van 
de voet. 

WEET WAT U DOET, BIJ PIJN AAN UW VOET!

Berlicum
Milrooijseweg 57
5258 KG Berlicum

0413-310237

LOCATIES

U bent 
van harte 
welkom!

Op zaterdag 21 maart a.s. opent Laverhof 
locatie Mgr. Bekkershuis in Schijndel van 
14.00 tot 16.00 uur haar deuren voor publiek.

Maak kennis met onze mogelijkheden!
•  Verzorgd wonen: huren van een 

appartement met onze zorg- en dienstverlening
• Revalidatie
• Logeren 
•  Fysiotherapie, ergotherapie, logopedie 

en dieetadvisering
• Warme maaltijden: in ons restaurant of bij u thuis
• Was- en strijkservice
• Vrijwilligerswerk
• Dichterbij: informatie en bezichtiging ruimte

Ook worden er rondleidingen door het huis verzorgd.

Mgr. Bekkershuis, Deken Baekersstraat 83, 5482 JD Schijndel

www.laverhof.nl

HEESCH - Stichting Gezondheids-
voorlichting Heesch organiseert 
op woensdag 18 maart in De Pas 
in Heesch een avond over de ou-
der wordende mens. 

Iedereen wil oud worden, maar 
oud zijn valt niet altijd mee. Voor 
deze avond is klinisch geriater  
Mascha Kuijpers uitgenodigd. Zij is 
gespecialiseerd in de verschillende 
gebreken die de ouderdom met 
zich mee kan brengen. Zij is werk-
zaam in het Bernhoven ziekenhuis 
en zal praten over:
- Wat is geriatrie
- Vallen en mobiliteit

- Medicatiegebruik op latere 
leeftijd

- Delier
- Dementie
- Wat voor beleid heeft zieken-

huis Bernhoven 
- Gezond ouder worden

Dit, en nog vele andere punten 
zullen worden besproken.
De voorlichting vindt plaats op 
woensdag 18 maart in De Pas van 
20.00 tot 22.00 uur. Iedereen is 
welkom, de toegang is gratis.
Voor informatie: Mieke Driessen, 
0412-453177 (na 17.00 uur).

avond over de ouder 
wordende mens

Salsadansen en tai Chi-
workshops in bernhoven
UDEN - Iedereen weet wat dat het goed voor lijf en leden is om in 
beweging te blijven. Maar als je ergens pijn hebt, heb je juist de nei-
ging om niet te bewegen. Reumapatiënten herkennen dit vast en ze-
ker. Reuma is een ziekte met veel varianten, maar pijn is voor iedere 
reumapatiënt een herkenbare en vervelende bijkomstigheid. Dat be-
wegen goed is, ook al heb je reuma, kunnen bezoekers de komende 
dinsdagen in maart tussen 12.00-13.00 uur zelf meemaken in de hal 
van ziekenhuis Bernhoven in Uden.

Salsadocente Lina Domacassé nodigt de gasten van Bernhoven uit om 
op dinsdag 17 maart mee te doen met een workshop salsadansen. Lina 
Domacassé heeft zelf reuma, maar zij laat zien dat reuma en bewegen 
heel goed samen kunnen gaan. Zij is zelf een toonbeeld van positieve 
energie die zij haalt uit haar passie voor de salsamuziek.

Wie denkt dat salsa misschien toch iets teveel gevraagd is, kan op 
dinsdag 24 maart meedoen aan de workshop Tai Chi. Deze workshop 
wordt gegeven door Joke Nyendaal en vindt ook plaats in de hal tus-
sen 12.00-13.00 uur. Iedereen kan gewoon aansluiten. Tai Chi is een 
vechtsport uit China. Maar anders dan u wellicht denkt, gaat het bij Tai 
Chi om ontspanning, een goede lichaamshouding en het begrijpen van 
energiepatronen. Tai Chi heeft een gunstig effect op het welbevinden 
en het persoonlijk functioneren.

Benefietconcert goed voor € 5207,-

Cheque van nothing else matters voor 
kinderafdeling ziekenhuis bernhoven

HEESCH - De organisatie van  
Nothing Else Matters heeft af-
gelopen vrijdag een cheque van  
€ 5.207,- uitgereikt aan een kleine 
afvaardiging van de kinderafde-
ling van Bernhoven. 

Het geld zal worden besteed aan 
het uitbreiden van de muurschilde-
ringen op de kinderafdeling en de 
afdelingen waar kinderen komen 
voor onderzoek en behandeling. 

Een warm welkom en een veilig 
gevoel maken het verblijf, dat vaak 

al spannend genoeg is, wat aange-
namer.

Het geld is bijeengebracht tijdens 
het benefietconcert Nothing Else 
Matters eind januari in De Pas in 
Heesch. Opnieuw waren de ver-
bintenis met Bernheze, de passie 
voor muziek maken en de drive om 
iets te doen voor het goede doel 
dé ingrediënten die de organisatie 
heeft doen besluiten dit concert 
wederom te organiseren. 

Belangeloos, betrokken en een 

avond lang muziek mogen maken; 
zo omschreven zij zelf hun motiva-
tie tot deelname. 

Aan het benefietconcert hebben zes 
bands meegewerkt. Outline, Co-
Incidental, Syndicate, Silly Putty, 
Punkass Ninjas en The Picadilly’s.

nationale week van zorg en welzijn
NEDERLAND - Van 16 tot en met 
21 maart 2015 vindt voor de derde 
keer de Nationale Week van Zorg 
en Welzijn plaats. 

Duizenden zorg- en welzijnsorga-
nisaties in het hele land openen 
deze week hun deuren voor het 
grote publiek. 

Zo kan iedereen met eigen ogen 
zien wat voor fantastisch werk er in 
de zorg- en welzijnssector gedaan 

wordt. Het is dé mogelijkheid voor 
zorg en welzijn om te laten zien 
hoe het er in een opvangcentrum 
of verzorgingshuis precies aan toe 
gaat, welke geavanceerde technie-
ken er in een ziekenhuis gebruikt 
worden en hoe leuk, uitdagend en 
vooral belangrijk het werk is. 

Het kan allemaal tijdens de Nati-
onale Week van Zorg en Welzijn, 
dit jaar met het thema ‘Zo werkt 
zorg’.
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aandacht voor nummer 1 oorzaak 
van slechtziendheid onder ouderen
Stoltz Oogzorg start met oogmetingen gericht op Macula Degeneratie

Als men ouder wordt, gaat men 
vaak slechter zien. Pas als men 
eenmaal echt slecht zicht heeft, 
wordt er pas beseft hoe waardevol 
goede ogen eigenlijk zijn. 
Macula Degeneratie is een oog-
aandoening die onomkeerbaar is. 
Weinig mensen zijn ermee bekend, 
maar toch is het de nummer 1 oor-
zaak van slechtziendheid onder 
ouderen (55+). 
In Nederland zijn circa 130.000 
mensen met Macula Degeneratie 
gediagnosticeerd, maar het aantal 
mensen dat risico loopt is een fac-
tor tien groter. En juist die groep is 
zo goed te helpen. 

Symptomen Macula Degeneratie
MD is een oogaandoening die het 
centrale zicht aantast. Er ontstaat 
een wazige, doffe vlek in het mid-
den van het gezichtsveld, kleuren 
worden minder helder of rechte 
lijnen kunnen worden kromgetrok-
ken. 

Iemand met MD wordt niet vol-
ledig blind. Maar hoe verder ge-
vorderd het proces is, hoe meer 

iemand beperkt wordt in zijn onaf-
hankelijkheid. Het waarnemen van 
details, deelnemen aan het ver-
keer, het herkennen van gezichten, 
tv kijken of het lezen van de krant 
wordt erg moeilijk. 

Preventief oogzorgonderzoek
“Mensen die aan MD lijden”, ver-
telt Paul Stoltz, “worden gehin-
derd bij het leiden van een actief, 
sociaal leven. Gelukkig kan met 
speciale meetapparatuur MD al in 
een vroeg stadium ontdekt wor-
den, waardoor de gevolgen van 
deze oogaandoening beperkt kun-
nen worden. Het is verstandig dat 
55-plussers hun ogen preventief 

laten onderzoeken. En dat is waar 
nu extra aandacht aan gegeven 
wordt. Onze gediplomeerde opto-

metristen zijn gespecialiseerd in dit 
onderzoek. 
Daarnaast kan er advies worden 
gegeven over de behandeling van 
MD, wat men er aan kan doen ter 
preventie en vertraging, en welke 
speciale producten er beschikbaar 
zijn die kunnen ondersteunen bij 
het zicht.” 

Sint Willibrordusstraat 3
5351 ED Berghem
0412-402299
www.stoltzoogzorg.nl

BERGHEM - Stoltz Oogzorg in de Berghem tilt zijn oogzorgprogramma naar een hoger niveau. Niet alleen de 
oogsterkte wordt gemeten, maar er wordt gekeken of er misschien meer aan de hand is met de gezondheid 
van de ogen. De meting is specifiek gericht op Macula Degeneratie. MD is een veel voorkomende oogaan-
doening onder 50-plussers. 

Paul Stoltz 

55-plussers preventief onDerzoeken

Advertorial

informatiepunt welzijn 
HDL geopend

De wethouder vertelde blij te 
zijn met het initiatief: “Als eerste 
kern in Bernheze. We zijn hier zo 
blij mee. Ook worden er in de 
andere kernen volop initiatieven 
genomen om zorg en welzijn te 
organiseren. We zullen het sa-
men moeten doen.”

Heeswijk-Dinther en Loosbroek 
hebben een aantal betrokken 
vrijwilligers en organisaties ver-
enigd in een werkgroep Zorg-
participatie HDL. De gemeente 
Bernheze, Actief Burgerschap HD 
en de kerncommissie Loosbroek, 
maar ook Ouderen Overleg 
Bernheze ondersteunen dit initi-
atief van harte.

De gratis service houdt in:
• Elke donderdag van 10.00 - 

12.00 uur zijn twee deskun-
dige adviseurs beschikbaar in 
CC Servaes in Dinther.

• Ook donderdag van 10.00 – 
12.00 uur telefonisch bereik-
baar op 06-51649569.

• Ook per mail bereikbaar via 
 informatiepuntwelzijnhdl@hadee.

nl.
• Vrije inloop voor alle inwo-

ners van Heeswijk-Dinther en 
Loosbroek.

• Wegwijzer en bemiddelaar 
naar professionele instanties 
en personen op het gebied 
van wonen, welzijn en zorg.

• Discrete behandeling.

HEESWIJK-DINTHER - Wethouder Glastra van Loon opende donder-
dag in CC Servaes het informatiepunt Welzijn HDL. Vanaf nu zijn 
inwoners van Heeswijk-Dinther en Loosbroek elke donderdag van 
10.00 tot 12.00 uur welkom voor hulp en ondersteuning bij vragen 
op het gebied van wonen, welzijn en zorg.

Vrijwilligerspunt Bernheze
Oosterpoort zoekt 

pleegouders voor opvang, 
verzorging en/of opvoeding

van kinderen 
Dit kan zijn voor de weekenden, vakanties 

of langdurige opvang. U gaat eerst een 
voorbereidingsprogramma volgen om te kijken of 

pleegzorg iets voor u is. 
Vragen? Meer weten?

Loop even binnen,
neem contact op met het vrijwilligerspunt

(0412-474851 of info@vpbernheze.nl)
VRIJWILLIGERSWERK VERSTERKT!

Diëtistenpraktijk  
Lieke  Bouwens

Tel: 06-29271242
Email: info@liekebouwensdietiste.nl
www.liekebouwensdietiste.nl

Holkampstraat 16
5383 KC Vinkel
Nederland

Diëtistenpraktijk  
Lieke  Bouwens

Tel: 06-29271242
Email: info@liekebouwensdietiste.nl
www.liekebouwensdietiste.nl

Holkampstraat 16
5383 KC Vinkel
Nederland

Een schouderklop 
kost minder 

dan een bonus

STOLTZ OOGZORG

mooi & zorg
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IEDERE  
ZONDAG 
     OPEN
T/M VADERDAG
VAN 12.00 TOT 17.00 UUR

Uitgezonderd 1e paasdag, 
moederdag en 1e pinksterdag
Intratuin Veghel Heuvel 11 
0413-350816. Vrijdag koopavond. www.intratuin.nl

HEESWIJK-DINTHER - Cardio-
loog Pim van Lommel spreekt op 
maandag 16 maart in de Abdij van 
Heeswijk-Dinther over zijn onder-
zoek naar bijna-dood ervaringen 
(BDE) na een hartstilstand. 

De verbinding tussen sterven en 
leven staat in de 40-dagentijd voor 
Pasen centraal. Bij sterven komt 
altijd onbewust de vraag naar vo-
ren wat er na de dood is. Dan is 
even ‘over de grens’ kijken een 
bijzondere ervaring. Is er zoiets als 
leven na de dood? Bestaat er een 
ziel? Waar blijft je bewustzijn als 
je hersenen uitvallen? De ‘conti-
nuïteit van ons bewustzijn’ is vol-
gens van Lommel het antwoord 
op deze vragen die centraal staan. 

Mevrouw Van Lennep-Kernkamp 
komt zelf vertellen over haar eigen 
bijna-dood ervaring. 

Pim van Lommel 
Cardioloog Pim van Lommel is 
internationaal bekend door zijn 
onderzoek naar bijna-dood erva-
ringen bij patiënten die een hartstil-
stand overleefden. Hij schreef er in 
2007 een boek over: Eindeloos Be-
wustzijn. Van Lommel publiceerde 
erover in het gerenommeerde tijd-
schrift The Lancet in 2001 en van 
zijn boek zijn inmiddels meer dan 
125.000 exemplaren verkocht.
Bij Berne Anders geeft Pim van 
Lommel een lezing over dit on-
derwerp, samen met ervarings-
deskundige Marga van Lennep-
Kernkamp. Zij vertelt over haar 
BDE. Daarna is er gelegenheid 
voor een uitwisseling van gedach-
ten over dit onderwerp. Aangezien 
het onderwerp zowel controver-
sieel als emotioneel vele aspecten 
kent, is er voor de discussie vol-
doende tijd beschikbaar. 

Reserveren
De avond begint om 20.00 uur 
(kerk open 19.30 uur). De entree 
bedraagt € 10,-, inclusief koffie/
thee in de pauze. Het reserveren 
van kaarten is noodzakelijk om 
teleurstelling te voorkomen in ver-
band met de grote belangstelling. 
Reserveren kan via: 
berne-anders@abdijvanberne.nl.

bijna-doodervaringen 
themalezing berne-anders 
Cardioloog en publicist Pim van Lommel te gast in abdij

Verder is een vertegenwoordiger 
gevraagd van Ik Pas.nl. Via deze 
site worden mensen opgeroepen 
om zich gedurende 40 dagen be-
paalde gebruiken als het drinken 
van alcohol of het roken te ont-
zeggen. Na een korte pauze wordt 
gelegenheid geboden voor onder-

linge gedachtewisseling en gesprek 
met de inleiders. De avond is vrij 
toegankelijk. Voor koffie wordt 
een vrijwillige bijdrage gevraagd . 
Datum: Donderdag 19 maart, tijd: 
19.45 uur, plaats: Abdij van Berne, 
Abdijstraat 49 Heeswijk-Dinther.
Ingang Abdijhuis.

vasten
Lijf en geloof oecumenische open avond in Abdij van Berne

HEESWIJK-DINTHER - Donderdagavond 19 maart vindt in de Abdij van 
Berne een Open Oecumenische Ontmoetingsavond plaats vanaf 19.45 
uur (zaal open vanaf 19.15 uur). Deze voorjaarsbijeenkomst staat in het 
teken van vasten, het is namelijk midden in de christelijke 40-dagen 
tijd. Aan het begin van de avond zullen enkele inleiders gedurende 7 à 
10 minuten betekenis en praktijk van vasten nader belichten. Norbertijn 
Joost Jansen vanuit de Christelijke traditie; Youssef Azghari vanuit de 
Islam; Radha Chote vanuit het Hindoeïsme. 

LezerS kunnen in Deze rubriek reageren op aCtuaLiteiten uit bernHeze
Ingezonden brieven mogen niet meer dan 250 woorden bevatten. De redactie houdt zich het recht voor 
brieven in te korten of niet te plaatsen. Brieven moeten voorzien zijn van naam en adres van de afzender; 
anonieme brieven worden niet geplaatst. Mail naar info@demooibernhezekrant.nl of gebruik de brieven-
bus op Laar 28 - 5388 HG Nistelrode. 
Anonieme berichten gaan regelrecht de papierbak in. Een oordeel op iets of iemand worden niet geplaatst. 
Wel krijgt u altijd binnen een dag een reactie van de redactie zodat u weet dat uw bericht goed ontvangen is.

reaCtie
Voeg uw naam, adres, telefoonummer en emailadres bij uw bericht; altijd makkelijk als de foto niet van 
goede kwaliteit is of bij vragen, in het geval we overgaan tot publicatie. Deze week plaatsen we er drie, 
die willen we u niet onthouden.  

Al menigmaal werd de brievenbus van de redactie van DeMooiBernhezekrant gebruikt. Er kwamen veel 
ingezonden artikelen als: ‘Moet dit nou’, ‘Dit is toch niet normaal’, ‘Waarom doet hier niemand iets 
aan’, artikelen waar wij als krant niet het juiste medium voor zijn. Hierdoor weerden we alle ingezonden 
artikelen, om de grens zo transparant mogelijk te houden. 
In deze nieuwe rubriek plaatsen we graag uw ingezonden artikelen. Deze artikelen zijn ludiek en spelen 
in op actualiteiten. brengen een mooie weergave van de consequentie van een besluit of laten de op-
merkzaamheid van onze lezers zien in onze woonomgeving waar eigenlijk geen verhaal bij hoort.

NIEUWERUBRIEK

Waarom zijn ‘alle’ menpaden dicht?

Verslag van een ‘bijna dood’ ervaring
‘TERUG OP AARDE’
Het is zaterdagmiddag, lekker weer om even te gaan biken.
Wordt het; Herperduin, Maashorst of Bedafse bergen.
Het wordt Maashorst, richting Schaijk, via de put van Hofmans.
Bij de uitspanning Nieuw Schaijk even koffie gedaan en 
gevraagd naar de locatie van de nieuwe Natuurbegraafplaats om even te gaan kijken.
Misschien een optie voor in de toekomst?
Via het centrum van Schaijk, door de  Schansweg, Hoogheistraat en de Munstraat, weer richting Heesch.
16.00 Uur, lekker zonnetje op de kop, lekker in cadans en in trance, rijd ik op de Schansweg.
Plotseling ‘zonsverduistering’. 
Uit mijn linkerooghoek zie ik een enorm ‘monster’ met grote vaart, van links, de weg op komen draaien.
Ik knijp vol in de remmen.
Op 10 cm van het grote voorwiel van de trekker kom ik tot stilstand.
Vanuit de hele hoge cabine steekt de boer zijn hand op: “sorry, ik had je niet gezien!”
Tien minuten later was ik weer ‘ TERUG OP AARDE ‘, na op weg te zijn geweest naar ‘boven’
Ik zag nog net de boer met zijn grote mestmonster de inrit indraaien van zijn boerderij!
Vera, mijn beschermengel, was met mij meegevlogen!
 
Heesch, 7 maart

Ingezonden door: 

Noud van de Rakt

Ingezonden door: 
Jacques Beerens
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duurzaam
Fairtrade-sticker voor Het pannenkoekenhuis
Wethouder overhandigt sticker ‘Wij doen mee’

De werkgroep was dan ook zeer 
verheugd dat wethouder Jan 
Glastra van Loon een sticker 
wilde uitreiken aan Het Pannen-
koekenhuis in Heesch, als teken 
dat het voldoet aan de eisen die 
aan een horecagelegenheid ge-
steld worden.

In een fairtrade gemeente wer-
ken lokale overheid, bedrijven 
en burgers samen om de ver-
koop en promotie van eerlijke 
producten te stimuleren. De 
Werkgroep Fairtrade Gemeente 
Bernheze is al een aantal maan-
den bezig met de 0-meting en 
met de laatste supermarkt, de 
Jumbo in Heeswijk-Dinther, 
heeft inmiddels een sticker ont-
vangen. Na de supermarkten 
werden de horecagelegenheden 
onder de loep genomen en ook 
hier bleek menig bedrijf al vol-
doende fairtrade producten te 
voeren in het assortiment. Wet-

houder Jan Glastra van Loon is 
van mening dat onze gemeente 
zich zeker in moet zetten om 
de titel van Fairtrade Gemeen-
te binnen te halen. “Fairtrade 
en duurzaamheid zitten in mijn 
hart”, zei hij in Het Pannenkoe-
kenhuis. “Onze gemeente moet 
zeker mee doen, daar ga ik me 
sterk voor maken.” 
Barry en Monique Prangers, 
de uitbaters van Het Pannen-
koekenhuis, werken al vanaf 
de start met veel fairtrade pro-
ducten. “Toen ik bezoek kreeg 
van de werkgroep, kwam ik er 
eigenlijk pas achter hoéveel! Ik 
sta er ook helemaal achter, hoop 
dat de andere bedrijven ook 
mee doen, zodat we in de toe-
komst de titel mogen voeren.” 
Zie voor meer info 
www.fairtradegemeenten.nl.
Ook op Facebook zijn alle 
nieuwtjes van de werkgroep te 
volgen.

HEESCH - In de in februari gehouden vergadering van de Com-
missie Maatschappelijke Zaken van de gemeente Bernheze is een 
brief van de Werkgroep Fairtrade Gemeente Bernheze behandeld, 
waarin de definitieve toezegging gedaan werd dat de gemeente 
zich inzet voor het behalen van het predikaat Fairtrade gemeente. 

Barry en Monique Prangers ontvangen van wethouder Jan Glastra van Loon de sticker als bewijs dat er voldoende 
fairtrade producten te verkrijgen zijn. Tekst en foto: Carla Admiraal

Tijdens het door BECO georgani-
seerde Energiecafé gaat het deze 
keer over klein windmolens.
Welke types zijn er, hoeveel ener-
gie levert zo’n kleine windmolen 
en kan je dit type windmolen mak-
kelijk op je eigen dak of op je erf 
plaatsen?

Kleine windmolens zijn windtur-
bines die speciaal zijn ontwikkeld 
voor de toepassing in woonwijken 
en op of naast gebouwen. Ze zijn 
geschikt voor kleinschalige energie 
opwekking op plekken waar geen 
ruimte is voor grote windmolens. 
Ze zijn doorgaans niet hoger dan 
15 meter en produceren dus groe-
ne stroom.  
Bij de aanschaf en plaatsing van 
een kleine windmolen komt wel 
wat voorbereiding kijken: een 
studie naar het windaanbod, een 
bouwtechnisch onderzoek naar de 
dakconstructie van het huis of 

bedrijfsgebouw, de keuze voor een 
turbinemodel, een vergunningaan-
vraag bij de gemeente en de aan-
sluiting op het elektriciteitsnet.
Tijdens het BECO Energiecafé zal 
de heer Ivo van Dam, de diverse 
facetten van kleine windmolens 
uiteenzetten. In de NWEA werken 
organisaties en bedrijven samen 
die in Nederland actief zijn op het 
gebied van windenergie.
www.bernhezerenergie.nl

beCo energiecafé over 
kleine windmolens
Donderdag 19 maart informatie over kleine windmolens door de 
voorzitter van de commissie miniwindturbines van de NWEA 
(Nederlandse Wind Energy Association) de heer Ivo van Dam.

Tekst?

11 maart: wereLDLooDgieterSDag Oplossing op pagina 38

Breng je oude spullen die in goede staat 
verkeren naar de kringloop of 

de milieustraat bij jou in de buurt.

