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Wendy en Moniek
benoemd tot ridder in de orde van oranje-nassau

De zussen Wendy en Moniek 
van Heumen ontvingen de on-
derscheiding voor hun jarenlan-
ge inzet voor Dance Team Nis-
telrode, voorheen DV Dancing 
Kids. Wendy en Moniek zetten 
zich sinds respectievelijk 2000 
en 1999 in voor deze dansver-
eniging met zo’n 60 leden. Zij 
geven danslessen, verzorgen de 
choreografie, ontwerpen kleding 
en begeleiden de trainsters. 

WenDY is leerkracht op de ba-
sisschool en beoefent daarnaast 
op hoog niveau de paardensport 
met haar paard Malita Z. Ze is 
internationaal en nationaal ju-
rylid en juryvoorzitter, verzorgt 
met de Commissie Opleidingen 
van het NDO de jurycursus voor 
nieuwe juryleden. 

moniek is sport- en teamarts 
van het PSV vrouwenvoetbal-
team. Ze ontwerpt promotiema-
teriaal, is lid van de Technische 
Commissie van de NDO, betrok-
ken bij (inter)nationale vergade-
ringen over het reglement, orga-
niseert workshops voor de leden, 
bereidt juryscholingen voor en is 
aanspreekpunt voor de leden en 
lid van de Technische Commis-
sie van de European Federation 
of Dance Organisations (EFDO), 
was medeorganisator bij Euro-
dance 2016.

HEESCH - Burgemeester Moorman was aanwezig voor de prijsuitreiking bij het internationaal toernooi van Dance 

Team Nistelrode. Moniek en Wendy van Heumen werden echter verrast met een andere ‘prijs’, een waardering 

voor het jarenlange vrijwilligerswerk dat het tweetal al verzet. Een mooie locatie om de versierselen, behorende 

bij deze Koninklijke onderscheiding, uit te reiken, in het bijzijn van alle leden, ouders, collega’s en familieleden die 

allen opgetrommeld waren om dit bijzondere moment bij te wonen.

Wendy en Moniek Foto’s: @DMBK

V.l.n.r.: Moniek, burgemeester Moorman, moeder Rose-marie en WendyV.l.n.r.: Moniek, burgemeester Moorman, moeder Rose-marie en Wendy

Onderscheiding 
voor hun 
jarenlange inzet 
als vrijwilliger
voor Dance Team 
Nistelrode

‘Omdat jij het beste wilt 
voor je bedrijf, willen wij 

het beste voor jou’

Zie pagina 15
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Aanmelden of meer informatie: www.kloosterkapelvorstenbosch.nl / info@kloosterkapelvorstenbosch.nl

kloosterkapel kunst- en cultuuragenda: 
Woensdag 7 maart: filmavond 
met de korte speelfilm ‘De On-
dergrondse vergeet niet’ en ‘De 
Schakel’, een documentaire met 
oorlogsbelevenissen. ‘De Onder-
grondse vergeet niet’ is een film 
die zich afspeelt aan het einde 
van de oorlog en de jaren zestig. 
Een spannend verhaal over de 
strijd tussen een corrupte politie-
commissaris en de verzetsgroep 
ter plaatse.
‘De Schakel’ is een documentai-
re waarin de mensen uit de regio 
hun ervaringen uit de oorlog de-

len. In deze documentaire komen 
mensen aan het woord met eigen 

ervaringen uit het einde van de 
Tweede Wereldoorlog en uit de 
opbouwjaren daarna. Ontroeren-
de en soms komische verhalen.
Aanvang 19.30 uur, kosten 
€ 10,-, inclusief gratis koffie/thee 
vóór aanvang. 

Aanmelden 0413-350917 of 
info@kloosterkapelvorstenbosch.nl.
Dan contant betalen aan de zaal. 
Kaarten zijn ook verkrijgbaar in 
de Dagwinkel Vorstenbosch à 
€ 10,-.
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Aan de inhoud van DeMooiBernheze-
Krant is alle mogelijke zorg besteed. 
Er kunnen echter geen rechten aan 
worden ontleend. 
De uitgever zal geen aansprakelijkheid 
aanvaarden. Niets uit deze uitgave 
mag op enigerlei wijze worden 
verveelvoudigd en/of openbaar 
worden gemaakt zonder toestemming 
van Bernheze Media.