DuurzaamHeiD
tip

energie-CaFÉ
Datum: 19 maartThema: Kleine windmolensPlaats: De Wis in LoosbroekAanvang: 20.00 uur
Gratis toegang
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Nieuwe Erven 1 - 5384 TA Heesch - 06-10184506
info@tomcars.nl - www.tomcars.nl

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

ook
VERHUUR

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

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

ook
VERHUUR

BANDEN- EN ACCU-EXPERT
Wij adviseren graag bij de beste keuze in banden, velgen en accu’s 

Like onze facebookpagina 
en bekijk de actuele aanbiedingen

a
u

to
M
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 Automensen
Van Bernheze voor Bernheze, Bernheze is rijk aan bedrij-
ven. Ook in het aanbod van auto’s, garages en auto-on-
derdelen hebben we in DeMooiBernhezeKrant genoeg te 
bieden. We kennen de ‘automensen’ of… nog niet alle-
maal? In deze nieuwe rubriek stellen we 2-wekelijks au-
tomensen voor en zo weet je op d’n duur waar je terecht 
komt, wanneer je de advertenties op deze pagina’s volgt. 

NAAM ONDERNEMER: Joost van der Pas

WOONPLAATS: Heeswijk-Dinther

ZE KUNNEN ME KENNEN VAN (HOBBY-VERENIGING): 
TV De Balledonk, VV Heeswijk, biljarten en Prins Carnaval 2015

HOEVEEL MEDEWERKERS? Mijn vrouw Joyce, ons pap en 
zaterdaghulp Koen.

HOELANG HEB JE HET BEDRIJF? Vanaf maart 2011.

ZELF OPGESTART OF OVERGENOMEN? 
Overgenomen van Pietje Pas.

WAT IS JE ‘TAAK IN DE ZAAK’? 
In-, verkoop en monteren van banden & accu’s.

WAT IS DE SPECIALITEIT VAN JE BEDRIJF? 
Dat wij, ondanks dat we een kleine bedrijf zijn, toch concurerend 
kunnen werken. We hebben nagenoeg alle bandenmaten op 
voorraad, dus we kunnen iedereen helpen en zijn er als het nodig is.

WAT IS JE STERKSTE PUNT? 
Da weet ik nie, ik proat nie zo gère over m’n eige. 

KLANTEN VINDEN HIER...
De koffie lekker, leuk om rond te kijken en rubber te snuiven.

JOOst vaN deR pas: 
‘De koffi e is lekker’

Pas Banden en Accu’s
Bmw 318 i zwart LMV 2001 €  4450,-
Chevrolet matiz 5-drs. 2008 € 4450,-
Ford Ka 1.3 grijs 2004 € 2999.-
Ford mondeo TDCi   2005 € 2750,-
Opel Astra 1.6 2001 €  1999.-
Peugeot 106 114Dkm 2003 €  2750,-
Peugeot 206 rood metalic  2003 € 2999,-
Renault Clio 1.4 16v 5-drs 2003 €  2999,-
Renault megane Classic 1997 €  999,-
Renault modus 1.5 DCi 2004 € 2499,-
Suzuki Ignis  blauw met. 2003 € 2999,-
Suzuki SX4 1.6 VVT aut. 2008 € 10.500,-
Vw Golf 1.9 SDi 1999 €  1750.-
Volvo C70 2.3-T5 300Pk 1998 €  3450.-

Stationcars
Skoda Fabia combi 1.4-16V 2007 €  4950.-
Renault Laguna grand tour 2000 €  999.-
mercedes Benz C200 cdi aut. 2003 €  4450,-

MpV
Citroën Berlingo multispace 1999 €  999,-
Renault megane Scenic 1999 €  1499.-
Renault Grand Scenic 7 pers. LpG 2006 € 5499,-

Bedrijfswagen:
Citroën Berlingo 1.6 HDI ex BTW 2006 €  3000,- 

Bijtelling vriendelijk
Citroën 2cv6 Charleston rood/zwart 1981 €  9800,-
mercedes Benz 230TE 1982 €  4950,-

Scooters:
25 Km/h 
Fosti Grande Retro, zwart 2010 €	 699,-
45 Km/h 
Turbho AL-50-S Bordeaux rood 2014 €	 699,-

Réparateur agréé

S O L U T I O N  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

“AVANTAGE” :
la nouvelle gamme 
économique pour 

l’entretien de votre véhicule

Sticker réparateur.indd   1 23/09/09   10:12

Een greep uit voorraad 

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

•  APK - keuring
• Reparaties en onderhoud van alle auto’s
•  In- en Verkoop van auto’s en lichte bedrijfsauto’s
•  Wielen en banden 

      

Alfa 156 jtd 1.6 impression, zwart  2003  €  4.950,-
Audi A4 blauw Metalic div. opties  2001  €  4.750,- 
Citroën C5 br.1.8 grijs met.  2004  €  3.950,-
Citroen Xsara picasso blauw met.  2003  €  3.900,-
2 CV 6 blauw (belastingvrij)  1971  €  4.950,-
Citroën Xara Pic.1.8 gr. met.  2004  €  4.950,-
Citroen Xara Coupé  1999  €  1.500,-
Daihatsu Yong yrv zwart  2002  €  2.750,-
Dodge Ram van 2.5 td, blauw met.  2001  €  1.999,-
Fiat Scudo combi, 8 pers. ex btw  1997  €  1.999,-
Ford Focus stationcar, 16 16v  2002  €  3.499,-
Ford Focus stationcar, zwart  2002  €  2.750,-
Ford Ka         meeneemprijs    1998 €  650,-
Ford Transit connect, ex btw  2004  €  3.250,-
Hyundai Tucson 2.0 bull en side bars  2005  €  7.750,-

Jaguar XJ 6 lwb 4.2 plaatje  1987  €  8.250,-
Mazda 2 automaat, 28dkm  2005  €  6.450,-
Mazda 323 f zwart, verlaagd, div opties  2002  €  3.800,-
Mazda MX 5 cabrio, zeer nette staat  1991  €  2.950,-
Mercedes 250 TD autom.youngtimer  1996  €  5.950,-
Peugeot 307 hdi break  2007  €  7.600,-
Peugeot 206 CC cabrio  2006  €  6.950,-
Renault Clio 1.4 bebop nieuwe apk  1994  €  750,-
Renault Laguna break 1.6 16v  2000  €  1.450,-
Renault Megane Scenic lgp, g3  1999  € 1.499,-
Renault Twingo grijs metalic   2003  € 2.750,-
Rover 25 5-drs bl., metalic  2002 €  2.999,-
Volkswagen Kever  belastingvrij   €  2.750,-
VW Golf Cabrio lmv  1995  €  2.500,-

Réparateur agréé
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Ford Transit connect, ex btw  2004  €  3.250,-
Hyundai Tucson 2.0 bull en side bars  2005  €  7.750,-

Jaguar XJ 6 lwb 4.2 plaatje  1987  €  8.250,-
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Peugeot 307 hdi break  2007  €  7.600,-
Peugeot 206 CC cabrio  2006  €  6.950,-
Renault Clio 1.4 bebop nieuwe apk  1994  €  750,-
Renault Laguna break 1.6 16v  2000  €  1.450,-
Renault Megane Scenic lgp, g3  1999  € 1.499,-
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Rover 25 5-drs bl., metalic  2002 €  2.999,-
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VW Golf Cabrio lmv  1995  €  2.500,-

Een greep uit onze voorraad!

•	 Kia	Picanto	1.1 aut., el.ramen, airco, cv, 
 stuurbekr., 23.600 km, 2006
•	 Mercedes	Sprinter	315 CDI AUT. L2 H2 airco,
  stuurbekr., el.ramen, navi, 2009
•	 Peugeot	 5008, navi, pdc voor en achter, 76.000 

km, 2010
•	 Peugeot	 406, radio-cd, HDI 2.0, airco, 2002 
•	 Renault	Scenic	2.0 AUT. Business Line navi 
 lm-wielen ecc, cruise control trekhaak, PDC, ‘incl. 

nieuwe distributie’ 121.000 km, 2009

Tramstraat 18 - 5388 GG Nistelrode - (0412) 61 20 76 - info@autobedrijflangens.nl

•	 Toyota	Corolla	verso 1.8 navi, dvd, ecc, cam 
 voor/achter, 141.000 km, 2005
•	 VW	Caddy	 TDI, rood, airco, 2009
•	 VW	Golf	 plus 1.9, sdi, el. ramen, centr. vergr. 

243.000 km, 2007
•	 VW	Golf		2.0	GTD	TDI,	navi, clima, xenon led, 
 18 inch, pdc v+a, 67.000 km, 2011
•	 VW	Golf	1.6	TDI	clima,	pdc v+a, lm velgen privacy 

glas, 79.000 km, 2011

verkocht

SCHADEHERSTEL
gratis	leenauto	-	geen	eigen	risico

• Onderhoud   • Service

www.autobedrijflangens.nl

verkocht

autoraDio’S

Veel auto’s hebben tegenwoor-
dig een ISO-stekker, waardoor 
je zelf je radio en/of cd-speler 
kan inbouwen. Een ISO is mak-
kelijk aan te sluiten met de radio, 
doordat het ‘vrouwelijk’ draadje 
van de radio met de ‘mannelij-
ke’ ISO-stekker verbonden kan 
worden. Wanneer je auto geen 
ISO-stekker heeft, kun je bij de 
dealer een verloopstekker ko-
pen, waardoor je alsnog je eigen 
radio of cd-speler in je auto kan 
monteren.

•	 Opslag	van
	 winterbanden

•	 Voor	caravan	
onderhoud	en	

	 kleine	reparaties
	 kunt	u	ook	bij	ons	

terecht

•	 Gespecialiseerd	in	
uitlijnen

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

auto’s

www.5384sEautos.nl

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

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

Fiat 500 zeer apart 40.00 km airco  .......... 2007
Fiat Panda 4200 km.  ................................ 2009
Ford Fiesta 1.3i 51 kW  ............................. 2004
Ford Focus C-Max 1.8i 16V Ghia 55000km ..2006
Ford Fusion 1.4 16V 5-drs.  ....................... 2006
Honda Civic 1.4 16V 5-drs. automaat .........2005
Honda Civic sportwielen dikke uitlaat  ....... 2001
Mazda 6 1.8 Clima 77.000 km.  ................ 2003
Mini Cooper  ............................................. 2007
Mini Cooper 1.6 16V ................................. 2008
Opel Agila 1.0 10.000 km  ........................ 2005
Opel Agila 1.2 16V airco 70.00 km.  .......... 2005
Opel Corsa Easytronic Z1.OXV 12V 3-drs. .. 2002
Opel Corsa 1.2 5-drs 20.000 km. airco  .... 2010
Opel Omega 2.0i aut. 141.000 km. airco  .. 1999
Opel Vectra 1.6 16V  ................................. 1998
Opel Zafira 1.9D  ...................................... 2006

Opel Zafira 2.0 DTH  ................................. 2003
Opel Zafira 2.2i Elegance 80.000 km.  ...... 2002
Opel Zafira Y20 DTH  ................................. 2005
Peugeot 206 2.0 16V GTI  ......................... 2001
Peugeot 206 1.4i 16V 85.000 km.  ............ 2006
Peugeot 206 cc 1.6 16V quiksilver 55.000km ..2004
Peugeot 206 rally car 20i 16v heel apart en snel ..2004
Peugeot 306 Break 1.6  ............................ 1999
Renault Clio 1.2 16V airco 64.000 km.  ..... 2006
Renault Clio 1.6 16V airco  ........................ 2003
Seat Ibiza 1.4 16V Sensation 49.000 km ... 2006
Suzuki Jimny 4+4  ................................... 2000
Suzuki Swift 4-drs. 9.000 km.  .................. 2010
Toyota Aygo airco 20.000 km.  .................. 2008
Volkswagen Golf cabriolet 85 kW 2.0 aut ...1994
Volvo XC70 d5 automaat  .......................... 2005
Motor Yahama XJR 1300 grijs zwart  ......... 2003

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

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

Fiat 500 zeer apart 40.00 km airco  .......... 2007
Fiat Panda 4200 km.  ................................ 2009
Ford Fiesta 1.3i 51 kW  ............................. 2004
Ford Focus C-Max 1.8i 16V Ghia 55000km ..2006
Ford Fusion 1.4 16V 5-drs.  ....................... 2006
Honda Civic 1.4 16V 5-drs. automaat .........2005
Honda Civic sportwielen dikke uitlaat  ....... 2001
Mazda 6 1.8 Clima 77.000 km.  ................ 2003
Mini Cooper  ............................................. 2007
Mini Cooper 1.6 16V ................................. 2008
Opel Agila 1.0 10.000 km  ........................ 2005
Opel Agila 1.2 16V airco 70.00 km.  .......... 2005
Opel Corsa Easytronic Z1.OXV 12V 3-drs. .. 2002
Opel Corsa 1.2 5-drs 20.000 km. airco  .... 2010
Opel Omega 2.0i aut. 141.000 km. airco  .. 1999
Opel Vectra 1.6 16V  ................................. 1998
Opel Zafira 1.9D  ...................................... 2006

Opel Zafira 2.0 DTH  ................................. 2003
Opel Zafira 2.2i Elegance 80.000 km.  ...... 2002
Opel Zafira Y20 DTH  ................................. 2005
Peugeot 206 2.0 16V GTI  ......................... 2001
Peugeot 206 1.4i 16V 85.000 km.  ............ 2006
Peugeot 206 cc 1.6 16V quiksilver 55.000km ..2004
Peugeot 206 rally car 20i 16v heel apart en snel ..2004
Peugeot 306 Break 1.6  ............................ 1999
Renault Clio 1.2 16V airco 64.000 km.  ..... 2006
Renault Clio 1.6 16V airco  ........................ 2003
Seat Ibiza 1.4 16V Sensation 49.000 km ... 2006
Suzuki Jimny 4+4  ................................... 2000
Suzuki Swift 4-drs. 9.000 km.  .................. 2010
Toyota Aygo airco 20.000 km.  .................. 2008
Volkswagen Golf cabriolet 85 kW 2.0 aut ...1994
Volvo XC70 d5 automaat  .......................... 2005
Motor Yahama XJR 1300 grijs zwart  ......... 2003

Audi A4 pro line 163pk  2007
Citroen Berlingo 1.4 multispace 2004
Citroen C1  2011
Citroen C3 Picasso 10.000 km 2012
Ford Focus station diesel 2002
Ford Fusion airco 50.000 km 2007
Ford Ka airco  2007
Mini Cooper 2007
Opel Astra coupé 1.8  2002
Opel Astra 1.6 16v 5-drs  2005
Opel Astra h station 1.6 16v airco 2007
Opel Corsa 1.2 automaat 5-drs 2010
Opel Corsa 1.4 16v 3-drs  2010

Opel Corsa 1.3cdti 5-drs, airco, 89.000 km 2011
Opel Insignia, sport tourner 2010
Peugeot 206 1.4i 16V 85.000 km 2006
Peugeot Expert 60.000 km 2008
Renault traffic 70.000 km 2008 
Renault Megane 1998
Renault Twingo 2000
Volkswagen Caddy sdi 2004
Volkswagen Golf Plus 1.6 clima  2009
Volkswagen Passat station 20 tdi  2012
Volkswagen Touran 1.9 TDI 77Kw
   trendline 2010
Volvo XC 70 5-drs automaat 2005

de aanhangwagenspecialist 

Verkoop

Verhuur/Lease

Zelfbouw/Speciaalbouw

Onderhoud, reparatie en keuring
AANHANGWAGENS

25 JAAR

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

Het adres voor al uw autozaken!
 

Heeft u al aan winterbanden gedacht?
Voor een prijsopgave kunt u bellen 

of mailen.

Crommenacker automobielen
Bedrijvenweg 11b - 5388 PN Nistelrode

tel. 0412-617100 - info@crommenacker.nl
www.crommenacker.nl

Ook voor uw bedrijfsauto(park) zijn wij de juiste partner.

Informeer naar de mogelijkheden 
en laat u overtuigen door onze aantrekkelijke tarieven 

en uitstekende service

Het adres voor al uw autozaken!
 

Heeft u al aan winterbanden gedacht?
Voor een prijsopgave kunt u bellen 

of mailen.

Crommenacker automobielen
Bedrijvenweg 11b - 5388 PN Nistelrode

tel. 0412-617100 - info@crommenacker.nl
www.crommenacker.nl

Onderhoud, Diagnose & Reparatie, Banden & Uitlijnen, 
APK, Airco, Inkoop & Verkoop en (Ruit)schade.

Hèt adres voor al uw autozaken!

John F. Kennedystraat 3, Heesch, 0412-452016

Kaashandel Cilius Duijster

6.50
jonge kaas
1 kilo 6.50

ZALMBUIKEN 
€ 1,50 per stuk

Elke vrijdag van 8.00 tot 14.00 uur 
op de markt in Nistelrode

3 voor
€ 4,00

Markt Nistelrode
Elke vrijdag tot 12.00 uurElke vrijdag tot 12.00 uur

Met leuke
aanbiedingen

op vrijdag 
13 maart 

2015

€ 6,00voor

2 BOERENAPPELTAART

FRITTO MISTO
Vers of gebakken 
200 gram € 2,-
600 gram € 10,-

€ 2,40

€ 10,00voor

20 WORSTENBROODJES

ALLE AMBACHTELIJKE 

BRODEN

3 voor € 7,00
€ 5,00

Altijd vaste 
lage prijs

HOLLANDSE komkommer 
 per stuk € 0,25

 

HOLLANDSE Paksoy
 per stuk € 0,25

Ook geldig in de winkel

FLatbLaDeS

Ruitenwissers zijn van essenti-
eel belang voor een goed zicht 
tijdens slechte weersomstandig-
heden. De traditionele ruitenwis-
ser is ondertussen achterhaald 
door de zogenaamde flatblades. 

Deze flexible flatblades hebben 
een betere drukverdeling over 
de gehele voorruit. Ze gaan lan-
ger mee en vegen de ruit veel 
schoner. 
Vraag naar de mogelijkheden 
voor uw auto bij autobedrijf 
Timmermans, 0412-612221.

Autobanden en Velgen
Taxibedrijf Van Grunsven

www.taxivangrunsven.nl
Burgemeester Woltersstraat 66 - 5384 KW Heesch - 0412 451 490 
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Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht

Reguliere procedure
Ontvangen aanvragen voor een 
omgevingsvergunning
Heesch
 - Schoonstraat 8

Plaatsen gevelreclame
Datum ontvangst: 27-02-2015

 - Geffensestraat ong.
Nieuwbouw bedrijfshal
Datum ontvangst: 05-03-2015

 - J.F. Kennedystraat 93
Uitbreiden woning met overkapping

Datum ontvangst: 03-03-2015
Heeswijk-Dinther
 - Meerstraat 38

Plaatsen overkapping
Datum ontvangst: 04-03-2015

Procedure 6 is van toepassing.

Besluiten
Onderstaande omgevingsvergun-
ningen zijn verleend. Deze besluiten 
treden daags na verzending van het 
besluit in werking.
Heeswijk-Dinther
 - Jan Habrakenstraat 2

Uitbreiden carport

Verzenddatum: 05-03-2015 
Nistelrode
 - Hoogstraat 27

Plaatsen dakkapel
Verzenddatum: 02-03-2015

 - Kievitweg 7a
Bouwen bijgebouw
Verzenddatum: 03-03-2015

Heesch
 - Elzenseloop ong. (kavel 3 

De Hoef 2, fase 3)
Oprichten woning
Verzenddatum: 02-03-2015

 - Bosschebaan ong.
Oprichten woning met bijge-

bouw
Verzenddatum: 04-03-2015

Loosbroek
 - Jan Dobbelsteenstraat 13 en 15

Plaatsen dakkapel op tweekapper

Verzenddatum: 06-03-2015
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van 
toepassing.

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

Gemeentehuis
Maandag t/m vrijdag: 8.30-12.30 uur 
Woensdag: 8.30-19.00 uur

Milieustraat
De Morgenstond 4
Heeswijk-Dinther, tel.: 14 0412
woensdag 13.00-18.00 uur
vrijdag 13.00-18.00 uur
zaterdag 8.30-16.00 uur

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

Politieloket
maandag t/m donderdag: 
9.00-12.00 uur
woensdag: 16.30-19.00 uur

Maak een afspraak 
U kunt alleen op afspraak
terecht aan onze balies.
U maakt een afspraak:
- via www.bernheze.org
- telefonisch 14 0412
- bij de receptie in het gemeentehuis

Paspoort, rijbewijs of id-kaart 
ophalen?
Dat kan dagelijks zonder afspraak van 
8.30 tot 17.00 uur, op vrijdag tot 12.30 
uur en woensdag tot 19.00 uur bij de
receptie in het gemeentehuis.

PRAKTISCHE INFORMATIE

Gemeenteberichten

AGENDA

Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2018
Het college stelt aan de raad voor om in de gemeenteraadsvergadering van 23 april 2015 de Kadernota Integrale Veiligheid 2015-2018 vast te 
stellen. De kadernota wordt op 9 april 2015 door de Raadscommissie Bestuur en Strategie besproken. De Kadernota Integrale Veiligheid schetst 
een beeld van de veiligheidssituatie in de gemeente Bernheze, de hieruit voortvloeiende prioriteiten en van de manier waarop deze prioriteiten
aangepakt worden. Door de vaststelling van de Kadernota Integrale Veiligheid leggen we de basis voor een integrale aanpak van de veiligheid 
in de jaren 2015-2018 in Bernheze. 

Startnotitie Duurzaam Mobiliteitsplan 
Het college heeft besloten in te stemmen met de startnotitie voor het opstellen van een Duurzaam Mobiliteitsplan. De startnotitie wordt op 8 april 
2015 besproken in de Raadscommissie Ruimtelijke Zaken.

Jaarprogramma Milieu en Leefomgeving 2015 gemeente Bernheze
Het Jaarprogramma Milieu en Leefomgeving 2015 wordt ter vaststelling aangeboden aan de raad op 23 april 2015.

Herinrichting Centrum Heesch
Het college besluit enkele aanpassingen door te voeren in de herinrichtingsplannen van het centrum naar aanleiding van de inspraakavonden van 
november en januari. Tijdens die avonden bleek een breed draagvlak te bestaan voor de aanpassingen. Dit besluit wordt ter kennisname aan de 
gemeenteraad aangeboden. Het betreft de volgende aanpassingen: handhaving van de fontein op de huidige plaats, het instellen van eenrich-
tingsverkeer in de Beellandstraat, gekoppeld aan schuin parkeren en het mogelijk maken van parkeren aan de zuidzijde van het plein.

Besluitenlijsten van de collegevergaderingen vindt u op www.bernheze.org.

COLLEGEBESLUITEN 3 maart 2015

12 MAART 2015
Raadsvergadering, gemeentehuis 
Heesch, 19.30 uur

21 MAART 2015
Schoonmaakdag buitengebied 
Bernheze

Gevonden en verloren voorwerpen
Als u een voorwerp heeft verloren of gevonden (bijvoorbeeld bril, � ets 
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 openings-
tijden 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 politie. U moet per-
soonlijk aangifte doen. Het kan niet digitaal of per telefoon. Maak daar-
voor een afspraak.

Op 18 maart 2015 zijn er waterschapsver-
kiezingen. In onze gemeente zorgt water-
schap Aa en Maas voor sterke, veilige dij-
ken en kades en droge voeten. Het zuivert 
het afvalwater, regelt het peilbeheer voor 
de landbouw en zorgt voor een gezonde 
en waterrijke natuur. Dat betaalt het wa-
terschap met uw belastinggeld. 
Wilt u invloed op hoe het waterschap úw 
geld besteedt? Kies dan op 18 maart 2015 
een nieuw waterschapsbestuur. Want wa-
ter verdient een krachtige stem! 
Meer informatie vindt u op 
www.aaenmaas.nl/verkiezingen.

Waterschapsverkiezingen

Op 18 maart 2015 kunt ook de le-
den van Provinciale Staten kiezen, 
het hoogste orgaan van de provin-
cie. Woont u in Brabant en bent u 
18 jaar of ouder? Breng dan uw 
stem uit voor één van de 55 staten-
leden. Daarmee beslist u mee over 
de koers van Brabant. De provincie 
staat aan de lat voor heel Brabant 
op het gebied van milieu, natuur, 
economie, cultuur, mobiliteit en 
ruimte. Meer informatie vindt u op 
www.brabant.nl/verkiezingen.

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

OFFICIËLE BEKENDMAKINGEN

Provinciale Staten verkiezingen

zondag 29 maart 2015 1e editie
landelijk evenement
Maashorst Betrokken Ondernemers

walking event
de maashorst

DE MAASHORST
N A T U U R G E B I E D

5 km
10 km
15 km
20 km
30 km

walkingeventdemaashorst.nl

WALKINGEVENTDEMAASHORST.NL

KOM STEMMEN OP 18 MAART
Gaat u stemmen? Neem dan uw stempas en een geldig 
legitimatiebewijs mee. Heeft u een volmacht van iemand anders? 
Neem dan ook een kopie van het legitimatiebewijs mee van degene 
voor wie u gaat stemmen. 
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Gemeenteberichten

oFFiCiëLe bekenDmakingen

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.ruimtelijke-
plannen.nl.

Inspraak
Procedure 2
Iedereen kan binnen zes weken na publica-
tiedatum met een schriftelijke inspraakre-
actie 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 bur-
gemeester en wethouders van Bernheze. 
Neem voor het indienen van een monde-
linge zienswijze contact op met de betref-
fende afdeling. 

Procedure 3b
Iedereen kan binnen zes weken na publi-
catiedatum een schriftelijke zienswijze in-
dien 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 we-
ken na verzenddatum van dit besluit be-
zwaar indienen bij het college van burge-
meester en wethouders van Bernheze. Het 
bezwaar heeft geen schorsende werking.

Procedure 4b
Belanghebbenden kunnen binnen zes we-
ken na publicatiedatum van dit besluit be-
zwaar indienen bij het college van burge-
meester en wethouders van Bernheze. Het 
bezwaar heeft geen schorsende werking.

Beroep
Procedure 5a
Belanghebbenden kunnen binnen zes we-
ken na publicatiedatum van dit besluit be-
roep indienen bij de sector bestuursrecht 
van de rechtbank, Postbus 90125, 2500 
MA ’s-Hertogenbosch. Het beroep heeft 

geen schorsende werking. Er zijn griffie-
rechten verschuldigd.

Procedure 5b
Belanghebbenden kunnen binnen zes 
weken na publicatiedatum van dit besluit 
beroep indienen bij de Afdeling bestuurs-
rechtspraak van de Raad van State, Post-
bus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Het 
beroep heeft geen schorsende werking. Er 
zijn griffierechten verschuldigd.

Bezwaar-/beroepsmogelijkheid
Procedure 6
Er zijn geen bezwaar-/beroepsmogelijkhe-
den.

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 verschul-
digd.

Procedure 7b
Belanghebbenden kunnen, aanvullend op 
een ingediend beroepschrift bij de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van Sta-
te, 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 on-
derwerp, de reden waarom u bezwaar/
zienswijze/bedenking indient en uw hand-
tekening.

Algemene Plaatselijke 
Verordening (APV)

Collectevergunning
Het college van burgemeester en 
wethouders heeft voor een vergun-
ning verleend aan EHBO Joh’s Ron-
calli Heesch voor een Pleisteractie 
van 22 tot en met 28 maart 2015.
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van 
toepassing.

Melding klein evenement
In overeenstemming met artikel 
2:25, lid 2 onder g, van de APV 
Bernheze 2014 is een melding ge-
daan voor Fanfare St. Lambertus 
Nistelrode voor het houden van een 
buitenconcert in de kiosk van het 
Zeven Eeuwen Park 5388 HS Nistel-
rode op 13 juli 2015. De melding is 

op 4 maart 2015 geaccepteerd.

Verleende standplaatsvergunning
 - Het college van burgemeester 

en wethouders heeft op 4 maart 
2015 besloten een standplaats-
vergunning te verlenen aan Z.B. 
de Graaf Seafood Trading, Eem-
landia 35, 3752 XR Bunschoten-
Spakenburg voor het verkopen 
van vis bij dagwinkel Spar in 
Loosbroek.

 - Het college van burgemeester 
en wethouders heeft op 4 maart 
2015 besloten een incidentele 
standplaatsvergunning te verle-
nen aan Roscom Promotie, Tel-
fordstraat 25a, 8013 RL Zwolle 
Voor het verstrekken van infor-
matie en serviceverlening t.b.v. 
Ziggo op de locaties Plein 1969 

in Heeswijk-Dinther, Hoogstraat 
tegenover De Misse in Heesch 
en Raadhuisplein in Nistelrode op 
woensdag 11 maart 2015.

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

Melding schenktijden paracommer-
ciële rechtspersoon
 - Cultureel Centrum Nesterlé, 

Parkstraat 2, 5388 HS Nistelrode 
heeft in overeenstemming met 
artikel 2:34B, lid 4 APV melding 
gedaan van een activiteit op 11 
en 12 april 2015. Van deze mo-
gelijkheid mag door de inrichting 
maximaal zes keer per jaar ge-
bruik worden gemaakt. 

 - Tijdens de activiteit gelden rui-
mere schenktijden dan normaal. 
Voor de exacte normen verwijzen 

wij u naar artikel 2:34B, lid 1 en 
2 van de APV, die te vinden is op 
www.bernheze.org.

 - RKSV Avesteyn, Postbus 62, 
5473 ZH Heeswijk-Dinther heeft 
in overeenstemming met artikel 
2:34B, lid 4 APV melding ge-
daan van een activiteit op vrijdag 
20 maart 2015. Van deze moge-
lijkheid mag door de inrichting 
maximaal zes keer per jaar ge-
bruik worden gemaakt. Tijdens 
de activiteit gelden er ruimere 
schenktijden dan normaal. Voor 
de exacte normen verwijzen wij 
u naar artikel 2:34B, lid 1 en 2 
van de APV, die te vinden is op 
www.bernheze.org.

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

Verkeersbesluit
Het college van burgemeester en 
wethouders heeft besloten:
 - een gehandicaptenparkeerplaats 

aan te leggen nabij Kerkhoflaan 4 
5388 AG Nistelrode;

 - een gehandicaptenparkeerplaats 
op te heffen (op kenteken) nabij 
Plantsoen in Heesch;

 - 2 taxistandplaatsen op te heffen 
nabij basisschool De Bolderik, Het 
Geleer 33 5473 PG Heeswijk-
Dinther.

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

Wet ruimtelijke ordening

Bestemmingsplannen

Ontwerpbestemmingsplan Achter-
straat 54 Nistelrode
Het college van burgemeester en 
wethouders maakt op grond van ar-
tikel 3.8 van de Wet ruimtelijke or-
dening de terinzagelegging bekend 
van het ontwerpbestemmingsplan 
Achterstraat 54, 5388 TP Nistelrode.
Inhoud: Dit bestemmingsplan heeft 
als doel de herbestemming en split-
sing van de woonboerderij.
Inzage: Het ontwerpbestemmings-
plan ligt met ingang van 12 maart 

2015 gedurende zes weken op af-
spraak ter inzage in het gemeente-
huis in Heesch. Het plan is digitaal 
raadpleegbaar en te downloaden 
via www.ruimtelijkeplannen.nl
(NL.IMRO.1721.BPAchterstraat54-
ow01).
Reageren: Gedurende de termijn 
van inzage kan iedereen op het 
ontwerpbestemmingsplan reageren 
door het indienen van een ziens-
wijze. Deze kunt u richten aan de 
gemeenteraad van Bernheze, Post-
bus 19, 5384 ZG Heesch. Als u uw 
zienswijze mondeling wilt geven 
kunt u een afspraak maken met de 
heer E. van Dijk, domein Beleid van 

de gemeente Bernheze. 

Ontwerpbestemmingsplan Ruimte 
voor Ruimte Zoggelsestraat ong., 
Heesch
Het college van burgemeester en 
wethouders maakt op grond van ar-
tikel 3.8 van de Wet ruimtelijke or-
dening de terinzagelegging bekend 
van het ontwerpbestemmingsplan 
Ruimte-voor-ruimtewoning Zoggel-
sestraat ong., Heesch.
Inhoud: Dit bestemmingsplan heeft 
als doel een ruimte-voor-ruimtewo-
ning te realiseren. 
Inzage: Het ontwerpbestemmings-
plan ligt met ingang van 12 maart 

2015 gedurende zes weken op af-
spraak ter inzage in het gemeente-
huis in Heesch. Het plan is digitaal 
raadpleegbaar en te downloaden 
via www.ruimtelijkeplannen.nl 
(NL.IMRO.1721.BPRvrZoggelsestr-
ow01).
Reageren: Gedurende de termijn 
van inzage kan iedereen op het 
ontwerpbestemmingsplan reageren 
door het indienen van een ziens-
wijze. Deze kunt u richten aan de 
gemeenteraad van Bernheze, Post-
bus 19, 5384 ZG Heesch. Als u uw 
zienswijze mondeling wilt geven 
kunt u een afspraak maken met me-
vrouw M. de Ruiter, domein Beleid 

van de gemeente Bernheze.
Hogere grenswaarden geluid:
Voor het oprichten van de woning 
overweegt het college van burge-
meester en wethouders een onthef-
fing te verlenen voor het overschrij-
den van de voorkeursgrenswaarde 
(artikel 83 van de Wet Geluidhin-
der). Het ontwerpbesluit voor deze 
ontheffing ligt gedurende genoem-
de termijn op afspraak ter inzage. 
Een zienswijze hierop kunt u richten 
aan het college van burgemeester 
en wethouders van Bernheze, Post-
bus 19, 5384 ZG Heesch.

Onderstaande omgevingsvergunning 
is verleend. Omdat het besluit leidt tot 
een onomkeerbare situatie, treedt het 
zes weken na verzending in werking.
Heeswijk-Dinther
 - Zijlstraat (t.o. Zijlstraat 24 t/m 34)

Kappen 6 eiken (CPO woning-
bouw)
Verzenddatum: 03-03-2015

Uitgebreide procedure
De wetgever heeft bepaald dat in-
gekomen aanvragen voor een om-
gevingsvergunning, die worden 
voorbereid met de uitgebreide pro-
cedure, niet worden gepubliceerd. 
De bekendmaking van deze aanvra-

gen vindt plaats via publicatie van 
een ontwerpbesluit.

Besluiten
Onderstaande omgevingsvergun-
ningen zijn via de uitgebreide voor-
bereidingsprocedure verleend. Deze 
besluiten treden in werking na af-
loop van de beroepstermijn.
Nistelrode
- ’t Hoekske 6 en 8

OBM (Wijzigen veehouderij)
Verzenddatum: 05-03-2015

Procedures 1a, 5a en 7a zijn van 
toepassing.

Handhavingsbesluit
Onderstaand handhavingsbesluit is 
genomen.
Heeswijk-Dinther
- De Bleken 7

Besluit last onder dwangsom 
Verzenddatum: 27 februari 2015

 
                 
Heesch
 - Bosschebaan 19c

Toestemming om tijdelijk woon-
unit te plaatsen
Verzenddatum: 04-03-2015

Besluit
Onderstaande omgevingsvergun-
ning is geweigerd. Dit besluit treedt 
daags na verzending van het besluit 

in werking.
Heeswijk-Dinther
 - Laag-Beugt 3c

 Handelen in strijd regels ruimte-
lijke ordening/tijdelijke afwijking 
bestemmingsplan voor uitoefe-
ning dierenpension

 Verzenddatum: 05-03-2015
Procedures 1a, 5a en 7a zijn van 
toepassing

Wet milieubeheer

Algemene maatregel van bestuur
De volgende meldingen als bedoeld 
in artikel 8.40 van de Wet milieu-
beheer (melding Activiteitenbesluit) 
zijn ingekomen.
 - Van den Heuvel Aannemings-

bedrijf B.V. heeft een melding 
Activiteitenbesluit voor het ver-
anderen van een aannemingsbe-
drijf op adres Kruishoekstraat 13, 
5384 TK Heesch.

 - M.J.F. Bouwens heeft een mel-
ding Activiteitenbesluit inge-
diend voor het veranderen van 
een agrarisch bedrijf op het adres 
Berktstraat 7, 5384 TG Heesch.

 - R.J.A.H. van Griensven heeft een 
melding Activiteitenbesluit voor 
het veranderen van een rund-
veehouderij op adres Jonkerstraat 
ongenummerd in Heesch.

Vorstenbosch
- Nistelrodesedijk 21

OBM (Wijzigen varkenshouderij)
Verzenddatum: 06-03-2015

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

Tijdelijke Vergunning
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InformatIe
 voor de

KERNEN

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

speeddate

Heeft u wel eens aan speeddating gedaan? 
Ik sinds kort wel. In Vorstenbosch. 
Speeddaten is een moderne vorm van 
daten: op één avond maken mensen die 
op zoek zijn naar een partner op een 
snelle manier kennis. Ze krijgen drie 
minuten de tijd om aan tafels met iemand 
te praten. Daarna gaat een bel en wordt 
er gerouleerd. Op een matchkaart vullen 
de gesprekspartners ‘ja’ (interesse) of ‘nee’ 

(geen belangstelling) in. Als beiden een ja hebben ingevuld, is er een 
match en worden telefoonnummers uitgewisseld. Het echte daten kan 
dan beginnen.

Vorige week deden bewoners van Vorstenbosch, gemeenteraad 
en college iets soortgelijks. Gelukkig was het meer slowdaten dan 
speeddaten: per ronde was een kwartier de tijd. In dat kwartier was 
het zeker de bedoeling elkaar te leren kennen, maar nog belangrijker 
was het voeren van een constructief gesprek. Onder leiding van 
goed voorbereide tafelvoorzitters kwamen aan acht tafels acht 
verschillende thema’s aan de orde. Het ging niet over koetjes en 
kalfjes, maar over onderwijs, zorg, veiligheid, de leefbaarheid in het 
dorp en burgerkracht. Op de matchkaart kwam geen ‘ja’ of ‘nee’ te 
staan, maar opmerkingen, vragen en suggesties voor de toekomst.

Gedurende de gesprekken vielen me twee zaken op. Ten eerste 
tonen inwoners van Vorstenbosch zich over het algemeen behoorlijk 
tevreden over het eigen dorp, maar op punten kan het altijd beter. Ten 
tweede is er een houding van samen verantwoordelijkheid nemen. 
Niet alleen de overheid is aan zet, maar ook inwoners, dorpsraad, 
verenigingen en maatschappelijke organisaties zijn bereid hun 
steentje bij te dragen. Dat is een mooi vertrekpunt voor een duurzame 
date.

Marieke Moorman
Burgemeester Bernheze

Column

Marieke MoorMan

Foto: Ad Ploegmakers

jaarvergadering & huldiging 
jubilarissen Fnv bouw afdeling 
bernheze
BERNHEZE - De algemene jaarvergadering van FNV Bouw, afdeling 
Bernheze, wordt op maandag 16 maart gehouden in gemeenschapshuis 
‘De Wis’ Schaapsdijk 27 te Loosbroek, 0413-229611.

U wordt verwacht aanwezig te zijn om 19.30 uur. Tijdens deze avond 
zullen we alle jubilarissen huldigen vanwege hun 25-, 40- en 50-jarige 
lidmaatschap.
Wij hopen u te mogen begroeten op 16 maart om 19.30 uur in ‘De Wis’. 
Namens het bestuur van de FNV Bouw afdeling Bernheze.
Leden kunnen ons bereiken tijdens het spreekuur op de maandagavond 
van 19.00 tot 20.00 uur, ’t Dorp 142, 5384 ME Heesch, 06-53466373, 
in de vakantie en op feestdagen niet bereikbaar.

Het beleid van dit kabinet?
Het is onversneden rechts beleid. 
Onbegrijpelijk dat de PvdA daar 
ooit mee heeft kunnen instem-
men. De PvdA is nu de uitvoerder 
van de neoliberale wensen van de 
VVD. Deze twee partijen zijn ver-
antwoordelijk voor de staat van 
het land. 
De hoge werkloosheid, de aan-
houdende crisis, het opheffen van 
de vrije artsenkeuze, de bezui-
nigingen op de ouderenzorg, de 
sluiting van sociale werkplaatsen, 
de huurverhogingen, de groeiende 
kloof tussen arm en rijk, de grote 

vermogensverschillen en ga zo 
maar door.

18 maart
Op 18 maart kunt u afrekenen met 
dit beleid. Dan heeft iedere inwo-
ner van Bernheze de kans een an-
dere koers te kiezen. Dat kan door 
op een van de kandidaten van de 
SP te stemmen. Dan weet u zeker 
dat er iets gaat veranderen. De 
zorg wordt beter. Mensen krijgen 
weer hoop via een vaste baan. Ou-
deren in verzorgingshuizen wor-
den weer met respect behandeld 
en komen niet in de kou te staan. 

De bonussen en andere uitwassen 
worden aangepakt. Woningbouw-
corporaties gaan weer betaalbare 
huurhuizen bouwen. Tijd voor ver-
andering. Tijd voor de SP.

Contact 
Heeft u vragen of wilt u zaken aan 
de kaak stellen in Bernheze? Neem 
dan contact op met een van onze 
kerncontacten. Zij staan u bij met 
raad en daad. Toon van Vugt, tel. 
0413-292870 voor Heeswijk, Din-
ther, Loosbroek en Vorstenbosch. 
Christa Kolman, tel. 0412-451398 
voor Heesch en Nistelrode.

SP: Stem Sp: 18 maart komt eraan

BERNHEZE - Op 18 maart kunnen alle kiesgerechtigde inwoners van Bernheze 
naar de stembus. U kiest dan een nieuwe Eerste Kamer. Dat loopt via de verkie-
zingen voor de provincie. De SP wil via deze verkiezingen Nederland weer soci-
aal en leefbaar maken. Goede zorg en mensen aan het werk! De werkloosheid en 
de problemen in de zorg zijn veroorzaakt door dit kabinet. Reken af op 18 maart!

Cor van Erp, SP Lijst 4 nr. 21

Bijvoorbeeld het project ‘optima-
lisatie peilbeheer de Leijgraaf’ in 
het stroomgebied van de Leijgraaf 
en de Grote Wetering. De knel-
punten van natte voeten of ver-
droging worden aangepakt. Onze 
gemeente valt in zijn geheel in het 
projectgebied van totaal 22.000 
hectare. 
Door agrarische ondernemers, 
natuurliefhebbers en mensen uit 
de recreatie er intensief bij te be-
trekken heeft het waterschap de 
knelpunten in beeld gebracht. 
Dit heeft geleid tot aanpak van 
baggerachterstanden, aanpassen 

van sloten, duikers vergroten en 
nieuwe geautomatiseerde stuwen. 
Door samenwerking en een goede 
organisatie door het Waterschap 
zijn bijna alle knelpunten opgelost.

Langs de Leijgraaf ligt voor een 
groot gedeelte al een Ecologische 
Verbindingszone (EVZ) met een 
breedte van 25 meter. In vergelij-
king met een traditionele rechte 
waterloop heeft een EVZ drie keer 
zoveel kosten aan onderhoud. 
Door inzet van een schapenhouder 
uit Bernheze, om het onderhoud 
van de EVZ met schapen te behe-

ren, worden de kosten lager en is 
het een mooie basis voor het be-
drijf van een jonge ondernemer.

Bij de EVZ langs de Meeuwelloop 
is het vrijkomende gras geschikt 
om met certificaat te worden ge-
bruikt door een biologische melk-
veehouder uit Bernheze. Die maait 
en hooit deze EVZ als voer voor de 
koeien. Om onkruiden zoals distels 
en het beruchte Jacobskruiskruid te 
verwijderen, heeft het Waterschap 
afspraken gemaakt met mensen 
met een afstand tot de arbeids-
markt die daarvoor zorgdragen.

CDA: Samen werken aan water

BERNHEZE - “Sober en toch goed doen wat er moet gebeuren, dat is de uitda-
ging die we ons hebben opgelegd.” Een uitspraak van Adri School, kandidaat 
voor het nieuwe Waterschapsbestuur voor het CDA op plaats 6. Hij vertelt over 
wat het Waterschap voor Bernheze betekent.

Adri School, CDA kandidaat waterschap uit Bernheze

Als je namelijk de moeite neemt 
om naar het OZB-tarief te kijken 
en dat vergelijkt met dat van vorig 
jaar, dan kun je constateren dat het 
tarief met maar liefst 6,8% is ver-
hoogd. Dat is een nuchter feit, dat 
je natuurlijk niet kunt ontkennen, 
maar toch roepen raadsleden van 
de coalitiepartijen dat dat gelogen 

is. “Kijk maar in de begroting”, 
zeggen ze dan. “Daar staat het. 
De OZB stijgt met 3%”. Nu is die 
3% een gemiddelde en pakt het 
dus voor iedereen anders uit, maar 
de harde werkelijkheid blijft: de 
WOZ-waarde van de huizen daalt 
(met cicra 4%) en de tarieven wor-
den met zo’n 7% verhoogd. 

De portemonnee van de gemeen-
te is er weer goed mee. Nu maar 
hopen dat ze ook iets goeds gaan 
doen met onze belastingcenten. 
Wij zullen daar als VVD, steeds kri-
tisch naar blijven kijken.

Reageren kan via website 
www.vvd-bernheze.nl.

VVD: is het u ook opgevallen?

BERNHEZE - We werden onlangs allemaal verblijd met de aanslag gemeente-
lijke belastingen voor 2015. Ik weet niet hoe dat u vergaat, maar ik kijk dan 
altijd meteen eventjes naar het totaalbedrag en naar de nieuwe WOZ-waarde 
van onze woning. Iedereen die denkt dat een lagere WOZ-waarde leidt tot een 
lagere belastingaanslag komt bedrogen uit. 

Paul Kremers, lid Commissie Ruimtelijke Zaken namens de VVD Bernheze
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Plastic is geen Kunst

www.centrumheesch.nl

HEESCH - Pluimveehouder Jan van Eerd - is samen met zijn Nelly - bezig 
met de verhuizing. “We verruilen onze boerderij voor een CPO-project 
patiowoning, waar we samen prima oud kunnen worden. Een bewuste 
keuze, dat geldt ook voor de energieafname van BECO.” 

Jan en Nelly denken en doen groen. 
“Ons nieuwe huis wordt ’s winters 
verwarmd en ‘s zomers gekoeld 
door de aarde met een warmte-
pomp. Er is een centraal afzuigsys-
teem, voorzien van een warmtewis-
selaar. Voor verlichting kiezen we 
energiezuinige lampen. Dit huis is 
duurzaam gebouwd en dat vinden 
we belangrijk. Het zou niet kloppen 
om al het duurzame ‘groen’ van 
het huis teniet te doen door ‘grijze’ 
energie te gaan gebruiken.”

Nieuw huis, 
nieuw energieleverancier
“Het is best lastig om energieleve-
ranciers met elkaar te vergelijken. 
Nadat ik voor advies naar een ande-
re leverancier had gebeld en van het 

kastje naar de muur werd gestuurd, 
besloot ik bij BECO te rade te gaan. 
Ik werd direct goed geïnformeerd. 