We gaan stoken...
Ambachtelĳ k RAKU STOKEN

Deze spectaculaire, van oorsprong Japanse manier van 
stoken, vindt in de open lucht plaats. De stookdag is de 
belangrĳ kste dag van deze cursus: die vindt plaats na drie 
lessen van werk maken en één les glazuren. Op de 
stookdag stook je de werkstukken in een oven op tot 
ongeveer 1.000 graden celsius. We halen de voorwerpen 
roodgloeiend weer uit de oven en daarna zetten we ze in 
een ton met zaagsel. In de gesloten ton kan je kunstwerk 
afkoelen. In dat proces vervormt het glazuur en worden de 
ongeglazuurde delen zwart. Tĳ dens dat proces ontstaat de 
bekende raku craquelé (barstjes in het glazuur). Na het 
afkoelen kun je je eigen kunstwerk bewonderen en mee 
naar huis nemen.

De Raku cursus start op maandag 12 maart, zowel in de 
middag als in de avond. Het stookweekend is 14 en 15 april.

Voor meer informatie kun je natuurlĳ k telefonisch contact 
opnemen met de Eĳ nderic.

EEN STUKJE 
LIMBURG IN 
HEESCH 

De naam Limburgse vlaai is 
voor iedereen een bekend 
begrip. En het is waar, 

Limburgse vlaai van de Limburgse bakkers zijn in de meeste 
gevallen fantastisch lekker. Een vlaai eten is in Limburg ook 
bijna een manier van leven. Onmisbaar!

Wanneer wij als snel vinden dat een vlaai in tien punten 
snijden een ‘mooie punt’ is, kunnen Limburgers ons meewarig 
aankijken want uit diezelfde vlaai snijden zij slechts zes of acht 
punten... heb je voor de hele dag genoeg gegeten. 

Mijn vader had veel Limburgse 
bakkersvrienden en mijn vader 
zou mijn vader niet zijn als hij 
dan niet de beste Limburgse 
vlaai van Brabant zou willen 
bakken. Ja, mijn vader wilde 
altijd het beste, het lekkerste 
bakken. En daar heeft hij veel 
tijd in gestoken zoals in alles 
wat er uit onze ovens komt. 
Zijn credo “het moet verrekte 
lekker zijn anders komt het de 
winkel niet in” is daardoor ook 
ons credo.

De Limburgse vlaai is bij ons 
‘die vlaai met die ruitjes’. Geen 
abrikozenmoes, kersenmoes, 
appelmoes… nee, hele kersen, 
stukken abrikoos en stukjes 
appel. Allemaal heerlijk op 
smaak gemaakt waardoor je 
een punt op je bord hebt waar 
de kersen smeuiig ‘uitlopen’. 
Om je vingers bij af te likken!

Dat geldt ook voor onze 
bavaroisvlaaien. Toppers om te 
trakteren op verjaardag of op 

je werk. Een vlaai saai? De onze zeker niet, dat zijn stuk voor 
stuk fluweelzachte mousses met vruchten die wij zelf koken. 
Daar maken we dan in combinatie met luchtige slagroom 
een mousse van. Zo is onze perenvlaai al wel 40 jaar een 
topper in ons assortiment. De brosse wenerbodem met onze 
zelfgekookte banketbakkersroom maakt de vlaai af. 

U zult in onze vitrines weer diverse nieuwe smaken vlaai 
aantreffen en ook in kleine formaten. Dat is echt leuk trakteren!

Lizzy Lamers Green, De bakkers Lamers.

BAKKERIJ
CoLUMN

speelfilm en 
documentaire Op deze dag zullen van 10.30 

tot 15.00 uur tweedehands spul-
len worden verkocht. Daarnaast 
worden er leuke spelletjes voor 
de kinderen georganiseerd. Heb 
je ook zin om zelf je gebruikte 
spullen te verkopen? Meld je dan 
vóór 6 maart aan bij Rianne Lu-
cius, 0413-291128. Mailen kan 
ook, franklucius@home.nl.