Toen het mij duidelijk werd dat het 
om écht eerlijke groene energie 
ging, was de overstap zo gemaakt. 
Het coöperatieve gedachtegoed 
sprak ons ook erg aan. BECO is 
dichtbij en is er door en voor inwo-
ners. Dat is vertrouwd. Daarom wa-
ren we er als de kippen bij.” 

‘We waren er als de kippen bij, toen 
BECO energie ging leveren’

meer info of aanmelden op
www.bernhezerenergie.nl

Foto: Jan Gabriëls

Allround en veelzijdig in elektro
/ Agro / Industrie / Utiliteit / 

Woningbouw / Camera-systemen / Inbraak-beveiliging / Zonnepanelen

Heeswijk-Dinther / T 0413 29 29 05 / www.vanzutphenelektro.nl

Ons Brabant is Groen! We weten 
elkaar te vinden in onze dorpen en 
steden en putten kracht uit onze 
samenwerking. Wij, Brabanders 
maken samen de toekomst. En die 
toekomst is duurzaam: eerlijk en in 
harmonie met het milieu. We zet-
ten gezondheid voorop en knok-
ken, samen met bewoners die hun 
leefomgeving willen verbeteren. 

Ook voor de generaties na ons wil-
len we schone lucht, schoon water 
en een schone bodem.

Ja, de politiek moet anders! Wij 
staan voor een ontspannen en so-
lidair Brabant. Een open, innova-
tieve Brabantse samenleving, met 
ruimte voor ontplooiing en kansen 
voor iedereen. Een samenleving 
waarin we zorgvuldig omspringen 
met onze energie en grondstoffen. 
Waar we rekening houden met ie-
dereen en ruimte geven aan maat-
schappelijke veranderingen. 
Dat doen we heel concreet. Zo 
hebben we een website vol groe-
ne, sociale en slimme initiatieven: 

www.wijzijnbrabant.nl. De activi-
teiten zijn heel verschillend. Groot 
en klein, door bewoners en door 
ondernemers. De initiatieven heb-
ben één ding gemeen: ze willen 
Brabant - van onderop - toekomst-
bestendig maken. Met oog voor 
de omgeving en de uitdagingen 
van onze tijd.

Wil je meedoen? Graag! Vul je ac-
tiviteit in en stuur het op. Kies voor 
een groene toekomst voor Bra-
bant: kies GroenLinks! 

Stem 18 maart groen, 
sociaal en slim!

BERNHEZE - Wat wil jij voor Brabant? GroenLinks staat voor schone energie en gezonde landbouw. Voor 
duurzame mobiliteit – dus geen ‘ruit’ rond Eindhoven – en groene banen. Mensen staan bij ons centraal, niet 
de techniek. We hebben doe-budgetten geregeld voor mooie, sociale initiatieven in de Brabantse dorpen. En 
dankzij ons krijgt de fiets in Brabant alle ruimte.

Zo ook voor het bestemmingsplan 
‘buitengebied’ wat de gemeente-
raad van Bernheze in 2013 heeft 
vastgesteld. De gemeente had in 
de voorwaarden opgenomen dat 
de afstand van nieuwbouw tot an-
dere bouwconcentraties minimaal 
1000 meter moest zijn. Dit vooral 
om mogelijke problemen in het ka-
der van volksgezondheid te voor-
komen. 
De Raad van State heeft in een 
procedure de genoemde afstand 
van 1000 meter afgekeurd om-
dat het niet wettelijk vastgelegd 

is en volkgezondheidsaspecten 
onvoldoende onderzocht en on-
derbouwd zijn. Daarom moet de 
gemeente voor half maart a.s. 
ongeveer 40 bouwaanvragen op-
nieuw beoordelen op basis van ei-
genlijk verouderde regelgeving.

Uiteraard vooropgesteld dat aan-
vragers van bouwplannen geheel 
gerechtigd zijn dit te doen, zal de 
gemeente heel snel een degelijk 
en goed onderbouwd ‘volksge-
zondheidsplan’ moeten realiseren. 
Daarom zijn we voor een gedegen 

onderzoek op korte termijn naar 
de beoogde volkgezondheid. Zorg 
voor meer duidelijkheid en hou-
vast, of het nu wel of niet meteen 
wetenschappelijk is onderbouwd. 

Niet boeren onnodig in de weg zit-
ten, maar wel de volksgezondheid 
laten prevaleren. Wanneer we het 
niet zeker weten, moeten we ook 
geen onnodige risico’s nemen. En 
omdat problemen op dit gebied de 
gemeentegrens overstijgend zijn, 
zal een en ander regionaal zijn be-
slag moeten krijgen.

D66: vergunningen en volks-
gezondheid

BERNHEZE - De gemeenteraad maakt bestemmingsplannen, waarmee zij aan-
geeft welk doel zij heeft met de invulling van een bepaald gebied van de ge-
meente. Zij stelt daarin de voorwaarden voor bouwmogelijkheden, de mate en 
soort van bedrijvigheid, de milieuaspecten en de inpassing in de bestaande om-
geving. Onder de voorwaarden van een bestemmingsplan zijn het milieu en de 
volksgezondheid belangrijke aspecten. Volksgezondheid prevaleert altijd boven 
economische belangen. 

Ton Linders, commissielid Ruimtelijke Zaken D66 Bernheze 

Mogelijk met als gevolg vele uren 
voor de tv of met een tablet op 
schoot. Hierbij zult u als ouder best 
weleens gezegd hebben: “Leg dat 
ding eens weg en ga wat anders 
doen”. Een lidmaatschap bij een 
(sport)vereniging of een uitstapje 
kan dan een zeer gewenste afwis-
seling zijn. 
Dit is een van de redenen waarom 
wij het van groot belang vinden 
dat alle kinderen uit Bernheze lid 
kunnen zijn van een vereniging 
en hun horizon kunnen verbreden 
door uitstapjes, zoals bijvoorbeeld 

een bezoekje aan musea, bioscoop 
of een zwembad. 
In de afgelopen jaren is de groep 
mensen die financieel de touw-
tjes aan elkaar dienen te knopen 
en op het sociaal minimum leven, 
groter geworden. Wij zijn ons er 
terdege van bewust dat deze ou-
ders hiervoor geen gelden kunnen 
vrijmaken. Daarom is er voor deze 
specifieke groep een jaarlijkse te-
gemoetkoming, zodat iedereen 
in Bernheze kan participeren aan 
het lokale sociale leven. Komende 
raadsvergadering ligt er een nieu-

we verordening gemeentelijk mi-
nimabeleid voor, waarbij voor de 
bepaling van het recht op deze te-
gemoetkoming de inkomensgrens 
wordt verhoogd tot 120% (was 
110%) van het sociaal minimum, 
zodat iedereen in Bernheze aan 
dergelijke sociale activiteiten kan 
deelnemen. Lokaal staat voor een 
sportief, cultureel, sociaal en be-
trokken Bernheze.

info@lokaal.nu
gerjovankessel@home.nl
06-38122820

Sport en Cultuur 
voor ieder kind!

BERNHEZE - De donkere wintermaanden liggen weer bijna achter ons. Een periode waarbij, als je thuiskomt 
van je werk, het alweer donker is en er in de speeltuinen maar weinig kinderen te bekennen zijn. Velen zijn 
in deze winterperiode door het weer ‘gedwongen’ om binnenshuis hun vertier te zoeken. 

Namens Lokaal Gerjo van Kessel

het coöperatieve 
geDachtegoeD 
sprak ons ook 
erg aan

De organisatie van dit sportie-
ve evenement is in handen van 
de Wandelorganisatie Jeugd en 
Gezinsvierdaagse uit Heeswijk- 
Dinther. Wandelaars kunnen in-
schrijven en starten bij Natuurthe-
ater de Kersouwe in de Kersouwel-
aan. Voor parkeergelegenheid is 
gezorgd. Er wordt weer een mooie 
route uitgestippeld. De wande-
laars moeten onderweg ook even 
kunnen uitrusten en de inwendige 
mens versterken en daarom is er 

een pauze geregeld in de Muziek-
fabriek.

De starttijden voor de diverse af-
standen zijn: 
30 km tussen 8.00 en 11.00 uur. 
15 km en 20 km tussen 8.00 en 
12.00 uur. 
5 km en 10 km tussen 8.00 en 
14.00 uur. 
Kosten voor deelname bedragen:  
€ 2,- voor leden van erkende wan-
delsportbonden. Niet leden beta-
len € 3,-. 

Voor nadere informatie: 
willieeninavandaal@ziggo.nl 
of 06-13718900.

openingswandeltocht  in 
Heeswijk-Dinther 
HEESWIJK-DINTHER - De winter beginnen we achter ons te laten en het 
voorjaar met het tere ontluikende groen mogen we binnenkort welkom 
heten. Wat is het dan heerlijk om in de wandelschoenen te stappen en 
de natuur in te trekken. De georganiseerde wandeltochten komen dan 
ook weer in beeld. De openingswandeltocht wordt, zoals voorgaande 
jaren, in Heeswijk-Dinther gelopen en wel op zondag 22 maart. 
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Nieuwe Erven 21    Heesch    T: 0412 45 61 98u       u

keukens
badkamers

schuifkasten
interieurs

www.jmeulendijk.nl Meulendijk

waterschap aa en maas: 
veiligheid en kwaliteit 
van water

Het waterschap is echt belangrijk 
en doet er toe:

- Zorg voor veilig en bewoonbaar 
gebied

 Voor de Brabantse VVD is wa-
terveiligheid het belangrijkste 
thema voor het waterschap. 

Veilig wonen, beschermd door 
dijken of door andere maatrege-
len om schade en overlast zoals 
in 1953, 1993 en 1995 te voor-
komen.

- Economie en Landbouw
 De investeringsprogramma’s 

van de waterschappen leveren 
een belangrijke bijdrage aan de 
regionale werkgelegenheid. De 
Brabantse VVD vindt dat het 
waterschap bij de kerntaakuit-
oefening een maatschappelijke 
verantwoordelijkheid heeft op 
het gebied van duurzaamheid 
en innovatie. Dit kan zonder dat 
dit extra geld kost.

- Waterkwaliteit
 Afgelopen jaren is de water-

kwaliteit flink verbeterd en deze 
kwaliteitsverbetering mag door-
gezet worden. Met het oog op 
de functionaliteit hoeft het wa-
ter in de Brabants rivieren en 
sloten echter niet van drinkwa-
terkwaliteit te zijn. Door ook in 
te spelen op de verduurzaming 
van de landbouw en ook de na-
tuurlijke processen te benutten 
kan substantieel op de kosten 
worden bespaard. Voor de Bra-
bantse VVD zijn de begrippen 
haalbaar en betaalbaar leidend.

- Lage lasten
 De investeringen zijn afgelopen 

jaren fors gestegen. Was dat in 
2006 circa 2 miljoen, in 2013 
was dat al opgelopen tot 20 
miljoen. Ondanks het investe-
ringsplafond van 30 miljoen, is 
voorgesteld om in 2015 voor 35 
miljoen te investeren; dit bete-

kent hogere schulden.
 De Brabantse VVD is voorstan-

der van een gezonde reserve-
positie en wil de investeringen 
naar 30 miljoen terugbrengen 
en na 2015 de investeringen 
geleidelijk verminderen.

- Ruimte voor ondernemende 
Brabanders

 De Brabantse VVD wil een 
Brabant waar mensen de ruimte 
krijgen om iets buitengewoons 
te maken van hun leven. Ruimte 
voor verdere ontwikkelingen in 
Oost-Brabant zonder toetsing 
aan overbodige regels.

Jack van der Dussen
Kandidaat nummer 6 lijst 5 VVD

D66 lijsttrekker anne-marie Spierings 
wil vooruit met brabant

Anne-Marie heeft mooie herin-
neringen aan Bernheze. “Ik ben 
opgegroeid in het buitengebied. 
Heerlijk die ruimte, allerlei vogels 

en vlinders, hutten bouwen en 
slootje springen.” 
Speciaal voor dit artikel klom ze in 
de boom waarin ze als kind veel 
zat. Naast tuinieren, hardlopen 
en motorrijden is ze buurtbemid-
delaar. “Het is zo dankbaar als het 
lukt om buren weer met elkaar in 
gesprek te brengen. De wereld 
wordt daar een beetje mooier 
van.”

Anne-Marie studeerde milieukun-
de om de wereld een beetje mooi-
er achter te laten dan we deze van 
onze ouders hebben gekregen. Zo 
besloot Anne-Marie dat ze meer 
invloed wilde hebben en koos voor 
provinciale politiek, omdat haar 
hart in Brabant ligt. En omdat de 

provincie belangrijke beslissingen 
neemt over onze leefomgeving.

Een duurzaam en innovatief Bra-
bant
Brabant is prachtig. Anne-Marie 
ziet vooral kansen. Ze wil meer ba-
nen, minder lasten en beter onder-
wijs. “We hebben in Brabant twee 
universiteiten, drie hbo-instellin-
gen en vele mbo’s. Als we ken-
nis verbinden met vakmanschap 
en creativiteit, kunnen we inno-
veren.” Eindhoven is een van de 
slimste regio’s ter wereld. Dat kan 
volgens de D66-lijsttrekker heel 
Brabant worden. “D66 kiest voor 
toekomstbestendige innovaties, 
zodat onze kinderen en kleinkinde-
ren er ook van kunnen genieten.”

Meer weten?
Twitter: @AnneMarieD66
am.spierings@d66noordbrabant.nl
www.noordbrabant.d66.nl
www.annemariespierings.nl

pvDa: goed voor bernheze, hart voor brabant!

Problemen en kwesties om over 
na te denken zijn er in Brabant ge-
noeg. Ontzettend veel provinciale 
thema’s hoor je ook lokaal, in de 
straten van Bernheze, terug. Denk 
aan werkgelegenheid en zorg! Be-
langrijke thema’s waar ook de Par-
tij van de Arbeid zich in Brabant 
voor ingezet heeft en zich voor zal 
blijven inzetten.

Investeren in banen doen we door 
te investeren in campussen, zoals 
het Pivot Park in Oss en de High 
Tech Campus Eindhoven. Die zor-
gen voor innovatie en banen en 
daar plukt de hele regio de vruch-

ten van. Investeren in goede zorg 
doen we door hulp te bieden waar 
nodig. Niet de gemeentes in de 
steek laten, maar ondersteunen. 
Samen bereiken we meer, laten we 
dat ‘samen’ dan ook benutten. De 
provincie heeft mankracht en fi-
nanciële middelen. Samen zorgen 
we voor goede zorg, ook morgen 
nog. Maar leefbaarheid op het 
Brabantse platteland is meer dan 
goede zorg en werkgelegenheid. 
De PvdA gaat voor een gezonde 
leefomgeving. Niet langer zoveel 
dieren op zo weinig land. We willen 
geen 2e Q-koorts. Leefbaarheid is 
ook een goede bereikbaarheid. 

Voor veel jongeren en ouderen uit 
de kleine(re) kernen is vervoer een 
probleem. We willen investeren in 
goede fietspaden en busverbindin-
gen, ook voor kleine(re) kernen. 

Stem met hart voor Brabant, stem 
PvdA! www.pvdabrabant.nl

BERNHEZE – Sociaal zijn is: de straat op, de wijk in! En dat heeft Bern-
heze het afgelopen weekend zelf mogen ervaren. Ruim 30 PvdA’ers, 
onder leiding van provinciaal lijsttrekker Stijn Smeulders, gingen de 
straten van Heesch & Heeswijk-Dinther op om te laten zien en horen 
wat de PvdA Brabant voor Bernheze kan doen. En dat is nogal wat.

InformatIe
 voor de

KERNEN

voor dE BraBantsE vvd zij n dE BEgrippEn 
haalBaar en BetaalBaar leiDenD

Duurzaamheid en innovatie in het DNA, is sinds 2011 actief in de Bra-
bantse politiek en daar nog lang niet klaar mee. Integendeel, D66-lijst-
trekker Anne-Marie Spierings (38), geboren en getogen in Bernheze, 
is klaar om met een inspirerend D66-verkiezingsprogramma Brabant 
vooruit te brengen.

Meld je nu aan voor 
het burgerpanel

• Anoniem • Gratis •  
In 3 minuten

www.tipmooibernheze.nl
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Drukbezochte algemene 
ledenvergadering 
ondernemersbelang HD

Ook dit jaar vond een sociale hand-
reiking in de vorm van een schen-
king plaats, deze keer aan Jeugd 
en Jongerencentrum iMeet, ook 
wel ‘de Soos’ genoemd. Door ver-
krijging van de sociale handreiking 
kunnen er twee schuimparty’s wor-
den georganiseerd, waarbij de kin-
deren een gratis kaartje aangebo-
den krijgen. De schuimparty’s zullen 
plaatsvinden op woensdag 13 mei 
van 14.00 tot 16.00 uur (voor kin-
deren van 8 tot 12 jaar) en op vrij-
dag 15 mei van 20.00 tot 23.00 uur 
(voor groep 7 tot 16 jaar). 

Bestuursmutaties
Tijdens de vergadering werd af-
scheid genomen van Jan van  

Zutphen (Makelaardij Ketelaars Van 
Zutphen), de vice-voorzitter van de 
vereniging. Hij is veertien jaar be-
stuurslid geweest. Er is nog geen 
vervanger gevonden. Jan werd be-
dankt voor zijn jarenlange inzet.

Versterken 
Het gaat goed met Ondernemers-
belang HD. Het aantal leden groeit 
nog steeds. Inmiddels heeft de 
vereniging 141 leden. De club is, 
naast belangenbehartiger, ook een 
belangrijk netwerk, waarin men 
contacten en kennis kan opdoen. 
Ook de komende maanden staan 
er weer veel interessante zaken en 
activiteiten op het programma.

HEESWIJK-DINTHER - De jaarlijkse algemene ledenvergadering van 
Ondernemersbelang HD werd zaterdag 28 februari gehouden bij Kas-
teel Heeswijk. Een goed bezochte avond, met ruim honderd aanwezi-
gen. Het bestuur was zeer ingenomen met deze mooie opkomst. 

eerste speeddate-avond met gemeenteraad in vorstenbosch

VORSTENBOSCH – Vorstenbosch 
was donderdag als eerste kern van 
Bernheze aan de beurt voor het 
speeddaten met de gemeenteraad. 
De bijeenkomst vond plaats in De 
Stuik in Vorstenbosch.

Buiten de gemeenteraad, het col-
lege van B&W, burgerleden en 
het bestuur van de Dorpsraad  
Vorstenbosch kwamen ruim 60 
inwoners van Vorstenbosch naar 
deze date-avond. De avond werd 
geleid door dagvoorzitter Cle-
mens Geenen en de tafelvoorzit-
ters. Voor de muzikale opluiste-
ring zorgden Elly van de Ven en Eli 
Dominicus. Aan de hand van acht 
onderwerpen konden de inwoners 
in gesprek met leden van de ge-
meenteraad en het college. 

Hieronder de onderwerpen met de 
samenvattingen.

Veiligheid in Vorstenbosch 
Tafelvoorzitter Hans Timmers
•  De inwoners geven aan dat al-

cohol/drugs een probleem is, 
maar denken ook dat een voor-

lichtingsavond voor ouders er-
aan mee zou kunnen werken 
om dit beter op te lossen. 

•  Er werd gesignaleerd dat er 
slechte verlichting is, zowel in 
het binnen - als buitengebied - 
van Vorstenbosch.

•  De Kerkstraat is zeer onveilig, 
vooral voor kinderen.

Bestuurskracht en burgerkracht
Tafelvoorzitter Frank Geenen
• De inwoners vinden hun eigen 

kern belangrijk.
• Samenwerking tussen gemeen-

te en inwoners mag beter, van-
uit beide kanten.

• Inwoners willen van de ge-
meente meer inzicht en vraagt 
inwoners meer te betrekken bij 
projecten en goede voorlichting 
te geven.

Verkeer en vervoer
Tafelvoorzitter Marcel Dominicus
• De Kerkstraat is zeer onveilig. 

Een visuele versmalling zou een 
oplossing kunnen zijn.

• Het Lendersgat is erg onveilig.
• Openbaar vervoer is er nauwe-

lijks in kleine dorpen, dit moet je 
accepteren, maar hiervoor kun-
nen de burgers ook mee naar 
oplossingen zoeken.

• Wederom terugkoppelingen 
van de gemeente zou zeer op 
prijs gesteld worden.

Economie en bedrijvigheid
Tafelvoorzitter Annelies Aarts
• Groei naar 2500-3000 inwoners 

zou goed zijn voor Vorstenbosch
• Natuurgebied ‘de Maashorst’ 

mag ook groeien, maar dan 
zou er wel meer onderhoud ge-
pleegd mogen worden.

• Het zou fijn zijn als er met boe-
renbedrijven die gestopt zijn 
wat makkelijker omgegaan zou 
worden met bestemmingsplan-
nen en vergunningen, zodat 
deze bedrijven sneller opnieuw 
ingevuld kunnen worden.

Onderwijs, jeugd en verenigingen 
Tafelvoorzitter Robèr Vermeulen
• Gymzaal moet er komen en zo 

snel mogelijk.
• Nadenken hoe we de basis-

school kunnen behouden om-

dat er veel krimp is.
• Proberen voor de jeugd de ver-

enigingen aantrekkelijk te hou-
den, vooral voor de groep 15- 
tot 18-jarigen is dit moeilijk. 

• De bevolking vergrijst, dus min-
der bestuursfuncties binnen de 
verenigingen die opgevolgd 
worden, kan de gemeente hier 
iets in betekenen? 

Wonen
Tafelvoorzitter Linda Knippen
• Senioren willen kleiner wonen, 

maar niet te klein.
• Huidige aanbod is te klein, mis-

schien koopwoningen voor se-
nioren?

• Kavels betaalbaar houden om 
de jeugd te behouden.

De gemeenteraad 
Tafelvoorzitter Riny van de Ven
• Is het nodig om iemand uit je ei-

gen kern in de gemeenteraad te 
hebben?

• De ambtenaren lijken toegan-
kelijk maar zo ervaart de burger 
dit niet. Dit is een verbeterpunt 
voor beide partijen en advies: 

begin bij jezelf.

Vraag maar raak tafel
Tafelvoorzitter Irene Rijkers
• Advies aan de gemeente: neem 

de inwoners van de kern mee 
in alle voorbereidingen van een 
project, zodat ze weten waar de 
gemeente mee bezig is en waar 
nodig er meegedacht kan wor-
den. De burger zou graag initia-
tief nemen, waardeer en stimu-
leer dit.

• Zorg voor elkaar en met elkaar.

Hierna bedankte burgemeester 
Marieke Moorman de aanwezi-
gen. Ze heeft gesignaleerd dat in-
woners van Vorstenbosch trots zijn 
op hun dorp en dit willen blijven. 
De met regelmaat terugkomende 
terugkoppeling die uitblijft van-
uit de gemeente, belooft de bur-
gemeester op te pakken. Maar zij 
geeft tevens aan dat ‘nee’ ook een 
terugkoppeling is.
De avond heeft bijgedragen aan 
betere samenwerking tussen de 
gemeenteambtenaren en de inwo-
ners van Vorstenbosch.

fashion 
FEEST

SHOEBY HEESCH VIERT FEEST,
EN JIJ FEEST MEE!  