Een plekje huren kost € 5,-.

straat speel & sale dag
HEESWIJK-DINTHER - Buurtvereniging ‘De Willebrord’ organiseert 
op zondag 27 mei voor de eerste keer een Straat Speel & Sale dag. 
Deze dag wordt gehouden in de Willebrordstraat en Anton Derkin-
derenstraat in Heeswijk.
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Anders koud
“Serieus, het is tijdens wintersport helemaal niet koud. Dat is 
echt geen reden om niet te gaan. Het is dan wel twintig graden 
onder nul, maar daar voel je niks van. Beetje uit de wind en in de 
zon en je kunt gewoon in je shirtje rondlopen. Die sneeuw voelt 
op een gegeven moment als een warme deken. Je loopt bij wijze 
van spreken op je slippers naar buiten na een weekje wintersport. 
Het is geen gewenning denk ik, het is gewoon anders koud. Ga 
gewoon mee volgend jaar. Echt iets voor jou.”

Ik ben inderdaad nog nooit op wintersport geweest, dus ik heb 
werkelijk geen enkele referentie, maar ik weiger pertinent om 
deze reclameteksten te geloven en er op in te gaan. Ik geloof er 
helemaal niet in dat het iets voor mij is om een weekje naar de 
sneeuw te gaan. Ik ben al vrij onhandig als ik rustig wandelend 
van een Nederlandse berg af ga, laat staan met hulpstukken 
van anderhalve meter onder mijn voeten. Daarnaast heb ik de 
hoogtevrees van mijn moeder mogen erven. In de zomer mochten 
we in de Alpen al niet naar beneden rennen en ik heb me daar 
vervolgens mijn hele leven aan gehouden. Ik zie niet in waarom ik 
dat advies zou gaan verloochenen.

Ik geloof ook helemaal niet in het ‘anders-koud’-verhaal. Dat is 
volgens mij dezelfde onzin als dat het in de Spaanse zon ‘anders 
warm’ is. Het is naar mijn idee gewoon anders warm, omdat je 
lekker op vakantie bent en geen verplichtingen hebt. Op het heetst 
van de dag kun je op vakantie gewoon een siësta houden, geen 
haan die ernaar kraait. In Nederland moet je juist op het heetst van 
de dag aan de bak en laat de baas je echt geen dutje doen.

Dat is in Oostenrijk precies hetzelfde 
tijdens de wintersport. Tijdens 
je wintersportvakantie hoef niet 
om 7.00 uur in het donker op te 
staan en in de snijdende kou je 
autoruit te krabben. Je mag lekker 

uitslapen en op het midden van 
de dag een biertje drinken op het 

terras in het zonnetje in een warm 
skipak. Dan snap ik dat het 
anders koud is.

Column D’n Blieker 
Tim Wijnen beschrijft zijn unieke kijk 

op dagelijkse herkenbare belevenissen.

blieker@bernhezemedia.com

Weet jij nog niet op wie je 
gaat stemmen? Kom dan naar 
het MooiBernheze Verkie-
zingsEvent, meld je aan en 
misschien ontvang je wel een 
VIP-ticket. Laat de uitslag niet 
aan het lot over, want jouw 
stem telt!

Waarom
DeMooiBernhezeKrant geeft 
de politieke partijen elke week 
ruimte om het werk dat ze 
voor de inwoners van Bernheze 
doen, te delen. Gewoon om-
dat het belangrijk is. Ook nu, 
voor de verkiezingen, geven 
we de politieke partijen ruimte 
om zichzelf voor te stellen en te 
laten zien waar ze voor staan. 
Onder andere tijdens het Mooi-
Bernheze VerkiezingsEvent op 
16 maart. Gewoon omdat het 
belangrijk is. 
Met een bijzonder programma, 
leren we de verschillende kan-
didaten kennen. Ook zien we 
daarna in het DTV Debat hoe 
ze reageren als hen het vuur 
aan de schenen gelegd wordt 
en ze geen bedenktijd krijgen, 
maar puur in het moment, zich-
zelf en hun partij moeten laten 
zien.