Shoeby Heesch bestaat 15 jaar! Vier dit fashion feest met ons mee van
woensdag 11 t/m zondag 15 maart. Dat betekent een hapje en een drankje, 

feestelijke activiteiten en bovendien ontvang je een aantrekkelijke korting:  

 

shoeby.nl ‘t Dorp 22, Heesch

OP DE HELE COLLECTIE
20% KORTING*  

* De korting is geldig van 11 t/m 15 maart 2015 op de originele prijs
van de artikelen uit de hele collectie van Shoeby tijdens het jubileumfeest.
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mooIBernHeZertJeS

WILt U EEN ZoEKERtJE PLAAtsEN? 
Dan is dit mogelijk vanaf € 5,-. office@demooibernhezekrant.nl of 0412-795170.

te Huur
opSLagruimte 
Frontstraat in Uden.
225 m2. Informatie: 
06-22387287.

vakantiewoning 
aLanYa-turkije
6-pers. appartement met 
zwembad.
300 meter van het strand.
Kijk op www.homeaway.nl 
onder huisnr: 1147997.

opSLagLooDS 100m2 
Heeswijk-Dinther. Voorzien van 
grote schuifdeur en loopdeur, 
verlichting en 220V. 
06-12116912.

wooneenHeiD met 3 kamers, 
incl. 2 slpk. Unieke locatie. 
Vorstenbosch. Tuin en 
parkeergelegenheid aanwezig. 
Beschikbaar medio april/mei. 
Meer informatie:
06-53255947 of 0413-368626.

aangeboDen

kapteijnS partYverHuur 
voor al uw feesten & 
evenementen. Zie onze website 
www.kapteijnspartyverhuur.nl of 
bel 0413-764747. Ook voor al uw 
dranken!

HaaL De brabantSe 
SFeermakerS in huis voor een 
gegarandeerd sfeervol feest!
Kijk voor meer info en 
sfeerimpressies op 
www.brabantsesfeermakers.nl of 
bel 0413-764747.

peDiCure 
HeeSwijk-DintHer
Jacqueline Verhagen, Oranjestraat 
11, Heeswijk-Dinther. Ook bij 

diabetische en reumatische voet 
met vergoeding. Heel de winter 
uw nagels mooi verzorgd met 
gelcolor, colorlak. Kalknagels? 
Ook hiervoor leent deze 
pediquemethode zich prima!
Meer info of afspraak: 
0413-293260.

meDiSCH peDiCure 
niSteLroDe 
Dorien Visser-Hanegraaf
Vendelweg 6. 0412-612118.
Ook bij diabetes en reuma.

weLke kLeuren maken u 
Het aLLermooiSte?
Laat mij u helpen de juiste keuzes 
te maken met een persoonlijke 
analyse en make-upadvies.
Leuk om kado te geven en te 
krijgen, of voor een
vriendinnenavond.
Bel 06-51110053 Colorenta 
kleuranalyse Hannie Heesakkers
Abdijstraat 12, Heeswijk-Dinther
colorenta@ziggo.nl.

vÓÓr De zomer uw 
DigitaLe Camera Leren 
kennen?
Kom naar de cursus! 
Start woensdagochtend 1 april, 
Broekhoek Heesch.
In zes lessen van 2 uur krijgt 
u uitleg over uw camera, de 
knoppen en wanneer u deze 
gebruikt.
Info: Denise van der Stappen 
www.ds-fotografie.com 
06-48400635.

gevraagD

gebruikte/ouDe 
wenSkaarten
Yvonne Sturm Nistelrode
06-20615906
Ingrid Smits Vorstenbosch
0412-355008

te koop

DageLijkS verS gepLukte 
tuLpen
€ 2,- per bos, verschillende 
kleuren. Richard van Doorn 
Vorstenbosseweg 1 Dinther.

aLLe StoFzuigerzakken 
en onderdelen uit voorraad 
leverbaar. Tevens kunt u bij ons 
terecht voor scheerkoppen, 
batterijen en alle soorten 
gloeilampen, LED-lampen en 
spaarlampen. Parkeren voor de 
deur. Dinsdags gesloten.
Heesakkers Lichtvisie
Abdijstraat 12, Heeswijk-Dinther
www.heesakkerslichtvisie.nl.

printpapier
Océ Black Label Zero
A-kwaliteit, A4 printpapier
80 grams
Per pak 500 vel € 4,99
Hele door 5 pakken € 19,99
’t Mediahuys, Laar 28 
Nistelrode 

De nieuwe CoLLeCtie 
oozoo horloges en BIBA 
sieraden zijn weer binnen.
Ook hebben we weer nieuwe 
modellen handtassen.
Loop eens vrijblijvend binnen!
Heesakkers kadoshop, 
Abdijstraat 12, Heeswijk-Dinther.

De mooiste CoLLeCtie 
verLiCHting vindt u in 
Heeswijk. Lampen op zicht 
meenemen en lampen hangen
is voor ons geen probleem.
Ook voor reparaties kunt u bij ons 
terecht.
Heesakkers lichtvisie, 
Abdijstraat 12, Heeswijk-Dinther
www.heesakkerslichtvisie.nl.

Taart decoreren
U gaat na afloop van deze work-
shop naar huis met uw eigen unieke 
handgemaakte creatie! De taart 
wordt gemaakt van biscuitgebak, 
waarbij geen boter wordt gebruikt 
zodat het lekker luchtig wordt. 

De taarten krijgen een vulling van 
een laagje banketbakkersroom en 
een laagje vruchtenconfiture. Daar-

na worden ze bekleed met rolfon-
dant wat aan bijna ieder thema kan 
worden aangepast met behulp van 
de vele vormen die beschikbaar zijn 
tijdens de les. Woensdag 25 maart 
19.00 uur – 22.00 uur bij de Eijnderic
 in Heesch.

Maak uw eigen buitenschilderij of 
tweeluik van steigerplanken
Een zaterdag lekker creatief bezig 
zijn en een eigen kunstwerk voor 
in de tuin maken. De keuze is aan 
u: een buitenschilderij op een hou-
ten plaat (80/60 cm) of u kiest voor 
2 steigerplanken (tweeluik hoogte 

1.50 m) die later in de tuin of in een 
pot geplaatst kunnen worden. Het 
onderwerp kiest u zelf en voor alle 
materialen wordt gezorgd. 

Geef bij de inschrijving wel aan of 
u voor een houten plaat of voor de 
steigerplanken kiest. Zaterdag 4 
april 10.00 uur tot 16.00 uur bij de 
Eijnderic in Nistelrode.

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

Advertorial

Creatief met taart en steigerplanken

wie
is deze Bernhezenaar?

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

van OOGCONTACT en maak kans op 

5x 1/5 staatsloten

Werknemers van Bernheze Media 
worden uitgesloten van deelname.

oogcontact

Nu ook pasfoto’s

Sint Servatiusstraat 52a, 5473GB Heeswijk-Dinther, 0413 293851

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

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

Oplossing
vorige week:
Jo v.d. Berg

uit Vorstenbosch

Winnaar:
Hetty Donkers

kan de staatsloten 
ophalen bij Paperpoint

www.kijkmij.info | www.hoormij.info
Wij zijn aangesloten bij de OVN Optometristen Vereniging Nederland, het Kwaliteitsregister Paramedici en zijn erkend HoorProfs en StAr audicien.

158040 AD Rolstoel.indd   1 18-01-13   12:02

www.kijkmij.info | www.hoormij.info
Wij zijn aangesloten bij de OVN Optometristen Vereniging Nederland, het Kwaliteitsregister Paramedici en zijn erkend HoorProfs en StAr audicien.

158040 AD Rolstoel.indd   1 18-01-13   12:02

Kinderbrillenmiddag 

Gratis parkeren voor de deur

Tramstraat 23 - Nistelrode - 0412 614 052 

De hele winkel hangt 

vol met alleen 

KINDERBRILLEN 

van allerlei merken zoals; 

RAY-BAN, LOOK@ME,

SIR-JOHN LOOKKINO, 

DUTZKIDS

GRATIS GLAZEN voor de snelle beslisser; bĳ  aankoop van een complete bril inclusief 1 paar glazen*Vraag naar de voorwaarden

KK
van allerlei merken zoals; 

voor de snelle beslisser; 

14 maart 
9.00-16.00 uur

CrEatiEF BEzig zij n 
om een kunstwerk 
te maken



Woensdag 11 maart 2015 27
  

La CoLLine - Frankrijk reizen 7-daagse touringcarreis naar Drôme, Ardèche en Provence

zon, zomer en gezelligheid, alle tinten groen, geel, paars en oranje, de mooiste 
plekjes, een week lang als ‘god in de Drôme’ 
vertrek: 31 mei, 
19 juLi en 9 auguStuS 
U toert tussen zonnebloemen en 
lavendel, te midden van wijn-
gaarden en olijfaanplant, bijzon-
dere natuurgebieden en adem-
benemende vergezichten. Langs 
kerken, kloosters en kastelen, 
pausenpaleis, Place d’Horloge en 

beroemde brug over de Rhône in 
Avignon, langs Théâtre Antique 
en Romeinse Poort in Orange, 
Werelderfgoed Palais Idéal van 
facteur Cheval in Hauterives. Per 
stoomtrein door de Ardèche.
U staat bovenop de Mont 
Ventoux, flaneert door het Taulig-
nan, bekend van de zijde en het 
Grignan van de Zonnekoning.

u bezoekt…
oude stadjes als Château-Neuf-
du-Pape, Nyons en Dieulefit met 
héél veel terrasjes, Provençaalse 
markten en proeverijen.
En u geniet van het theater tussen 
wijnranken, olijfolie en tapenades, 
met een goed glas wijn, blauwe 
hemel en het getjirp van krekels 
op de achtergrond.

€ 475,- p.p. incl. reis, verblijf op basis van vol pension, 
chambres d’hôtes La Colline. Excl. entreegelden.
Info: www.lacolline.nl (aanklikken: Arrangementen). 
Hans & Marie-José Egelmeer, 0033-475904528 / 
johannes.egelmeer@orange.fr

Grignan van de Zonnekoning.

Advertorial

Grenzeloos bernHeze

Mark Wingens 22 jaar
Oslo, Noorwegenvan 
9 januari tot en met 
29 mei 2015. 

Volg Mark op zijn blog: 
www.markwingens.waarbenjij.nu

Al jaren had ik het idee om in m’n eentje naar het buitenland 
te gaan. Alles loslaten, nieuwe mensen ontmoeten, avonturen 
beleven. Daarom besloot ik, Mark Wingens, 22 jaar en student 
aan de lerarenopleiding Nederlands, voor ruim vijf maanden 
naar Oslo te vertrekken. Als ik dit vertel, schiet er bij mensen 
direct een vraag te binnen: wat doe je als student Nederlands 
nou in hemelsnaam in Oslo? Goede vraag.
Hier in Noorwegen volg ik mijn minor, een onderdeel van mijn 
hbo-opleiding, en krijg ik lessen in het Engels. Mijn minor heeft 
de naam ‘Multicultural Identity in a Global World’ en gaat 
vooral over verschillende culturen, met name toegespitst op 
het onderwijs. Ik leer dus niet zozeer over het vak Nederlands 
- al is ruim eenderde van de groep hier Nederlandstalig, dus ik 
verleer mijn Nederlands hier niet -, maar ik krijg onder andere 
lessen over hoe ik met cultuur om kan gaan in mijn klassen. 
Zeer zeker nuttig, met name nu het onderwijs steeds meer te 
maken krijgt met meer en meer (onbekende) culturen. 
Een voorbeeldje. In Nederland zijn we gewend om oogcontact 
te maken met onze gesprekspartners. Maak je geen oogcontact, 
dan word je als verlegen of onbeleefd bestempeld. Iemand die 
geen weet heeft van, bijvoorbeeld, de Japanse cultuur, is er 
niet van op de hoogte dat het daar juist onbeleefd, arrogant 
en respectloos is om de ander in de ogen te kijken. Leerlingen 
kunnen het er moeilijk mee hebben als de docent zich niet 
gedraagt zoals de leerling gewend is. Als docent moet je daar 
rekening mee kunnen houden.
Natuurlijk speelde er een andere reden mee om in Oslo te 
studeren: het is een mooie stad. Je moet het hier niet hebben 
van de Noren (het zijn erg gesloten mensen, dat komt op 
buitenlanders vaak als arrogant over), maar de activiteiten 
die ik hier kan doen met mijn klasgenoten, zijn erg leuk. 
Onlangs ben ik van een Olympische bobbaan wezen sleeën. 
Erg gaaf, natuurlijk! Ik ga ook nog naar Tromsø, een stad in het 
noorden, om het noorderlicht proberen te spotten en ik ga een 
kleine cruisetocht maken met een klasgenote om de fjorden 
te bezichtigen. Want leren is prima, maar genieten is nog veel 
belangrijker!
Mark Wingens
www.markwingens.waarbenjij.nu

LUCHtPost
NooRWEGEN

waar professionaliteit en 
passie bij elkaar komen
Maarten en Anja Dortmans organiseren de reizen naar Regina in Oostenrijk

Maarten en Anja liepen lang rond 
met de gedachte om de draad op 
te pakken. Het zou zonde zijn als 
deze bijzondere manier van reizen 
verloren zou gaan. Het levenswerk 
van Regina en Martien, wat ooit 
begon als de viering met vrienden 
van de 12,5-jarige trouwdag in het 
geboorteland van Regina; Oosten-
rijk, is uitgegroeid naar een eigen 
hotel met reisorganisatie en dat 
mag zeker niet verloren gaan. 

Maarten vertelt enthousiast: “Van-
af mijn 21ste jaar reed ik reizen 
naar Oostenrijk. Al 20 jaar lang 
hebben wij met regelmaat het tou-
ringcarvervoer verzorgd voor Rei-
zen met Regina. Dit is een ideale 
combinatie die samen sterk maakt. 
Regina kan zich geheel wijden aan 
het verblijf en de excursies in Oos-
tenrijk. Wij kunnen ons specialise-
ren in het organiseren van de reis 

en het uitbreiden van mogelijkhe-
den.” 
Ze hebben nog grootse plannen; 
denk aan mogelijkheden van een 
huurbusje dat in Oostenrijk klaar-
staat, zodat belangstellenden de 
vrijheid hebben om zelf een dag 
op pad te gaan. Maar ook een 
flexibele aankomst is mogelijk en 
daarmee ook flexibele tijden van 
vertrek.

Programma
Voor het komende seizoen heb-
ben we de bekende excursies zo-
als; Vlammende bergen, Okto-
berfeest en Almabtrieb, waarvoor 
de data al bekend zijn. Ook een 
Tiroler avond, de muziekfeesten 
in de buurt en diverse verrassende 
uitstapjes kunnen de vakantie een 
extra dimensie geven. Anja: “Bij-
zonder is de geboren en getogen 

Oostenrijkse ‘Fraulein’, die hoog 
uit de bergen komt en nu als gast-
vrouw de excursies begeleidt.”
Maarten is de chauffeur die u de 
gehele reis begeleidt, in Oostenrijk 
is Regina de gastvrouw die zich 
geheel kan wijden aan het verblijf 
en de excursies in Oostenrijk. Ze 
hopen vele reizigers te mogen be-
geleiden naar de plek waar ze zelf 

zo graag vertoeven in Biberwier bij 
Hotel Alpina Regina. 

Benieuwd naar de vertrekdata? 
Ga dan naar 
www.reizennaaroostenrijk.nl
of bel 0413-294739.

HEESWIJK-DINTHER – Martien en Regina Vissers uit Dinther hebben 25 jaar lang reizen georganiseerd naar 
Tirol in Oostenrijk. Na 25 jaar hebben ze samen besloten om hiermee te stoppen, op het hoogtepunt, dat 
wel. De chauffeur die vanaf zijn 21ste jaar naar Oostenrijk reed en nu ruim 20 jaar met een volle touringcar 
naar Regina is Maarten Dortmans, hij heeft samen met zijn vrouw, in goed overleg met Regina, de organi-
satie overgenomen. 

V.l.n.r.: Maarten, Anja, Regina en Martien

anja: ‘Bijzonder is de geboren en getogen Oostenrijkse ‘Fraulein’, die 
hoog uit de bergen komt en nu als gastvrouw de excursies begeleidt’

Advertorial
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Van Schayk maakt u wegwijs
in de wereld van administratie en belastingen

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

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

Succesvolle zaterdag fanfare 
St. willibrord
HEESWIJK-DINTHER - Het was 
een succesvolle dag afgelopen za-
terdag voor de Koninklijke Fanfare 
St. Willibrord uit Heeswijk. 

Terwijl in Tilburg maar liefst vier 
blazers een diploma behaalden 
(Stephan en Fenna diploma-C op 
altsax. Vera en Bente diploma–B 
op respectievelijk bugel en hoorn), 
stonden op zaterdagmiddag 7 
maart 91 muzikanten, waaronder 
17 slagwerkers uit Heeswijk, op de 
bühne in Den Durpsherd in Berli-
cum.

Tijdens de solistenwedstrijd voor 
slagwerkers, onder auspiciën van 
de Brabantse Bond van Muziek-
verenigingen, bewezen de slag-
werkers het hoge niveau van de 
slagwerkgroep van de Koninklijke 
Fanfare St. Willibrord. Er werd ge-
speeld op de marimba, de snare 
drum of multi-percussion en de 
kwaliteit was hoog. Vijf muzikan-
ten, met een score hoger dan 83, 

gaan door naar de Brabantse kam-
pioenschappen op 9 mei.
Met driemaal een 2e prijs, tienmaal 
een 1e prijs en driemaal een 1e 
prijs met lof tijdens de solistenwed-
strijd en met de twee B- diploma’s 

en twee C- diploma’s mag 7 maart 
terecht een succesvolle zaterdag 
genoemd worden.

Lees de volledige uitslag op 
www.mooihdl.nl.

Als je alle kinderspullen nieuw 
moet kopen, wordt dat vaak veel 
te duur. Kinderkleding en baby-
spullen worden, in allerlei soorten 
en maten, te koop aangeboden. 
Je kunt vaak net zo goed volstaan 
met gebruikte spullen. 
De nieuwe eigenaars van de spul-
len zijn vaak heel tevreden met 
hun nieuwe aankoop. De deelne-

mers zijn ook tevreden, omdat 
zij hun spullen verkocht heb-
ben. Een win-win situatie! 

De openingstijden zijn beide 
dagen van 11.00-14.00 uur.
De entree is € 2,-.

Voor meer informatie kijk 
op www.babykinderbeurs.nl.

grote baby- & kinderbeurs 
Zondag 15 maart en 26 april bij de Rusheuvel

OSS - De organisatie van deze baby-kinderbeurs verwacht zondag 
15 maart een gezellige drukte bij de Rusheuvel. Tweedehandse kin-
derartikelen zijn erg in trek en de kinderbeurzen worden druk be-
zocht. De beurs bij de Rusheuvel is inmiddels een begrip aan het 
worden voor regio Oss. 

Advertorial

Guirlande staat zondagmiddag 15 
maart twee keer op het program-

ma. Het eerste optreden begint 
om 14.15 uur en het tweede om 
15.15 uur. Elk optreden duurt zo’n 
30 minuten.
De entreeprijs voor alleen één van 
de concerten: € 4,- p.p. Voor een 
concert met een rondleiding geldt 
een tarief van € 7,50 p.p. (be-
zoekers vanaf 13 jaar); kinderen 
(4-12 jaar) en invaliden: € 4,- De 
opbrengst komt ten goede aan de 
instandhouding van het kasteel.

Concert trio guirlande in 
kasteel Heeswijk
HEESWIJK-DINTHER - ‘De lente komt van ver, hoor hem komen!’ Het 
Trio Guirlande is terug op Kasteel Heeswijk voor de muzikale invulling 
van twee matineeconcertjes. Hannie en Mieke van Huijgevoort (zang) 
en Henk Hagenberg (piano) brengen liederen van verlangen, gevari-
eerde klassieke duetten en soli, geïnspireerd door het nieuwe seizoen.

Het Duo oLDenoSborn be-
staat uit Lize van Olden en Victoria 
Osborn. Oldenosborn kreeg tij-
dens de finale in het nieuwe Luxor 
Theater Rotterdam de juryprijs. De 
jury noemt Van Olden en Osborn 
bijzonder goed op elkaar inge-
speeld. “Oldenosborn geeft elkaar 
de ruimte en is volledig in balans. 
Een heel eigen en veelbelovend 
nieuw damesduo.” Lize en Victoria 
laten zich inspireren door de gene-
ratie Y. 

kiki SCHipperS (27) ontving 
bij het Camerettenfestival zowel 
de Publieksprijs als de Persoonlijk-
heidsprijs. Eerder dat jaar werd ze 
tweede tijdens de Vlaamse Nekka-
wedstrijd en in 2013 stond ze met 
haar muzikanten in de finale van 
het Leids Cabaret Festival. Gewa-
pend met sterke liedjes over liefde, 
dorst en dood gaat ze op zoek naar 

blinde vlekken en ongeziene gas-
ten. De jury Leids Cabaret Festival 
schreef in haar rapport: ‘Kiki Schip-
pers heeft alles wat je als cabare-
tière zou willen hebben. Een the-
atraal lijf, een prachtige stem, een 
geweldige timing en het vermogen 
de ziel te kunnen raken’.

emieL van Der Logt (31) 
was de derde finalist. Zijn kracht zit 
in het ongekunsteld en natuurlijk 
vertellen over alledaagse ervarin-

gen uit de persoonlijke belevings-
wereld. Het juryrapport van het 
Camerettenfestival omschreef het 
als volgt: ‘Sympathiek en met open 
armen ontvangt Emiel zijn publiek. 
Met overtuiging, een hoge dosis 
energie en vooral veel plezier staat 
hij op het podium. Zijn programma 
zit goed in elkaar en lijkt jong en 
oud aan te spreken’. 

Voor meer info en kaartjes zie 
www.nesterle.nl.

Finalisten Camerettenfestival in nesterlé

NISTELRODE - De finalisten van het Camerettenfestival 2014 komen op zaterdag 21 maart naar CC Nesterlé 
in Nistelrode. Drie frisse, jonge humorvolle vrouwen en één man gaan zorgen voor een prachtige cabaret-
avond. Komt dat zien, komt dat zien!

Hemmerechts zal tijdens het eer-
ste deel van haar bezoek worden 
geïnterviewd door leerlingen van 5 
Gymnasium. Aansluitend vertelt zij 
over haar schrijverschap, afgewis-
seld met het voorlezen van frag-
menten uit haar boeken.

Toegangskaarten voor de lezing, die 
om 19.30 uur begint in de aula van 
het Gymnasium, zijn nu al verkrijg-
baar via de website www.nobb.nl 
en in alle vestigingen van de biblio-
theken in Bernheze, Landerd, Oss, 
Uden en Veghel. Kaarten kosten  
€ 5,-. 

Kristien Hemmerechts
Kristien Hemmerechts (1955) pu-
bliceerde sinds haar debuut: Een 
zuil van zout in 1987 meer dan 
twintig romans en verhalenbun-
dels. Naast de vele romans en ver-
halenbundels maakte zij ook naam 
met haar autobiografische essays. 
Taal zonder mij (1997), geschreven 
na het overlijden van haar man 
de dichter Herman de Coninck, is 
daarvan ongetwijfeld het bekend-
ste. Met haar kenmerkende stijl 
weet ze de meest ingewikkelde 

thema’s op een invoelbare manier 
te verwoorden. Ze ontving voor 
haar oeuvre onder meer de Frans 
Kellendonkprijs.

Rijk oeuvre
Het rijke en veelzijdige oeuvre van 
Kristien Hemmerechts geeft veel 
stof voor een interessant gesprek 
op donderdag 26 maart in de aula 
van Gymnasium Bernrode.

kristien Hemmerechts te 
gast in bernheze

Foto: Mike Nicolaassen

BERNHEZE - Op uitnodiging van Gymnasium Bernrode, de Bernhezer 
Kunstkring en bibliotheken Bernheze is op donderdagavond 26 maart 
de Vlaamse schrijfster Kristien Hemmerechts te gast in de aula van 
Gymnasium Bernrode.
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Vanaf dat moment gaat alles in 
een stroomversnelling. Engeland 
brengt The Beatles en de Stones, 
vetkuiven worden hippies en liefde 
wordt vrij. Sgt. Peppers aait the 
Pet Sounds. Maar helaas eindigt 
in 1969 the Golden Age of music 
totdat…
Ladies and Gentlemen, we are 
proud to present… the Hot Studs
Paul Delpeut staat voor je, zingt 
en beweegt zijn zwierige heupen 
alsof ‘The King of rock & roll’ voor 
je staat te swingen. Kuip bast er 
lustig op los en heeft de ‘boyish 
charm’ en groove van een jonge 
Paul McCartney. Jimi Hendrix is 

gereïncarneerd in de gedaante 
van Peter Kerkhof en gooit zijn 
onnavolgbare solo’s op de bühne 
alsof het geen enkele moeite kost. 
Dit alles op een gespreid bedje 
van strak drumgeluid, afkomstig 
van Hans – Mongo – Bouman, de 
drumvirtuoos die Charlie Watts en 
Ringo Starr laat samensmelten.

The Golden Age of music is weer 
even terug op zaterdag 14 maart 
in café De Zwaan in Heeswijk- 
Dinther met The Hot Studs. Aan-
vang 21.00 uur, de toegang is gra-
tis. Info 0413-291575 of 
www.dezwaanlive.nl.

the Hot Studs in De zwaan

HEESWIJK-DINTHER - Lover’s lane… Een witte Cadillac parkeert aan de 
rand van een heuvel, ergens in Amerika. Het is 1954 en de radio speelt 
‘That’s allright mama’ van Elvis Presley. The rock & roll is born. 
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boeken proeven 
Leestips van bibliotheekmedewerkers

In bibliotheek Heeswijk-Dinther 
geven Désirée de Rooij en Yvonne 
de Groot, bibliothecaressen in de 
bibliotheken van Bernheze, samen 
met collega’s Agnes Setrojojan en 
Sjannie Waalen van bibliotheek 
Heeswijk-Dinther, boekentips 
op donderdagochtend 19 maart 
2015, van 10.00 - 12.00 uur. 
Van je hobby je werk maken blijft 
voor velen slechts een mooie ge-
dachte. Niet voor Yvonne en Dé-
sirée. Van jongs af aan hebben zij 

graag gelezen en dan is het prettig 
om daarmee beroepsmatig bezig 
te kunnen zijn. Yvonne werkt als 
locatiemanager en bibliotheca-
resse in de bibliotheken van Bern-
heze. Désirée is al bijna 35 jaar 
werkzaam als bibliothecaresse in 
verschillende bibliotheken, waar-
van de laatste 14 jaar in Biblio-
theek Heesch. Ze kiezen voor hun 
presentatie Boeken Proeven in bi-
bliotheek Heeswijk-Dinther uit de 
stortvloed aan nieuwe boeken die 

wekelijks verschijnt. Op hun we-
blog staat een overzicht van boe-
ken die zij lazen: 
www.boekenproeven.blogspot.com. 

Kaartverkoop
Toegangskaarten zijn vanaf nu 
verkrijgbaar via www.nobb.nl/
kaartverkoop en in alle vestigin-
gen van de bibliotheken in Bern-
heze. Kaarten kosten € 2,50 voor 
bibliotheekleden en € 5,- voor 
niet-leden.

HEESWIJK-DINTHER - Boeken Proeven: onder dit motto praten bibliotheekmedewerkers de bezoekers bij 
over de meest bijzondere boeken van het afgelopen jaar. Aan de hand van verschillende boekenlijstjes 
wordt er kort iets verteld over de inhoud van boeken, over de auteur en er worden boektrailers of korte 
beeldfragmenten vertoond. 

Désirée en Yvonne

gezamenlijke schilderijen/
boekenbeurs
BERNHEZE - Stichting MexAgrico en Stichting Pep-projecten Bernheze 
zetten zich in voor kansarmere mensen, respectievelijk in Mexico, Guate-
mala en Roemenië. Dit jaar hebben beide stichtingen de handen in elkaar 
geslagen om de krachten te bundelen en op dezelfde dagen een beurs te 
organiseren. Zaterdag 14 en zondag 15 maart in De Pas te Heesch.

Geld genereren om projecten in bovengenoemde landen vorm te ge-
ven is één van de zaken waar veel energie in wordt gestoken. Stichting 
MexAgrico verkoopt schilderen van de Osse schilder Falke. 
Stichting Pep-projecten Bernheze verkoopt (speciale) boeken, lp’s, dvd’s 
en cd’s. Alle boeken zijn onlangs opnieuw gekeurd, zodat het aanbod 
zowel kwalitatief als kwantitatief op een hoog niveau staat.
Zaterdag 14 maart
10.00 tot 16.00 uur
Zondag 15 maart 
10.00 tot 15.00 uur
De Pas Heesch 
Entree € 1,- per persoon. 
Voor dit bedrag heeft u zowel toegang tot de boekenbeurs als de schil-
derijenbeurs. 
Meer informatie op www.mexagrico.nl en www.pepbernheze.nl.

De fantasie en het dagelijkse 
leven van Heidi van der vloet

Hoewel Heidi de voorkeur geeft 
aan science fiction, zijn ook de 
andere vormen van ‘wat niet is of 
niet kan’ aan haar besteed. Heidi: 
“Het lezen van boeken in het fan-
tastische genre is geen vlucht uit 
de werkelijkheid, maar een manier 
om de werkelijkheid te snappen en 
open te staan voor de toekomst.” 
Een van haar favoriete schrijvers is 
Peter F. Hamilton, maar er zijn vele - 
 Nederlandstalige en Engelstalige - 
schrijvers in dit genre. 

Parallelle wereld
Tijdens haar studie fysische geogra-
fie leerde ze het systeem ‘aarde’, 
en de invloed van de mens daarop, 
goed kennen. Heidi: “Het leuke 
van het fantastische genre is, dat 
daarin ontelbare fantasiewerelden 
mogelijk zijn, die allemaal anders 
in elkaar zitten dan onze realiteit. 
Je hoeft er niet in te geloven; de 
schrijvers, kunstenaars en filmma-
kers moeten je zo ver krijgen dat je 
je ongeloof opzij wilt zetten. Dan 

kun je je inleven in het verhaal.” 

Bijeenkomsten 
Met Stichting Imagicon en de 
Stichting ter Bevordering van het 
Fantastische Genre kan Heidi zich 
uitleven op het samenbrengen van 
andere liefhebbers.
In Den Bosch is in februari het 
eerste ‘Gala van het fantastische 
boek’ gehouden. Daar werd de 

Paul Harland prijs uitgereikt voor 
het beste korte verhaal in dit fan-
tastische genre. Vlaming Erik Hei-
ser won, uit ruim 200 inzendingen. 
De hobby van Heidi brengt haar in 
contact met vele andere fijne men-
sen. Conventies over de hele we-
reld zijn een excuus om een vakan-
tie te boeken. Op de conventies 
ontmoeten zij en haar man men-
sen die dezelfde passie hebben: 

snuffelen tussen boeken, lezingen 
bijwonen en praten over je hobby 
met geestverwanten. Op 21 maart 
organiseert ze Imagicon, een hap-
pening in de ReeHorst in Ede. 

Ontwikkelingen
Vooral lezen vindt Heidi belangrijk: 
“Ik laat me meeslepen in hoe de 
wereld eruit zou kunnen zien. Ik 
zie het positief in. Verhalen over 

de toekomst waarschuwen vaak 
voor doorgeslagen digitalisering, 
maar nemen ook een kijkje in de 
doorontwikkeling van duurzame 
energie. En ja, de toekomst is an-
ders dan je denkt, maar het blijft 
gaan over mensen.” 
Heidi besluit met: “Nu nog een 
‘Fantastische boekenweek’, dan is 
het plaatje compleet.”

Heidi van der Vloet met een robot; rekwisiet uit een film Tekst: Martha Daams Foto: Marcel van der Steen

HEESCH – Door de huidige ontwikkelingen te extrapoleren kun je allerlei toekomstscenario’s bedenken. 
Voorwaarde is dat je je ongeloof opzij zet en openstaat voor het onverwachte. Heidi van der Vloet uit Heesch 
werd gegrepen door science fiction, fantasy, horror en magisch realisme toen ze twaalf jaar oud was.

‘EEn maniEr om dE wErkElijkhEid tE snappEn’
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zondag 15 maart

Nistelrode klaar voor Open Zondag 
NISTELRODE - Het belooft geweldig fietsweer te worden en daar profiteert dit weekend iedereen extra van, tijdens de Open Zondag in Nistelrode. Met 
temperaturen boven de 10 graden en minimale kans op regen is het, ondanks dat de lente nog niet begonnen is, echt lenteweer. 

De bossen in en genieten van de natuur die Bernheze rijk is? Of wordt het sportpark bezocht om je favoriete team aan te moedigen? Wat je planning ook is, 
er kan vast tijd gemaakt worden om de winkels in Nistelrode even te bezoeken. Daarnaast is het deze Open Zondag optimaal ontspannen op het terras bij 
Eetcafé ‘t Pumpke. Zij vangen de eerste zonnestralen voor jullie op. Lentekriebels met mooie zomercollecties kleding en schoenen, mooie betaalbare meu-
bels bij de Woonsfeermakers en Jack Martens zorgt met zijn team dat je alles te weten komt over de nieuwe e-bike lease actie. Nistelrode is er klaar voor!

open zondag nistelroDe

Laar 27 - 5388 HB  Nistelrode - Tel: (0412) 61 12 31
www.jackmartens.nl

koopzondag 15 maart
van 12.00 tot 17.00 uur
E-bikE tEstparcours

gratis diEfstalvErzEkEring
bij aankoop fiets vanaf € 400,-

€ 1999,-
Sparta B1 mat zwart 
€ 2499,- nu tijdelijk

Eetcafé ‘t Pumpke • Raadhuisplein 7 • 5388 GM  Nistelrode • 0412 61 29 56
info@eetcafetpumpke.nl • www.eetcafetpumpke.nl

Geniet van de voorjaarszon 
op het sfeervolle terras.

En maak kennis met onze 
uitgebreide lunchkaart.

eetcafé 
‘t Pumpke
LUNCH•BORREL•DINER

Laar 8 - 5388 HE Nistelrode - Tel: 0412-671235 -         www.facebook.com/orangerievantilburgLaar 8 - 5388 HE Nistelrode - Tel: 0412-671235 -         www.facebook.com/orangerievantilburg

Proef onze heerlijke 
verse fruit-juice
Proef onze heerlijke 
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Zo’n 40% van het woon-werkver-
keer in Nederland bedraagt minder 
dan 15 km. Toch houdt iets ons te-
gen om deze afstanden te fietsen. 

Was het voormalige fietsplan hier 
een tegemoetkoming in, nu is er 
een andere mogelijkheid. 
Met het BOVAG FietsLease Plan 

biedt Jack Martens Tweewielers 
een nieuwe manier om zorgeloos 
van en naar het werk te fietsen. Dit 
leaseplan wordt aangeboden door 

Friesland Lease in samenwerking 
met BOVAG en ENRA Verzekerin-
gen en wordt gefaciliteerd door de 
werkgever. De leasefiets is dus een 
fiets van de zaak, maar deze kan 
ook voor privékilometers gebruikt 
worden. 

Er kan gekozen worden voor een 
gewone fiets of een praktische 
(high speed) e-bike. Met een breed 
assortiment aan fietsen, kan ieder-
een bij Jack Martens Tweewielers 

gegarandeerd de ideale leasefiets 
vinden. Bovendien is Jack Mar-
tens Tweewielers specialist op het 
gebied van elektrische fietsen, die 
het ritje naar ‘t werk nog gemak-
kelijker maken. De leasefiets wordt 
volledig naar persoonlijke wensen 
uitgerust, maar altijd compleet, 
met volledig onderhoud, reparatie, 
ENRA verzekering en pechhulp. 

Aantrekkelijk
Met een leasefiets naar het werk 
gaan is dus niet alleen beter voor 
de gezondheid, maar financieel 
ook zeer aantrekkelijk! Er hoeven 
geen aankoop- of reparatiekosten 
te worden betaald, maar een vast 
bedrag per maand en u bepaalt 

de betalingsperiode van 36 of 
48 maanden. Bovendien kan een 
werkgever het maandbedrag aan-
trekkelijker maken door gebruik 
van de WKR mogelijkheden en 
kilometervergoedingen.  

De voordelen van het BOVAG 
FietsLease Plan op een rij:
• Elk type fiets vanaf € 500,- is 

mogelijk, ook een (high speed) 
e-bike

• Geen hoge aanschaf- of repara-
tiekosten maar een vast bedrag 
per maand

• Het maandbedrag is inclusief: 
onderhoud en reparaties, verze-
kering tegen diefstal en  
schade, ongevallen opzittenden 
verzekering, verhaalsrechtsbij-
stand en pechhulp

• Met de fiets naar het werk is be-
ter voor fitheid en conditie

Voor meer informatie over wet-
telijke regelingen en voordelen 
voor de werknemer én werkgever: 
www.leasefiets.nl. Bovendien kunt 
u voor vrijblijvend advies altijd te-
recht bij Jack Martens Tweewielers. 
Een folder over fietslease is voor-
handen in de winkel.

Laar 27
5388 HB  Nistelrode
Tel: (0412) 61 12 31
www.jackmartens.nl

oPEN zoNDAg NiSTELroDE

V.l.n.r.: Jack, Johan en Robert

Op de open zondag van Nistelrode zijn wij open van 12.00  tot 17.00 uur. 
In de sfeerkamers krijgt u een extra toelichting van een professioneel team 

van Jacobs&Jacobs woonsfeermakers. 

Nu tijdelijk

20% korting 
op de basiccollectie

vouwgordijnen*

 Uw woonsfeermaker 
Twan Jacobs

*vraag in de winkel naar de voorwaarden

Laar 1  Nistelrode  T. 0412 61 11 85 
Tegenover Van Tilburg Mode & Sport  

 P  Gratis 

www.jacobsenjacobs.nL

Laar 1 - Nistelrode  - 0412 61 11 85 - Tegenover Van Tilburg Mode & Sport - gratis parkeren
WWW.JACOBSENJACOBS.NL

IEDER ZIJN EIGEN SFEER

Like
& Win
En maak kans
op mooie prijzen!

Persoonlijk
maatwerk

Ruimte om te
inspireren

Trends

Advertorial

We hebben tot nu toe geen echte 
winter gehad en veel vogels zijn 
zich al aan het voorbereiden op 
het komende voorjaar. Roofvogels 
en uilen zijn hun territorium aan 
het afbakenen. Ook de zanglijster, 
merel, vink, heggenmus en groen-
ling laten zich al horen. Dit en nog 
veel meer kunt u tijdens de twee 
tot drie uur durende wandeling 
van dichtbij meemaken. Ervaren 
gidsen van de Vogelwacht wijzen 
de deelnemers op deze bijzonder-

heden in de natuur. Het begrazi-
ngsgebied wordt meestal bezocht 
tijdens zo’n wandeling. Dit unieke 
natuurgebied vormt een pareltje 
binnen het Maashorstgebied. Mis-
schien zit hier de zeldzame klap-
ekster of komt u oog in oog te 
staan met een Schotse Hooglan-
der, paarden of een kudde scha-
pen. Een verrekijker is hierbij een 
praktisch hulpmiddel. Laarzen of 
stevige schoenen zijn in dit seizoen 
aan te bevelen. Na afloop van de 

wandeling kan een bezoek worden 
gebracht aan het Natuurcentrum 
de Maashorst waar veel informatie 
over het natuurgebied ‘de Maas-
horst’ is te verkrijgen.

De deelname aan deze voorjaars-
wandeling en de entree van het 
Natuurcentrum de Maashorst zijn 
gratis. Voor meer informatie: Jan-
Willem Hermans, 
telefoon: 0413-269804. Of kijk op 
www.vogelwachtuden.nl.

natuurwandeling in de maashorst
NISTELRODE - Vogelwacht Uden houdt op zondag 15 maart een publiekswandeling in de Maashorst met als 
thema ‘Lente in aantocht’. De wandeling start ‘s morgens om negen uur vanaf het grote parkeerterrein van 
het Natuurcentrum de Maashorst aan de Erenakkerstraat 5 in Nistelrode. Voor ouders met jonge kinderen of 
degenen die wat minder ver willen, is een kortere route uitgezet. De deelname aan de wandeling is gratis.

Fris en fit van en naar je werk!
Jack Martens Tweewielers in Nistelrode presenteert de BOVAG Leasefiets 

NISTELRODE – Als een van de eersten in Nederland kan Jack Martens Tweewielers uit Nistelrode het BOVAG 
FietsLease Plan aanbieden. Dit in opvolging van het bekende fietsplan dat met de komst van de WKR voor 
veel werknemers verdwenen is.

zorgeloos van en 
naar het werk fietsen
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ERKEND VAKHANDELAAR • KWALITEIT • ADVIES • SERVICE

Weijen 77a - 5388 HM Nistelrode - Tel. 0412-611004

www.vanliempdtuinenpark.nl

Kijk alvast op de website voor de speciale open dagen acties ! 

OPEN DAGEN 
ZATERDAG 14 EN ZONDAG 15 MAART

Zin in het voorjaar? 
• De allernieuwste tuin en parkmachines en gereedschappen! 

• Voor de kinderen springkussen met begeleiding

• Op uw gemak kunt rondkijken. 

• Veel interessante aanbiedingen speciaal tijdens deze open dagen. 

Laat u informeren door onze medewerkersonder het genot van ‘n drankje 

Openingstijden:
Zaterdag 14 maart 
en zondag 15 maart
van 10.00 -17.00 uur

NATUURLIJK

OPEN
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adv_mooibernhezer_278x191_contour.pdf   1   09-03-15   18:08

Net als voorgaande jaren trekt er een pro-
cessie met duizend mensen en een groot 
verlicht kruis door de straten op weg naar 
het hoofdpodium. Het is dit jaar 15 jaar ge-
leden dat de vuurwerkramp plaatsvond in 
Enschede. De wijk Roombeek is inmiddels 
als een feniks uit de as herrezen. Niettemin 
staat deze gebeurtenis nog in het geheu-
gen van de inwoners gegrift. Het paasver-
haal uit de Bijbel, dat in The Passion cen-
traal staat, is ook een verhaal over verdriet, 
lijden en hoop.

Het live meemaken van The Passion is een 
bijzondere ervaring. Daarom bieden de 
VNB en het Bisdom van ’s-Hertogenbosch 
een busreis aan voor € 17,50 per persoon. 
Deelname aan deze reis is met name be-
doeld voor hen, voor wie de liturgische 
viering van Witte Donderdag in de kerk 

niet vanzelfsprekend is. Deelnemers aan de 
busreis hoeven dus niet (katholiek)gelovig 
te zijn om mee te gaan. 

Wie vanuit de nieuwe parochie De Goede 
Herder, de fusieparochie van onder andere 

Heesch, Nistelrode en Vorstenbosch, mee 
wil reizen, kan zich melden bij de pasto-
raal werkster, Annemie Bergsma: (0412) 
451215. Zij brengt u ook in contact met 
deelnemers uit de hiervoor genoemde ker-
nen om gezamenlijk te reizen naar de op-
stapplaats in Uden.

busreis naar ‘the passion’ in enschede
vanuit parochie De goede Herder
ENSCHEDE/NISTELRODE/HEESCH - Enschede vormt op donderdag 2 april het decor van 
The Passion. Deze grote live TV-productie wordt opgevoerd in de binnenstad. The Pas-
sion vertelt tijdens een groots en uniek muziekevenement over het lijden, sterven en de 
opstanding van Jezus. 

het live meemaken 
van De passion is een 
Bij zondErE Ervaring

oPEN zoNDAg NiSTELroDE
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Vorige keer heb ik al verteld dat er veel verschillende dieren op 
de geitenwei wonen. Onze oudste bewoonster is pony Sylvia. 
Sylvia woont al vanaf 2001 bij ons. Sylvia is een Shetland pony 
en vindt het erg fijn om geaaid te worden. Je mag Sylvia niet 
voeren want dan wordt ze te dik en kan ze ziek worden.

Ook een aantal van de andere dieren hebben een naam. De 
meeste kippen zijn gewoon kippen, maar er loopt ook een grote 
blauwgrijze kip met gele ogen rond. Daarom heet deze Pino. 
Als je goed kijkt, zie je dat we twee verschillende soorten een-
den hebben. De kleine eendjes zijn mandarijneendjes en daarom 
noemen we die Mandarijn en Mandarine. De grotere eenden 
zijn Hollandse eenden en hebben geen eigen naam.
Onze herten heten Teuntje en Pleuntje. Teuntje en Pleuntje zijn 
een beetje schichtig. Teuntje is daarbij iets brutaler dan Pleuntje 
en wil weleens uit je hand eten. Het sterkste dier op de wei is ons 
Hamshire Down-schaap Dolly. Dolly is het grote witte schaap 
met de brede kop.
Naast Dolly hebben we ook Kameroenschapen. Kameroenscha-
pen hebben geen krullen naar haren. De Kameroenbok heeft 
grote horens en heet Bert. De Kameroenooitjes noemen we de 
jongedames. De grootste groep zijn de geiten. Deze hebben 
geen eigen naam en heten gewoon de geiten. 
We zoeken nog extra vrijwilligers om mee te helpen. Je kunt 
bellen naar 0412-456295 en vragen naar Mark Huyben. Liefst 
na 18.00 uur.

Dierenparkje Heelwijk - Verdilaan - 5384 CH Heesch

Nieuwe openingstijden:

Maandag: 9.00 - 17.00 uur

Dinsdag: 9.00 - 12.00 uur

Woensdag: 15.00 - 19.00 uur 

Vrijdag: 9.00 - 17.00 uurLaar 53c Nistelrode - 0412-486407
www.dierenklinieknistelrode.nl

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

www.trimsalonbeautydog.nl

06-20 60 36 56
Schutsboomstraat 4 5384 GT Heesch

•	Trimmen	op	massage-achtige	wijze
•	Feather	extensions	zetten

Cursisten ‘De eijnderic’ expo-
seren in Cunera/De bongerd
HEESWIJK-DINTHER - Verschil-
lende cursisten van ‘De Eijnderic’ 
exposeren tot en met 26 mei bij La-
verhof, locatie Cunera/De Bongerd,
Zijlstraat 1 in Heeswijk. De exposi-
tie bestaat uit een verscheidenheid 
aan werken en technieken. 

De exposanten zijn: Tiny van der 
Aa, Berna van Beek, Jan van Berkel, 
Nel van den Boom, Ellen Breithor,
Netty Keij, Adrie Slappendel en 
Saskia Verhoeven.
U bent van harte welkom om de 
schilderijen van de diverse cursis-
ten te komen bekijken. De toe-
gang is gratis. Netty Keij bij haar schilderijen

HEESCH - In De Pas in Heesch 
wordt woensdag 18 maart weer 
een Liederentafel gehouden. 

Zoals gebruikelijk begint het orkest 
om 20.00 uur te spelen. 

Zaal de Misse is al eerder open en 
dat geeft de deelnemers ruim de 
mogelijkheid een plekje te zoeken. 
Iedereen die zin heeft kan gezellig 
mee komen zingen. 

Er ligt een map klaar met de tekst 
van de liedjes waaruit een keuze 
wordt gemaakt. De meeste liedjes 
van weleer zijn zo bekend dat ze 
moeiteloos opgepikt worden. 

Het orkest zingt de liedjes voor, 

maar wie zich geroepen voelt mag 
best een nummer voor zijn of haar 
rekening nemen. 
Het repertoire is zo gevarieerd dat 
het zeker niet als oubollig afge-
daan kan worden. Er is voor ieder 
wat wils. 