VIP-Kaart MooiBernheze 
VerkiezingsEvent 
Weet jij niet op wie je moet 
stemmen? Dan raden we je 
aan om naar het MooiBernheze 
VerkiezingsEvent te komen. Wij 
willen dat alle inwoners gaan 
stemmen. Het zou jammer zijn 
als er kiesgerechtigden thuis-
blijven en niet gaan stemmen 
omdat ze niet weten naar wie 
hun stem moet gaan. 

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

voor een VIP-kaart van het 
MooiBernheze Verkiezings-
Event 2018. 

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

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

Met vriendelijke groet, 
Rian van Schijndel, 
Heidi Verwijst en Team 
DeMooiBernhezeKrant.

Bemachtig een van de 25 VIP-kaarten 
voor het MooiBernheze Verkiezings-

Event, want jouw stem telt!
BERNHEZE - De afgelopen jaren hebben veel partijen kunnen laten zien wat ze waard zijn. Natuur-
lijk is niet alles gelukt wat ze beloofden vier jaar geleden, maar ze hebben in elk geval wel hun 
best gedaan. Gingen op pad, lieten zich zien en kwamen luisteren in alle kernen naar wat er leeft. 
DeMooiBernhezeKrant was er getuige van, dat heb je kunnen lezen. De MooiBernhezeKrant is 
ontstaan met als doel: de inwoners van Bernheze laten zien wat we hebben en niet om te zeuren 
over wat we niet meer hebben. Wij hopen dat ook de politieke partijen de verkiezingen zo gaan 
inzetten. Dat ze gaan laten horen en laten zien in hun artikelen en bijeenkomsten hoe ze aan de 
slag gaan met de uitdagingen in Bernheze, als zij aan het stuur komen te zitten. 

Jouw
stem
telt...

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

ACTIE 
Benzinemotor
kettingzaag

MS 180 
35 cm zaagblad, 2-mix motor, 
zijdelings kettingspanner

van 304,- nu 229,-

Voor snoeiwerk of voor  
het zagen van haardhout.

Tijdelijk met graTis 
exTra keTTing t.w.v. € 22,50

Ook voor uw
hypotheek staan
wij voor u klaar

Kom 
gerust 

langs!

Van Grunsven & Haerkens
Hoofdstraat 100 A, 5473 AT Heeswijk - Dinther
Julianastraat 12, 5258 NB Middelrode
T 0413 - 29 19 80 Heeswijk - Dinther
T 073 - 782 01 67 Middelrode
I www.vangrunsvenhaerkens.nl

Van Grunsven & Haerkens
Hoofdstraat 100A, 5473 AT Heeswijk-Dinther, 0413-291980 
Julianastraat 12, 5258 NB Middelrode, 073-7820167 
Heilig Hartplein 6A, 5275 BM Den Dungen, 073-7820106
www.vangrunsvenhaerkens.nl

VERKIEZINGSEVENT
Vrijdag 16 maart - CC Nesterlé Nistelrode
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ZORG EN HULP
Spoed, als elke seconde telt
Alarmnummer Brandweer, 
Ambulance en Politie 112
Doven en slechthorenden 
spoedeisende hulp 0900-8112
Geen spoed
Brandweer 0412-458888
Politie 0900-8844
Politie doven en slechthorenden 
0900-1844
Huisartsenpost 0900-8860
BERNHEZE
Ons Welzijn 088-3742525 
info@sociaalteambernheze.nl
www.ons-welzijn.nl
tHUISZORG PANtEIN
Voor al uw zorgvragen 0900-8803
www.thuiszorgpantein.nl
HEESCH
Huisartsen
Huisartsenpraktijk P.J.A. 
van der Burgt
Langven 24, 0412-453798
Spoed overdag: 0412-455282
Huisartsenpraktijk De Zwaan 
en Van Sonsbeek
Schoonstraat 21
0412-450802
Spoed overdag: 0412-450802
Huisartspraktijk L. van Cruchten
’t Dorp 37, 0412-451355
Spoed overdag: 0412-454945
Mw. N.A.M. Hiemstra
Hoogstraat 1a, 0412-451380
Spoed overdag: 0412-452739
Apotheek
BENU Apotheek Heesch
open ma.-vr. 8.00-17.30 uur
zaterdag 11.00 - 13.00 uur
0412-451971
BrabantZorg
Locatie: Heelwijk en Thuiszorg 
Heelwijk/Laarstede
Mozartlaan 2, 0412-465500
www.brabantzorg.eu
HEESWIJK-DINtHER
Huisartsen
Huisartsenpraktijk 
De Vrij-Kesselaer
Plein 1969 13b, 0413-292350
Spoed overdag: 0413-292730
Huisartsenpraktijk Heilaren
Heilarensestraat 64
0413-292922
Spoed overdag: 0413-293393
Apotheek
Apotheek Heeswijk-Dinther
Plein 1969 13a
Open ma.-vr. 8.30-18.00 uur
tussen 12.30 en 13.30 uur 
gesloten. Buiten openingstijden 
voor spoedeisende recepten 
kunt u naar de Regioapotheek in 
Bernhoven, naast de hoofdingang 
van het Ziekenhuis Bernhoven 
Uden. 0413-408780.
Laverhof 
Locaties Cunera, De Bongerd en 
ondersteuning thuis
Zijlstraat 1, tel.: 0413-298100
NIStELRODE / VORStENBOSCH
Huisartsen
Huisartsenpraktijk Nistelrode
Beekgraaf 58a. 0412-611250
Apotheek
Apotheek Nistelrode
open ma.-vr. 8.30-17.30 uur
zaterdag 11:00-12:00 uur
buiten openingstijden voor
spoedeisende recepten bij de 
Regioapotheek in het 
Ziekenhuis Bernhoven.
0413-408780.
BrabantZorg
Locatie: Laarstede en Thuiszorg 
Heelwijk/Laarstede
Laar 40, 0412-407020
www.brabantzorg.eu
Verloskundige Nistelrode-Heesch 
Verloskundige praktijk NOVA
Mozartlaan 2 Heesch
0412-646839 
spoed: 06-53673167
www.novaverloskundigen.nl
LOOSBROEK
Huisartsen & Apotheek vindt 
u onder meer in Heeswijk-Dinther 
& Nistelrode. De huisartsen uit 
de regio draaien diensten in 
Loosbroek.

H. Stokstraat 4 - 5473 GL Heeswijk-Dinther
0413-228509 -  info@mtc-bernheze.nl – www.mtc-bernheze.nl 

Praktijk 
voor

KINDER-
FYSIOTHERAPIE

Knieklachten
Jaarlijks vinden er in Nederland 860.000 knieblessures plaats 
tijdens het sporten, dit is 20% van alle sportblessures. Dit kan door 
een acuut moment komen, bijvoorbeeld het verdraaien van de 
knie tijdens sport, maar kan ook ontstaan bij normale bewegingen 
in het dagelijks leven. De bekendste acute knieletsels zijn de 
meniscus, kruisbanden (voor en achter) en collateraalbanden 
(kniebanden). Daarnaast zijn er (langdurige) klachten die niet 
acuut ontstaan, maar vaak in de tijd toenemen qua pijn. De 
oorzaak is dan vaak een onderliggende aandoening. Dit kan 
relatief onschuldig zijn, zoals het niet goed bewegen van de 
knieschijf of veranderde spierspanning in het been, maar kan ook 
ontstaan doordat er bijvoorbeeld slijtage aanwezig is in de knie. 

Zowel de acuteo als de langdurige knieklacht kunnen veel hinder 
en beperkingen geven in de dagelijkse activiteiten of in sport. 
In onze praktijk is de sportfysiotherapeut gespecialiseerd in 
knieklachten. Dit is een therapeut die zich extra heeft verdiept in 
het kniegewricht om erachter te komen wat er in uw knie zorgt 
voor de pijnklachten. 
In de meeste gevallen kan de fysiotherapeut samen met u een 
plan opstellen om u van uw knieklachten af te helpen. Indien dit 
niet zo blijkt te zijn is er nauwe samenwerking met de sportarts of 
orthopeed om het verdere beleid af te stemmen. Het kan namelijk 
zijn dat er eerst een specialistische ingreep dient plaats te vinden 
voordat de fysiotherapeut zijn werk kan doen. Zo zult u altijd bij 
de juiste persoon uitkomen om u te helpen pijnvrij uw dagelijkse 
activiteiten of sport uit te kunnen voeren.