Hoewel de vijftigplussers de bo-
ventoon voeren, is er geen leef-
tijdsgrens. Ook jongeren hebben 
het er vaak prima naar hun zin. 

De organisatie is in handen van 
de Liederentafelcommissie van de 
Pas. 

De entree is € 1,-.
Iedereen is welkom. 
Aanvang 20.00 uur.

Liederentafel in De pas

professionele fotoshoot eigen hond bij Hokazo
UDEN - Bij Dierenopvangcentrum 
Hokazo in Uden kan iedereen op 
zondag 22 maart van 12.00 tot 
16.30 uur een professionele foto-
shoot van zijn of haar eigen hond 
laten maken. 

De foto’s worden genomen door 
(dieren)fotografe Elise Daanen. De 
fotoshoot zal maximaal drie kwar-
tier in beslag nemen en kost € 25,. 
Een tweede en eventuele derde 
hond van dezelfde eigenaar zijn 

goedkoper (respectievelijk € 15,- 
en € 10,-). De opbrengsten van de 
fotoshoot zijn volledig voor Die-
renopvangcentrum Hokazo.
Binnen twee weken na de foto-
shoot ontvangt u minimaal 5 en 
maximaal 10 digitale foto’s van uw 
hond op origineel formaat (hoge 
resolutie). Een afspraak voor de 
fotoshoot is noodzakelijk. Dit kan 
via Dierenopvangcentrum Hokazo: 
admin@hokazo.nl. Er is slechts be-
perkt plek. 

Dierenopvangcentrum Hokazo 
vangt honden en katten op die 
zwervend worden aangetroffen of 
waarvan de eigenaar afstand heeft 
gedaan. 
Ze doet dat voor de gemeenten 
Bernheze, Boekel, Boxmeer, Cuijk, 
Grave, Mill, Schijndel, Sint-Antho-
nis, Sint-Michielsgestel, Sint-Oe-
denrode, Uden en Veghel. 
Meer info: www.hokazo.nl

W W W . H E E S C H K O I . N L

Voor schitterende 
JAPANSE KOI

w w w . h e e s c h k o i . n l
W W W . H E E S C H K O I . N L

Voor schitterende 
JAPANSE KOI

DIEREN IN BERNHEZE

Als je denkt dat je te klein bent 
om invloed te hebben, dan heb je nog 

nooit de nacht doorgebracht 
met een mug in je slaapkamer

Door Mark Huyben
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Meer informatie: www.stylinda.nl
 Vinkelsestraat 107 - 5384 SE Heesch - info@stylinda.nl - 06-15669024

Tot eind maart 2015  

20% korting
op een advies aan huis 
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 Graafsebaan 44 Heesch  |  Telefoon 0412 - 45 92 95  |  www.tegelhalheesch.nl

FONTEINSET

CITY TOILETSET
VANAF 89,00

109,00

319,00

DESIGNRADIATOREN

VEGHEL - De lente komt eraan, 
het moestuinseizoen begint! 
Intratuin Veghel overhandigde 
deze week zestien gratis school-
tuinpakketten aan de kinderen van 
diverse basisscholen in de regio 
Veghel. 

Daarmee nemen de scholen deel 
aan het landelijke Schooltuinpro-
ject. Dit project voor kinderen in 
de basisschoolleeftijd heeft als 
doel hen te informeren over de 
herkomst van gezonde voeding 
en zelf groenten te kweken. Basis-
scholen, BSO’s en kinderdagver-
blijven konden zich de afgelopen 
maanden hiervoor aanmelden. Er 

is massaal gehoor gegeven aan 
de oproep van Intratuin Veghel. In 
totaal geeft de tuin-en thuisspeci-
alist 16 pakketten weg aan onder-
wijsinstanties in de regio. Hiermee 
kunnen 480 kinderen aan de slag.
Niet weten waar tomaten vandaan 
komen en geen idee hebben hoe 
boontjes groeien? Volgens Der-
rick van Lankveld, ondernemer 
Intratuin Veghel, is dat vanaf nu 
verleden tijd. “Door ze zelf te la-
ten kweken en oogsten, hopen wij 
hier verandering in aan te bren-

gen. Met het Schooltuinproject 
willen we zoveel mogelijk kinderen 
stimuleren om de handen uit de 
mouwen te steken en zelf aan de 
slag te gaan met een moestuin.”
 
Intratuin Veghel staat helemaal in 
het teken van het voorjaar, van 

geur en kleur, van genieten van 
het buitenleven. Intratuin Veghel 
wil u graag op inspirerende en cre-
atieve wijze ondersteunen.

Intratuin Veghel is alle zondagen 
geopend van 12.00 tot 17.00 uur.

intratuin veghel leert kinderen 
over herkomst van voeding

In Nederland kunnen ruim 60.000 
kinderen hun verjaardag niet vie-
ren. Gewoon omdat er thuis te 
weinig geld Is. Stichting Jarige Job 
maakt een einde aan dit verjaar-
dagsleed en trakteert hen op een 
leuke dag. Jarige Job geeft geen 
geld, maar een verjaardagsbox 
t.w.v. € 35,- met alles erop en er-
aan, zoals slingers voor thuis, trak-
taties voor in de klas en nog veel 
meer om je jarig te voelen.

Voor € 35,- (de prijs van één Jarige 
Job verjaardagsbox) ontbreekt het 
je een avond lang aan niets. Eten, 
drinken en top entertainment in 
de vorm van liveband ‘Big Bird’ 
en als kers op de taart een werve-
lende show van 3FM deejay Paul  
Rabbering. 

Het feest wordt georganiseerd door 
Tafelronde Uden Veghel, waarvan 
diverse leden uit Heeswijk-Dinther 
komen. Bernhezer bedrijven als 

Viking entertainment, BBQenzo.nl 
en Heerkens Meubelen hebben 
ook hun medewerking toegezegd. 
De kaartverkoop start op 1 maart, 
maar het aantal kaarten is beperkt. 
Daarnaast zijn er mogelijkheden 
voor bedrijven of instellingen een 
bijdrage te leveren om er ook echt 
een groot feest voor zoveel moge-
lijk kinderen van te maken, door 
zich aan te melden als sponsor. 

Voor meer info: 
www.feestvooreenfeest.nl

jarige job: een feest 
voor iedereen die jarig is, 
maar het niet kan vieren
Met liveband Bigbird & 3FM Deejay Paul Rabbering in 
De Afzakkerij in Veghel

Fnv bouw afdeling bernheze:

FNV Bouw afdeling Bernheze, 
kantoor ’t Dorp 142, 5384 ME 
Heesch. Spreekuur op maandag-
avond van 19.00 tot 20.00 uur. 
Het mobiele telefoonnummer  
06-53466373 is alleen te bereiken 
op de maandagavond. Op feest-
dagen en vakantiedagen niet be-
reikbaar.

Het bestuur van FNV Bouw afde-
ling Bernheze bestaat uit de heren:

Voorzitter
Gerrit Verhoeven uit Vorstenbosch 
0413-341121
Penningmeester  
Jo Bosma uit Heesch   
0412-452241
Secretaris
Piet Strik uit Heesch   
0412-454709
Bestuurslid
Piet van Hintum uit Nistelrode  

0412-611168
Bestuurslid
Patrick Jacobs uit Uden      
06-25526865
Bestuurslid
Robby van Gruythuysen uit Loos-
broek 0413-228851 

VBC kantoor FNV Bouw
Emmaplein 4
5211 VW Den Bosch
VBCDenBosch@fnvbouw.nl

Met ingang van 1 januari 2015 
werken wij - tijdelijk - enkel op 
afspraak. De inloopspreekuren op 
dinsdagavond en donderdagoch-
tend zijn komen te vervallen. Af-
spraken kunnen alleen gemaakt 
worden via de vakbondstelefoon 
0900-3682689. Deze regeling is 
tijdelijk, in verband met reorgani-
satie. De spreekuren van de dins-
dagavond en donderdagochtend 
komen te zijner tijd weer terug. We 
houden de leden op de hoogte via 
een nieuwsbrief of 
DeMooiBernhezeKrant.

Nu de afdeling Heeswijk-Dinther 
zijn leden vanaf januari 2015 bij 

ons ingedeeld heeft, zijn we als 
afdeling compleet. We behartigen 
nu de belangen van alle leden die 
in de gemeente Bernheze wonen. 
Het totaal aantal leden is per ja-
nuari 2015, 467. We willen als be-
stuur alle leden van harte welkom 
heten bij onze afdeling, waar we 
voor jullie klaarstaan. Leden be-
dankt.

Onze slogan is: Met elkaar 
Voor elkaar.

Belastingservice
Invullen belastingformulieren 
staat weer voor de deur: ROC De 
Leijgraaf, Muntlaar 10, Veghel.
U kunt een afspraak maken met: 
Anneke Hoekstra 06-23816453 
of met Louis Schuylenburch  
06-13203105, op Ma. Di. Wo. Do. 
Vr. Tussen 17.00 en 18.00 uur. Of 
via de site: 
www.afspraakmakenfnv.nl.

Belastingservice Oss/bs Lockaert, 
Bessenlaan 50
Afspraak maken met Ger van 
Niftrik en Michel van Orsouw 
06-12482168 of via de site.

niet weten waar 
tomaten vandaan 
komen en geen idee 
hebben hoe boontjes 
groeien? Vanaf nu 
verleden tijd

Paul-Rabbering

VEGHEL - Tafelronde Uden Veghel houdt op zaterdag 11 april een groot 
feest op de Noordkade in Veghel met liveband Bigbird & 3FM Deejay 
Paul Rabbering, exclusief voor stichting Jarige Job. 

BigBird

een groot feest 
voor zovEEl mogElijk 
kinDeren

www.mooinisseroi.nl
INfoRmEERt, boEIt 
EN INtEREssEERt zet al ruim acht jaar nistelrode op de kaart
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Bernheze sportief

Naast deze kampioenen behaalden 
ook Shai Rooijmans met Carlos in 
het DE-M en Geertje van Aarle 
met Gomes in het AB-L een start-
bewijs voor de Brabantse Kampi-
oenschappen. Lieke van Gorkum 
en Romy van Roessel deden er nog 
een schepje bovenop door zich zo-
wel in de dressuur als het springen, 
af te vaardigen. 

Op de Brabantse kampioenschap-
pen reed Lieke van Gorkum zich in 
de dressuur met haar beide pony’s 
in de prijzen en wel door tweemaal 
knap derde te worden. 
RSV De Valianten feliciteert haar 
leden die hier vernoemd zijn, maar 
ook de andere ponyruiters die 
eveneens mooie prestaties hebben 
behaald!

vier kringkam-
pioenen rSv de valianten

HEESWIJK-DINTHER/LOOSBROEK - De ponyruiters van Ruitersport-
vereniging De Valianten hebben dit indoorseizoen fantastisch gepres-
teerd. Maar liefst vier combinaties werden kringkampioen. Lieke van 
Gorkum werd met haar pony’s Blacky en Didi kampioen in de dressuur 
klasse A-B en A-L1. Niels Rietbergen werd kampioen in de B-B met zijn 
pony Bubbly. Bij het springen wist Romy van Roessel met Sharon de 
kampioenstitel te veroveren in de klasse C-B.

paardrijdenDeelnemers melden zich 
massaal aan voor Color Fun! 

BEEK EN DONK – In een week tijd hebben al ruim 
tweehonderd mensen zich ingeschreven voor het 
nieuwe Laarbeekse evenement Color Fun! Dit evene-
ment vindt plaats op zaterdag 9 mei op en vanaf het 
evenemententerrein in Beek en Donk. 

Het begint ’s middags om 15.00 uur met een kleuren-
loop, die zowel hardlopend als wandelend afgelegd 
kan worden. Aansluitend begint om 19.00 uur de 
feestavond, die gratis voor iedereen toegankelijk is. 

Color Fun!
Rond 16.00 uur start de eerste groep met de run. 
Woordvoerster Ria Tijssen vertelt: “Er zijn twee routes: 
één van 2,5 kilometer en één van 5 kilometer. Beide 
routes zijn rolstoelvriendelijk en kunnen zowel hardlo-
pend als wandelend afgelegd worden. Zo is het voor 
iedereen toegankelijk: van jong tot oud en van mobiel 
tot minder mobiel. Er wordt in verschillende groepen 
gestart. De route die je kiest, bepaalt wanneer je ver-
trekt. Tijdens de run word je bestrooid met kleurenpoe-
ders. Zo kom je uiteindelijk kleurrijk de finish over!”

Goede doel 
Het evenement slaat zowel lokaal als regionaal aan. 
Ria: “Er komen inschrijvingen binnen vanuit de gehe-
le regio. We hebben zelfs een inschrijving binnen uit 
Hengelo.” 

Deelname aan de run kost € 15,00. Inbegrepen zijn 
de poeders, het T-shirt, de zonnebril en nog wat leuke 
artikelen. Ook betaal je als deelnemer niets extra’s aan 
de kleurenpoeders die ’s avonds worden gebruikt. Per 
inschrijving gaat € 5,00 naar het goede doel: de Laar-
beekse (sport)verenigingen.

Activiteiten
Op de route komen diverse muziekkappellen te staan. 
Ria vult aan: “Op het evenemententerrein vinden de 
gehele dag allerlei activiteiten plaats. Zo zijn er drink- 
en eetkraampjes, maar ook luchtkussens, ballonnen-
clowns, ludieke warming ups, een feest DJ, goede doe-
len-kraampjes, een dierenweitje en ga zo maar door. 
Het wordt één kleurrijk groot feest!”

Feestavond
Nadat de laatste lopers het parcours over zijn geweest, 
wordt alles gefocust op de feestlocatie op het evene-
mententerrein. De feestavond start om 19.00 uur. Een 
goede muziekband zorgt voor een sfeervolle avond. 
Gedurende het feest worden de aanwezigen ook hier 
met kleurenpoeders bestrooid. De entree voor deze 
avond is gratis. Ria: “Dus ook als je niet meedoet aan 
de run, ben je ’s avonds van harte welkom.”

Aanmelden
Wil je je aanmelden? Of ben je op zoek naar meer in-
formatie? Kijk dan op de website: 
www.colorfunlaarbeek.nl. Aanmelden is mogelijk tot 
en met dinsdag 5 mei. Voor vragen kan gemaild wor-
den naar: info@colorfunlaarbeek.nl.

Advertorial

korFbaLkampioenen in bernHeze

Altior B1

Altior E2

Korloo B1

Korloo E1

Korloo F2

Altior C1

Prinses Irene 1
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NISTELRODE - De laatste zaal-
wedstrijd van de competitie 
2014-2015, speelden de Prinses 
Irene korfbalsters tegen Avanti uit 
Schijndel. 

Het doel was om deze laatste wed-
strijd te winnen, om zo het volle 
aantal punten uit de competitie te 

halen. Dat lukte en - en passant - 
schoot Laura van de Ven ook het 
200ste doelpunt van deze zaal-
competitie binnen. Prinses Irene 
won met 20-15. Daarmee werd 
een succesvol zaalseizoen afgeslo-
ten met een kampioenschap en 13 
punten voorsprong op de directe 
concurrentie. 

Succesvol zaal-
seizoen korfbalsters prinses irene

korfbal

     voetbal               hockey  tennis  basketbal       turnen          volleybal               handbal

    beugelen                          boksen              badminton                   zwemmen                 waterpolo handboogschieten          tafeltennis

           korfbal       hardlopen      jeu de boule paardrijden     wielrennen              darten    golf

    biljarten       duivensport                 judo     vissen          skien       snowboarden                 kano  

dammen          schaken     kaarten/bridgen

1cm b

1,2 cm b

1,4cm b

          autosport                      karten              motorsport

NISTELRODE - Prinses Irene won 
de belangrijke degradatiewed-
strijd tegen Best Vooruit met 4-2.

Daar zag het bij het rustsignaal niet 
naar uit. Prinses Irene was zwaar 
gehandicapt en speelde met vier 
invallers en met derde doelman 
Joris Pennings. De 0-1 ruststand, 
doelpunt van de beste man bij 
Best Vooruit Brian van Schijndel, 
was een goede afspiegeling van de 
krachtsverhoudingen. 
In de tweede helft zag het publiek 
een Prinses Irene dat als collectief 
de Bestenaren aftroefde. Waar 
vaak bij Prinses Irene, als we spre-

ken over sterkhouders, gekeken 
wordt naar spelers als Gijs van Erp, 
Teun van Schadewijk en de nieuwe 
aanwinst Martijn van Vught, was 
het vooral Tim van den Brand die 
zondagmiddag het verschil maak-
te. Hij was er in de tweede helft 
verantwoordelijk voor dat het ge-
handicapte elftal van coach Meijs 
zich herpakte en uiteindelijk de 
verdiende overwinning kon bij-
schrijven. 
Van den Brand was vooral in de 
tweede helft een constante drei-
ging voor de achterhoede van de 
Bestenaren, die maar geen vat op 
hem kregen.

van den brand 
neemt prinses irene bij de hand

voetbal

N I S T E L R O D E / H E E S W I J K - 
DINTHER - In het meisjeskorfbal 
stond dit weekeinde een heuse 
kraker om de titel op het pro-
gram: Altior C1 nam het op tegen  
Prinses Irene C1. De ploeg die 
won, was kampioen. 

Altior begon heel nerveus aan 
de wedstrijd en de dames uit 
Nistelrode profiteerden hiervan 
en gingen zelfs rusten met een 
2-1 voorsprong. De tweede helft 
werd steeds spannender. Altior 
kwam opnieuw op voorsprong, 
2-3. Maar Prinses Irene bleef hoop 
houden op een goede afloop, want 

de ploeg kwam weer langszij: 3-3. 
Toch was het Altior dat weer bru-
taal een voorsprong nam en niet 
meer weggaf, want bij de stand 
van 3-5 scoorde Prinses Irene nog 
wel 4-5, maar daarna liep Altior uit 
naar 4-7. 

Prinses Irene kwam nog terug tot 
6-7, maar hier bleef het bij, zodat 
de ploeg uit Heeswijk-Dinther on-
geslagen kampioen werd. 

Stormvogels 1 – Altior 1: 15-13
De Korfrakkers 2 – Altior 2: 19-12
De Korfrakkers 3 – Altior 3: 20-7
Flamingo’s 2 – Altior 4: 7-7

Altior MW1 – BMC MW1: 2-7
Altior A1 – SVOC ’01 A1 7-7
De Kangeroe A1 – Altior A2: 8-4
Altior A3 – De Korfrakkers A2: 
17-3
Altior B1 – Flamingo’s B1 9-1
Avanti C2 – Altior C3: 1-7
Corridor E1 – Altior E1: 5-6 
strafworpen 5-4
Corridor E2 – Altior E2: 3-6
Altior E3 – De Korfrakkers E5: 7-10
Altior E4 – De Korfrakkers E6: 7-12
Altior E5 – Celeritas E2: 2-4 
Altior F1 – Odisco F1: 5-16
Altior W1 – Blauw Wit W1: 4-14 
Strafworpen: 4-5
Altior W2 – BMC W1: 9-5

kampioenregen bij altiorkorfbal
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winst voor HvCH door goede eerste helft 
HEESCH – HVCH wist zondag met 
1-0 van DESO te winnen, vooral 
dankzij een goede eerste helft.

Onder prima omstandigheden wist 
HVCH in de eerste helft te scoren. 
Moutad Maamar had die stand ge-
lijk moeten trekken, maar hij ver-
zuimde. 

DESO drong in de tweede helft 
wel aan, maar bracht HVCH niet 
echt in de problemen. 

Na 90 minuten bleek het doelpunt 
van Freek van Eembergen goud 
waard: 1-0.

voetbal

mooie overwinning voor wHv

LOOSBROEK - WHV-trainer Leon 
van Wanrooy miste zijn topscorer 
Harold Lunenburg, Yorick van de 
Rakt en Tim Buunen, maar des-
ondanks hebben de mannen uit 
Loosbroek terecht gewonnen van 
het al drie wedstrijden op rij on-
geslagen Ravenstein.

Al vroeg in de wedstrijd ging WHV 
rechtermiddenvelder Teun Bosch 

door zijn enkel en moest vervan-
gen worden door Twan van der 
Doelen. De eerste helft was het 
spel aan beide kanten rommelig. 
Ravenstein hanteerde veel de lan-
ge bal van achteruit, waardoor er 
weinig combinaties te zien waren. 
WHV kwam er een aantal keren 
gevaarlijk uit, maar Thijs Lunen-
burg, Roel Lunenburg en Teun van 
Mil troffen geen doel. Ruststand 
0-0.

De tweede helft ging WHV duide-
lijk op zoek naar de voorsprong en 
deze kwam er na een uur spelen. 
Uit een corner van Roel Lunenburg 
kon broer Marco de bal uit een 
scrimmage binnenwerken 1-0. 
Ravenstein probeerde de gelijk-

maker te forceren en die kwam 
er uit een corner. Topscorer Lucas 
Brouwer kopte snoeihard binnen. 
De spanning was voor even terug, 
maar daar maakte spits Marco Lu-
nenburg een einde aan. 
Een breedtepass van Twan van der 
Doelen werd prachtig binnenge-
schoten. 

Ravenstein ging vol op de aan-
val spelen en gooide het achterin 
open. Diep in blessuretijd werd 
een voorzet van invaller Royd van 
Menzel door de Ravenstein-goalie 
Raphael van Tongeren volledig 
verkeerd ingeschat, waarna de op-
gekomen rechtsachter Jurien van 
de Rakt eenvoudig kon binnenlo-
pen: 3-1.

voetbal

onverdiend verlies vrouwen
NISTELRODE - De voetbalsters 
van Prinses Irene speelden een 
prima wedstrijd, maar vergaten 
zichzelf te belonen tegen een ge-
handicapt Buitenveldert. 

Ook Prinses Irene miste enkele 
vaste krachten. Aanvoerster Jamie 
van de Nieuwenendlijk ontbreekt 
al langer. Sterkhouder en laatste 
vrouw, Meggy Wijnen was door 
een teenblessure ook niet inzet-
baar. Ilona den Dunnen verving 
haar meer dan verdienstelijk. 

Het werd een onverdiende 1-2 ne-
derlaag.

voetbal

We voorzien u graag van een hapje en drankje.
Wij verzorgen voor u ook een sport- of feestmiddag/avond

Sportcafé de Zaert
Heilige Stokstraat 1 - Heeswijk-Dinther - 06-42968565

Na ’n uurtje sporten nog even ontspannen?
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De opLoSSing

HEESCH - In sporthal ’t Vijfeiken 
in Heesch stonden zaterdagavond 
beide teams van handbalvereni-
ging Dos’80 tegenover hand-
balbalvereniging Oktopus uit 
Eindhoven. De punten bleven in 
Heesch.

De heren liggen nog altijd op koers 
voor het kampioenschap. Dat er 
met de Heeschenaren niet te spot-
ten valt, lieten zij vanaf de eerste 
seconde zien. Met gedegen spel 
lieten zij, ondanks de harde aanpak 
van de tegenstander, er geen gras 
over groeien. Binnen tien minuten 
stond het team van Frank Schelle-
kens met 6-1 voor. Toen het rust-
signaal klonk was het 15-8. Het 
hoge tempo werd in de tweede 
helft voortgezet en het regende 
doelpunten. De open dekking 
van de tegenstander zorgde voor 
ruimte die uitstekend werd benut. 
Eindstand: 33-24.