Herkent u zich in dit verhaal? Neem dan contact met ons op.

Column

Stephanie van Kempen

Alle monturen zijn geprijsd inclusief 
enkelvoudig ontspiegeld glas

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

Voor dit onderwerp is als spre-
ker Hans van Amstel Jonker 
van de Nederlandse Vereniging 
voor een Vrijwillig Levenseinde 
(NVVE) uitgenodigd. Hij vertelt 
over de onstuimige geschiede-
nis van het ontstaan van eutha-
nasiewetgeving in Nederland. 
Daarna komt de huidige praktijk 
rond deze wet aan de orde, de 
knelpunten (euthanasie in de 
psychiatrie, bij dementie en bij 
voltooid leven) en welke andere 
mogelijkheden er zijn om regie 
te houden over het eigen levens-
einde. Zo komen onderwerpen 
als palliatieve sedatie, de Levens-
eindekliniek, euthanasie bij de-
mentie, het opstellen van wils-

verklaringen en sterven in eigen 
regie aan de orde. 

De lezing is bedoeld voor ieder-
een die meer wil weten over wat 
wel en niet kan bij een zelfgeko-
zen levenseinde. Na de pauze is 
er volop gelegenheid om vragen 
te stellen. 

Wil je meer informatie bel dan: 
06-40269765 of 06-21599425.

keuzes rond het levenseinde
HEESCH - Stichting Gezondheidsvoorlichting Heesch organiseert op 
maandag 5 maart om 19.30 uur een lezing over keuzes rond het 
levenseinde in CC De Pas. De toegang is gratis. BERNHEZE - Reumapatiënten 

slikken vaak en soms veel medi-
cijnen maar wat zijn de bijwer-
kingen van deze medicijnen? 

Janny de Best van High Care 
3000 uit Neerloon zal vertellen 
over het veilig gebruik van me-

dicijnen, de wisselwerkingen die 
er zijn tussen verschillende me-
dicijnen en middelen die je zon-
der recept kunt kopen. Uiteraard 
komt ook de medicatie die ge-
bruikt wordt bij reuma aan bod. 

Organisatie: Reuma Patiënten-
vereniging Oss en omgeving.

Waar: CC De Pas in Heesch.
Datum: 13 maart. 
Aanvang: Vanaf 19.30 uur is de 
zaal open, de lezing begint om 
19.45 uur.
Ook niet-leden zijn natuurlijk 
van harte welkom. De bijdrage 
voor hen is € 3,- per persoon, 
inclusief een kop koffie of thee.

thema: medicijnen en 
bijwerkingen

wisselwerking
medicijnen

‘In onze praktijk is de 
sportfysiotherapeut 

gespecialiseerd in knieklachten

Als je Arnout Van den Bossche 
op straat tegenkomt, zou je 
nooit vermoeden dat hij come-
dian is: eenvoudig kostuum met 
gekleurde das, zakelijk brilletje 
en een kort gewiekt kapsel. Je 
zou wedden dat hij onderweg 
is naar zijn werk, ergens in een 
groot betonnen gebouw. Je zou 
hem vooral niét opmerken.
Jarenlang was hij ook die man. 
Een ingenieur die werkte voor 
grote bedrijven waaronder Sie-
mens en Proximus/Belgacom.

Hij rijgde de onuitspreekbare 
functies aan elkaar: purcha-
se analist, Fertigung Techniker, 
business consultant, senior bid 
manager...

Maar deze man won in 2009 
Humo’s Comedy Cup. En toen 
werd hij fulltime comedian. Hij 
maakte de succesvolle zaalshow 
‘De Relatiefluisteraar’, waarmee 
hij heel Vlaanderen en Neder-
land afschuimde. Na meer dan 
vijf jaar promoveerde hij zichzelf 
volgens de regels van het ma-
nagement tot Senior Executive 
Comedian.