Hoog tempo
De dames wilden na de verloren 
uitwedstrijd tegen Oktopus wat 
rechtzetten. Er werd geknokt voor 
iedere bal en verdedigend had de 
ploeg van Joop Baltussen zijn zaak-
jes op orde. In een aantrekkelijke 
wedstrijd, waarin het tempo hoog 

was, werd er door beide ploegen 
een pittige strijd geleverd. Halver-
wege was het nog zeker niet be-
slist, 9-8. Na de rust nam Dos een 
ruimere voorsprong, 14-11. Toch 
wist Oktopus zich terug te knok-
ken naar 14-14. Dos bleef bij de 
les en in de eindfase wist Monique 
van de Kamp driemaal het net te 
vinden. 
Ook Ellen Kenter was op dreef 
met in totaal vijf scores. Daarnaast 
werd door een tactische verdedi-
gende ingreep de meest scorende 
tegenstander aan banden gelegd. 
Een verdiende overwinning met 
21-17 was het eindresultaat.

Dames en 
heren Dos’80 winnen

handbal

Korloo begon goed en wist ook 
al snel de voorsprong te pakken. 
Echter, kon er geen gat geslagen 
worden en kreeg Kangeroe de 
kans om in de wedstrijd te blijven. 
Meerdere malen wist Korloo op 
voorsprong te komen en wist Kan-
geroe meteen weer de gelijkmaker 
op het bord te zetten. 

In de laatste minuten sloeg Kor-
loo een klein gaatje naar 7-9. De 
wedstrijd werd rustig en beheerst 
uitgespeeld en uiteindelijk met 8-9 
gewonnen. 

Later op de dag moest Alico te-
gen Odisco en deze wedstrijd zou 
bepalend zijn voor de positie van 
Korloo. Wanneer Alico punten zou 
laten, liggen zou ze degraderen. 
Helaas voor Korloo mocht het niet 
zo zijn. Alico won en hierdoor was 
degradatie voor Korloo een feit.

Degradatie 
ondanks winst voor korloo 

korfbal
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LOOSBROEK - Voor Korloo uit Loosbroek stond zondag 8 maart de 
laatste wedstrijd van de binnencompetitie op het programma. Een hele 
belangrijke wedstrijd, aangezien de uitslag mede bepalend zou zijn 
voor behoud in de 1e klasse.

eerste winst voor Sine-Cura D1 
HEESWIJK-DINTHER - Het onder-
bouwteam van Sine-Cura turnde 
zaterdag haar tweede competitie-
wedstrijd tegen Turnlust Budel. 
Het team bestond uit: Larissa 
Deckers, Gijsje van de Akker, Lynn 
van Doorn, Famke Voets, Sophie 
Nooijen en Noa Lambrou. 

De turnsters begonnen de wed-
strijd op brug. Hier lieten ze nette 
oefeningen zien. Gijsje en Famke 
werden met een 13.25 beloond op 
brug. 

Larissa behaalde met haar spron-
gen een 12.475. Lynn turnde een 
stabiele balkoefening waarvoor 

ze een 12.70 behaalde. Sophie en 
Noa turnden mooie vloeroefenin-
gen op muziek. Sophie kreeg hier-
voor een 12.35 en Noa zelfs een 
12.80. Het was een spannende 

wedstrijd, maar het team van Sine-
Cura wist de winst binnen te ha-
len met een klein verschil van drie 
punten meer op de tegenstander 
Turnlust.

turnen

Finales ’t bomenpark 
bernhezer tennistoernooi

Het toernooi wordt jaarlijks geor-
ganiseerd door TV De Balledonk 
en TV De Hoef. De eerste dagen 
van het toernooi wordt op beide 
parken gespeeld. De tweede helft 
wordt wisselend of bij TV De Hoef 

of bij TV De Balledonk gespeeld. 
Het toernooi is gestart op zaterdag 
28 februari met 199 deelnemers 
in 16 onderdelen. De deelnemers 
waren afkomstig van zes tennis-
verenigingen in Bernheze.

In totaal zijn er in negen catego-
rieën finalewedstrijden gespeeld. 
In de overige zeven onderdelen 
waren enkel poulewedstrijden. 
De prijswinnaars hebben allen een 
bon van hoofdsponsor, restaurant 
’t Bomenpark, in ontvangst mogen 
nemen.
Traditiegetrouw wordt er ook ge-
streden om de felbegeerde wissel-
beker. Deze wordt gewonnen door 
de vereniging met de meeste wed-
strijdpunten. Nadat De Balledonk 
de beker al jarenlang mee naar het 
clubhuis heeft mogen nemen, viel 
de eer dit jaar te beurt aan TV De 
Hoef. 
Ondanks het feit dat er dit jaar een 
lichte daling in het totaal aantal 
inschrijvingen was, is er weer een 
geweldig toernooi gespeeld. Deel-
nemers en organisatie bedanken 
hoofdsponsor ’t Bomenpark om-
dat zij het mede mogelijk maken 
dat het toernooi georganiseerd 
kan worden. 

Volgend jaar is TV De Balledonk in 
Heeswijk-Dinther weer gastvereni-
ging.

tennis

NISTELRODE - Dit jaar was TV De Hoef in Nistelrode weer aan de beurt 
om gastvereniging te zijn voor ‘t Bomenpark Bernhezer tennistoernooi, 
voor leden van tennisverenigingen uit de gemeente Bernheze. De fina-
les werden zondag gespeeld. 

Dv Dancing kids ready to dance
GEMERT/NISTELRODE – Bij Rea-
dy-2-Dance afgelopen weekeinde 
in Gemert kwamen alle dansen 
van DV Dancing Kids voorbij. Met 
mooie resultaten en met maar 
liefst dertien dansen eindigden de 
dansers uit Nistelrode op de eer-
ste plaats. 

Solo minioren: Lindsey 4e met 241 
punten. Sportklasse solo junioren: 
Gwen 1e met 288 punten. Vera 2e 
plaats met 281 punten. Sascha 6e 
met 260 punten. Garde minioren: 
Minigarde 1e plaats met 228 pun-
ten. 
Garde junioren: Miracle heeft 
mooie punten bij elkaar gedanst. 
Een van de dansers viel, maar dans-
te heel stoer door, waardoor ze met 
de groep de 1e plaats behaalde 
met 273 punten. Vrije klasse: Me-
lody 1e plaats met 250 punten. De 
minioren: Karakter behaalde ook 
de 1e plaats met 240 punten.

De twee marsgroepen kwamen 
beide als eerste uit de strijd; Marsh-
mallows met 271 punten, Untou-
ched met 289 punten. Het zag er 
weer strak uit! Modern junioren 

vrije klasse: Release 2e met 244 
punten; sportklasse Spirit eindigde 
op een 1e plaats met 268 punten.

Jeugd en hoofdklasse solo’s: 
Guusje 4e met 270 punten. Demi 
3e met 289 en Kimberley 1e met 
294 punten. Ook Garde jeugd en 
hoofdklasse volgden elkaar op: 
Diamonds 3e met 271 punten en 
Touch 1e met 286 punten. Op 

deze mooie zonnige dag was het  
’s avonds rond half acht tijd voor 
de laatste dansen. Modern jeugd: 
Euphoria 1e met 281 punten; 
hoofd Inspiration 1e met 288 pun-
ten en Marlon 1e met 273 punten. 
Volgende week is er weer een IT in 
België en zondag gaat een aantal 
leden naar het toernooi in Over-
loon. 

dansen

Gardegroep Miracle  Foto: Marcel van der Steen
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Zin in een Feestje
WomenWorks
Wolletjes
Win in Werk
Verbossen Stukadoors
Venwico Schilderwerken
Van Uden Bouwservice
Van Tilburg Online
Van Tilburg Mode & Sport
Van Soest & Partners
Van Schijndel Tegelhandel
Van Schayk VOF
Van Schaijk Transport B.V.
Van Mook, De Echte Bakker
Van Lieshout Dier&Tuin VOF
Van den Elzen Transport
Van Boxtel Groep
V.A.K. Assist
Uitgaanscentrum Lunenburg
UCE Computers
Trendtuin
Travel Club Annemarie van Erp
Tekenburo Verkuijlen
Technitrexx
StyLinda Interieurontwerp & Styling
Stichting Fazanterie ‘de Rooie 

Hoeve’
Stal het Kantje
Slagerij-Poelier Riny van Esch
Servicestation van Duijnhoven BV
Service Apotheek Nistelrode
RWP Audio & Lighting
Runningtherapie Bernheze.
Rivez assurantiÎn & risicobeheer BV
Rijschool Nistelrode
Rijschool Chris van Vught
Rainbow Centre
Rabobank Bernheze Maasland
Raamdecoratie Totaalmarkt
Puur Haar
Praktijk voor natuurgeneeskunde 

Marianne van Lith
Podotherapie van den Heuvel
Plaza `t Supertje
Pas Banden en Accu’s
Partycentrum ‘t Maxend
OOvB
Oefentherapie Cesar
MG Service
Meer Sports Sport en Healthclub
Marya Schoenen & Tassen
Marvy’s Speelwereld
MandalArt mandalatekenen
Machinale Timmerwerken Jan 

Loeffen
Maas & van Oss
Los door het bos
Logopediepraktijk Heesch Nistelrode
LipsGroen Hovenier BV
Life & Garden tuincentrum
Leon Kerkhof Tuinontwerp Aanleg 

en Onderhoud
Langens Hoveniers
La Colline
Kringloop Heesch
Klasse RT

Graag vertellen wij u hoe u op de website van uw kern komt te staan 
met een bedrijfspresentatie, u bent daarmee 24-uur per dag te vin-
den op de digitale snelweg. 
Meer informatie: WWW.BERNHEZEMEDIA.NL

Kinderopvang Humanitas/ KDV
Piekobello
Kinderopvang De Benjamin
Kindercoach Plus
Karwei
Kapsalon van Dinther
Kantoorboekhandel Ceelen
Kampeerboerderij De Vrije Lust
John’s raambekleding
Jacobs & Jacobs Woonsfeermakers
Jack Martens Tweewielers
Intense Skin & Body improvement
Installatiebedrijf van Dinther
Installatiebedrijf T Loeffen
Installatiebedrijf Kerkhof Pittens
Hullie Speelboerderij
Hubo Nistelrode
Houthandel W. Jacobs BV
Horecaservice vd Akker
Hoogstede Optiek en Horen
Heerkens Groente en fruit BV
Health Center Nistelrode
Hanenberg Materieel
Hanegraaf Verhuur
Hairzz & Bijoux
Groente- en fruitspeciaalzaak Ceelen
Goudsmid Carool Nouwens
Geurts Mengvoerders BV
Gastronomia Italiana
Gaaf Grafisch
Fransen Accountancy & Advies
Finovion Accountancy Bernheze
Financieel Centrum Heesch
Fietsplus Rini
Feston Tapijten Heesch
Fa. v.d. Wetering
Eetcafe ‘t Pumpke
DTG Kaarsen
Drukkerij Wihabo
Dressup-Instyle
DIO The Readshop Sparkling
De Pas
De Bakkers Lamers
Danaque Haarstudio
Crommenacker Automobielen
Chris van Velzen aanhangwagens
Centrum Maia
Cafetaria ‘t Tramplein
Café ‘t Tramstation
Cafe - Zaal Elsie
C1000 Wiegmans
Built 4 Beauty Gym 2.0
Brasserie `t oude Raadhuis
Boslo Investment
Boetiek 24.nl
Bevers Steencentrum BV
Bevers Installatietechniek BV
Bernheze Makelaars en Adviseurs
Bart Strijbosch BV.
Balletstudio Hanneke van der Stappen
Badkamermarkt.nl BV
Autorijschool van Sleuwen
Autobedrijf Timmermans
Autobedrijf Minnaar
Autobedrijf Langens
Autobedrijf Alfred van Dijk
AquaRest

www.mooiheesch.nl•WWW.MOOIHDL.NL•www.mooinisseroi.nl

deze websites kun je instellen als je startpagina op de computer, 
klik rechtsboven in de hoek en je bent snel naar het weer, de radio 
online, routemap, tvgids.nl en al het nieuws van uw kern geklikt. De 
steun van onderstaande bedrijven geven een gratis podium online 
voor alle verenigingen en stichtingen:

De kernen van mooIBernheze

mariëLLe van kaatHoven

www.mooiheesch.nl

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

jaarlijkse wielerronde in Heeswijk
HEESWIJK-DINTHER - In en rond Heeswijk wordt zondag 15 maart weer het jaarlijks terugkerende criterium 
verreden. 

Het criterium wordt mede mogelijk gemaakt door de nieuwe 
hoofdsponsor: Van den Akker Aqua Service en subsponsor 
MTC Bernheze. De start en finish worden, net als vorig jaar, 
gesitueerd in de Lariestraat ter hoogte van Stal Dice.
De dag begint met een Rabo Dikke Banden Race voor de jeugd 
van 7 t/m 12 jaar. Wil je je eens een echte renner voelen of met 
je vriendjes van school een wedstrijdje fietsen om te kijken wie 
de sterkste is? Geef je dan op via wscbernheze@hotmail.com 
of kom op 15 maart naar Stal Dice in de Lariestraat om je in te 
schrijven. Om 11.00 uur gaat de wedstrijd van start.
De wedstrijdrenners gaan vanaf 12.00 uur beginnen aan de 
rondes over het parcours. 
De nieuwelingen zullen het spits afbijten met een koers over 50 
km. Vervolgens komen vanaf 13.45 uur de amateurs in actie 
die 60 km lang hun rondes rijden en de dag wordt afgeslo-
ten met de elite-renners die om 15.30 uur vertrekken voor hun 
koers over 80 km. 
Kijk voor meer informatie: www.wscbernheze.nl. 

avesteyn F1 pakt titel in de zaal 

De poulefase kwam de ploeg ge-
makkelijk door, met als resultaat 
een eerste plaats. De nummers 
één en twee van de verschillende 
poules speelden een regionale fi-
nale op zaterdag 21 februari. Na 
een aantal spannende wedstrijden, 
waarin de teams aan elkaar ge-
waagd waren, behaalde Avesteyn 
F1 weer de eerste plaats.
 
Door deze prestatie wist het team 
zich te plaatsen voor de finale van 
het zaalvoetbalkampioenschap 
regio Zuid II, die plaatsvond in  
Sittard. Met een volle touringcar 

met spelers, leiders en vele sup-
porters gingen we natuurlijk voor 
de winst, maar wilden we vooral 
genieten.
Na een mooie officiële opening 
werd een toernooi van vijf wed-
strijden van 11 minuten gespeeld. 
De nummers 1 en 2 mochten later 
dan de finale spelen. Na een flit-
sende start tegen Schijndel, 3-0 
winst, ging Avesteyn in de 2e wed-
strijd in de laatste minuut onderuit 
tegen Vitesse ’08, 0-1. De ploeg 
herpakte zich goed en de volgende 
drie wedstrijden werden allemaal 
overtuigend gewonnen.

Finale
Dit resulteerde in een finaleplaats 
tegen Vitesse’08. Hierin kon re-
vanche worden genomen voor de 
nederlaag in de poule. Het was een 
zeer spannende wedstrijd waarin, 
nadat Avesteyn op achterstand 
was gekomen, uiteindelijk toch de 
welverdiende overwinning werd 
gepakt: 3-1.
De vreugde na het eindsignaal was 
zeer groot. Avesteyn ontving een 
zeer mooie, grote beker!
 
Avesteyn F1 wil graag de shirtspon-
sor BobFoto, Administratiekantoor 
Van Schayk v.o.f. en Dierenartsen 
Combinatie Aadal en natuurlijk 
Avesteyn bedanken voor het mede 
mogelijk maken van deze onverge-
telijke trip naar Sittard.

HEESWIJK-DINTHER - Nadat de F1 van de Dintherse voetbalclub  
Avesteyn het kampioenschap in de Hoofdklasse in de laatste wedstrijd 
had verspeeld, was het team gebrand op een goed resultaat in de zaal. 
En dat lukte!

voetbal

Graafsebaan 33 - 5384 RS Heesch - 0412 455 435- 06 121 939 38 - anja@trendtuin.nl - www.trendtuin.nl

Door de juiste keuzes te maken bij de tuin-
inrichting of een beplantingsplan kan 
het onderhoud beperkt worden. Op termijn 
kunt u ook kosten besparen doordat er niet elk 
jaar verplant of verandert hoeft te worden.

Anja van den Heiligenberg
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Voor meer informatie over de inhoud en tijden van de evenementen kunt u de agenda op onze websites bekijken.
Wilt u uw evenementen op deze pagina geplaatst hebben dan kunt u deze aanmelden via onze websites

www.mooiheesch.nl www.mooinisseroi.nl www.mooihdl.nl www.vorstenbosch-info.nl

HEESCH • HEESWIJK • DINTHER • LOOSBROEK • NISTELRODE • VORSTENBOSCH

E V E N E M E N T E N
12 mAARt 

Dierencommunicatie 
bij Centrum maia
Locatie: Palmenweg 5 Nistelrode

film: familiedrama
Locatie: CC Nesterlé Nistelrode

onderonsje Loosbroek
Locatie: Steunpunt D’n Hoek 
Loosbroek

Kbo Liederentafel
Locatie: De Stuik Vorstenbosch

13 mAARt 

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

Vuile Huichelaar: We zullen 
doorgaan
Locatie: De Pas Heesch

soos Imeet geopend
Locatie: Raadhuisplein 21 
Heeswijk-Dinther

Harmonie sint servaes met 
Karin bloemen
Locatie: Den Durpsherd Berlicum

14 mAARt 

bezoek aan woonboerderij 
van theo van oort
Locatie: HKK Nistelvorst 
Nistelrode

Kinderbrillendag
Locatie: Hoogstede,
Tramstraat 23, Nistelrode

tuinschetsdag
Locatie: LipsGroen Nistelrode
Pagina 6

schilderijen/boekenbeurs
Locatie: De Pas Heesch
Pagina 29

Klucht: De mooiste Dag
Locatie: CC De Wis Loosbroek

the Hot studs
Locatie: Café De Zwaan 
Heeswijk-Dinther
Pagina 29

Uitslag Vorstenbosch KWIst
Locatie Vorstenbosch

Expositie Glaskunst
Locatie: Kloosterkapel 
Vorstenbosch
Pagina 2

15 mAARt 

open zondag
Locatie: Nistelrode
Pagina 31, 32, 33 en 34

VV de oranjewever: 
Ruilbeurs
Locatie: Riethoeve Vorstenbosch

Natuurwandeling 
in de maashorst
Locatie: Natuurcentrum 
De Maashorst Nistelrode
Pagina 32

schilderijen/boekenbeurs
Locatie: De Pas Heesch
Pagina 29

sprookjestheater: Aladin
Locatie: De Pas Heesch

film: the Hundred-foot 
Journey
Locatie: Filmhuis De Pas Heesch
Pagina 2

Klucht: De mooiste dag
Locatie: CC De Wis Loosbroek

trio Guirlande
Locatie: Kasteel Heeswijk 
Heeswijk-Dinther
Pagina 28

Van den Akker Aqua service 
Wielerronde
Locatie: Heeswijk-Dinther
Pagina 39

VV Vogelvreugd: Kaarten
Locatie: CC Servaes 
Heeswijk-Dinther

Kienen
Locatie: Café Zaal Elsie 
Heeswijk-Dinther

Expositie Glaskunst
Locatie: Kloosterkapel 
Vorstenbosch
Pagina 2

tennis clinic
Locatie: Tipweg 10 Vorstenbosch

16 mAARt 

Pim van Lommel: 
Eindeloos bewustzijn
Locatie: Abdij van Berne 
Heeswijk-Dinther
Pagina 16

ALV fNV bouw
Locatie: CC de Wis Loosbroek
Pagina 22

17 mAARt 

Workshop Werken met 
Energie bij Centrum maia
Locatie: Palmenweg 5 Nistelrode

VV Vogelvreugd: Kienen
Locatie: CC Servaes 
Heeswijk-Dinther

18 mAARt 

Verkiezingen Provinciale 
staten en Waterschap 

open Huis,Labyrint lopen 
en Reiki- oefenavond bij 
Centrum maia
Locatie: Palmenweg 5 Nistelrode

Liederentafel
Locatie: De Pas Heesch
Pagina 34

Informatie-avond: de ouder 
wordende mens
Locatie: De Pas Heesch
Pagina 12

Kbo Dinther: ALV
Locatie: CC Servaes 
Heeswijk-Dinther
Pagina 6

19 mAARt 

oud papier buitengebied
Locatie: Nistelrode

DI-RECt
Locatie: De Pas Heesch

oecumenische open avond
Locatie: Abdij van Berne 
Heeswijk-Dinther
Pagina 16

Lezing: marianne van Lith
Locatie: Kloosterkapel 
Vorstenbosch
Pagina 2

20 mAARt 

Reiki 1 bij Centrum maia
Locatie: Palmenweg 5 Nistelrode

Eclips en Publieksavond 
sterrenwacht Halley
Locatie: Halleyweg 1 Heesch
Pagina 1

Jong van Harte 
‘Revue’ voor Kbo leden
Locatie: De Pas Heesch

soos Imeet geopend
Locatie: Raadhuisplein 21 
Heeswijk-Dinther

start: biljartkampioen-
schappen 2015
Locatie: Café de Schaapskooi 
Vorstenbosch

feel Good & shop Event
Locatie: De Koekbouw Veghel
Pagina 10

Paasei-actie Gorgo
Locatie:  Heeswijk-Dinther 
en Loosbroek

21 mAARt 

open dag van de Zorg

schoonmaakdag 
buitengebied
Locatie: Bernheze

Cursus Voetreflexmassage 
bij Centrum maia
Locatie: Palmenweg 5 Nistelrode

Camarettenfestival: 
finalistenconcours
Locatie: CC Nesterlé Nistelrode
Pagina 28

Requiem Gabriel fauré en 
mis in D Antonin Dvorák
Locatie: Abdij van Berne 
Heeswijk Dinther

22 mAARt 

bHL-KoppelCross
Locatie: Achter de Berg 
Nistelrode

Rommelmarkt
Locatie: Partycentrum ’t Maxend 
Nistelrode

H.b.V. open Jeugd toernooi
Locatie: Sporthal ‘t Vijfeiken 
Heesch

VV Vogelvreugd: Kaarten
Locatie: CC Servaes 
Heeswijk-Dinther

snuffelmarkt
Locatie: Willibrordcentrum 
Heeswijk-Dinther
Pagina 6

Kienen
Locatie: Café Zaal Elsie 
Heeswijk-Dinther

openingswandeltocht
Locatie: De Kersouwe 
Heeswijk-Dinther
Pagina 23

24 mAARt 

VV Vogelvreugd: Kienen
Locatie: CC Servaes 
Heeswijk-Dinther

25 mAARt 

Cursus metamorfosemas-
sage, open huis en Labyrinth 
lopen bij Centrum maia
Locatie: Palmenweg 5 Nistelrode

Presentatie: De weg naar 
santiago de Compostela
Locatie: Petrus-Emmaus-Kerk 
Heesch

taart decoreren
Locatie: De Eijnderic Heesch

Kbo themamiddag
Locatie: De Stuik Vorstenbosch
Pagina 26

26 mAARt 

Kookworkshop 
‘oergondisch genieten’
Locatie: Praktijk voor natuurge-
neeskunde Marianne van Lith- 
van de Veerdonk Nistelrode

Cabaret: schudden
Locatie: De Pas Heesch

onderonsje over 
ouderenmishandeling
Locatie: CC Servaes 
Heeswijk-Dinther

Lezing: Kristien 
Hemmerechts
Locatie: Gymnasium Bernrode 
Heeswijk-Dinther
Pagina 28

27 mAARt 

open Heesche 
bridgekampioenschap
Locatie: De Pas Heesch

Gooische Glamouravond
Locatie: De Pas Heesch

soos Imeet geopend
Locatie: Raadhuisplein 21 
Heeswijk-Dinther

28 mAARt

ophalen rommelmarkt spullen
Locatie: Nistelrode

Workshopdag Vivaan
Locatie: CC Servaes 
Heeswijk-Dinther
Pagina 8