Burn-out Comedy
Het onophoudelijk toeren voor 
‘De Relatiefluisteraar’ werd Ar-
nout echter te veel en wat hij 
zelf jarenlang heeft zien gebeu-
ren rondom hem op kantoor, 
overkwam hem nu zélf: hij stond 
aan de rand van een burn-out. 

Na een periode van rust begon 
hij onderzoek te doen naar de 
thema’s werken en burn-out. 
Langzamerhand kwam de men-
tale klik en klauterde hij uit zijn 
eigen trechter. 

En toen is er iets constructiefs 
uit gekomen: zijn theatershow 
‘Burn-out voor Beginners’. 

Kaarten zijn vanaf 1 maart voor 
€ 15,- per stuk te koop bij CC De 
Wis.
Reserveren is mogelijk via 
info@de-wis.nl of 06-53180803.

Voorstelling ‘burn-out 
voor beginners’
LOOSBROEK - De Belgische comedian Arnout Van den Bossche 
speelt zijn voorstelling ‘Burn-out voor Beginners’ op donderdag 17 
mei om 20.15 uur in CC De Wis. 

langzamerhand 
klauterde hij uit 
zijn eigen trechter
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oorlog voor. Als tweede kwam 
Zara Houdijk van basisschool De 
Kiem in Heesch aan de beurt, die 
het publiek muisstil kreeg door 
haar mooie stemgebruik. Daar-
na beklom Floor Verkuijlen van 
basisschool ’t Palet in Dinther 
het podium en kreeg iedereen 
aan het lachen met haar grap-
pige verhaal. Vervolgens nam 
Lut Oltmans van basisschool De 
Toermalijn in Heesch plaats in de 
grote voorleesstoel en maakte 
tijdens het voorlezen veel con-
tact met het publiek. 
Ciel Sijbers van basisschool ’t 
Maxend in Nistelrode was als 
zesde aan de beurt en volgde de 
later tot winnaar gekroonde Sil 

op. Ze maakte mooi gebruik van 
haar stem waardoor het verhaal 
dat ze voorlas extra grappig was. 
Floor van Grinsven van basis-
school St. Albertus in Loosbroek 
was de volgende, die zelfs een 
eigenwijze blik aannam op het 
moment dat de personage in 
haar boek iets uitvoerde. 

De tweede en laatste jongen van 
de Kampioenen was Siebe van 
Hout van basisschool Het Mo-
zaïek in Heeswijk-Dinther die 
heel serieus en geconcentreerd 
zijn verhaal voorlas. Lara Bos van 
basisschool Op Weg in Vorsten-
bosch was de laatste voorlezer, 

die precies op het juiste moment 
een pauze wist te nemen om het 
verhaal nog spannender te ma-
ken. 

Alle kampioenen mogen trots 
op zichzelf zijn en hebben knap 
voorgelezen. Het was voor de 
jury een moeilijke opgave, maar 
Bernheze is verzekerd van een 
goede vertegenwoordiging tij-
dens de regiofinale in Goirle. 

Sil van Nistelrooy
nieuwe Voorleeskampioen bernheze

De jury van de Voorleeswedstrijd 
Bernheze, georganiseerd door 
de Bibliotheek Bernheze, stond 
voor een lastige klus: uit negen 
uitstekende jongens en meiden 
een Voorleeskampioen Bernhe-
ze aanwijzen. Negen basisscho-
len deden mee, maar uiteindelijk 
kan er maar één de beste zijn. Sil 
van Nistelrooy werd door de ju-
ryleden burgemeester Moorman, 
kinderboekenschrijfster Anita 
van den Bogaart en bibliotheca-
ris Marie-José Cornelissen aan-
gewezen tot kampioen. 

Sil zit op basisschool De Beek-
graaf in Nistelrode en las voor 

uit het boek ‘Sprekend de Ko-
ningin!’. Hij was als vijfde aan 
de beurt en las op een spontane, 
enthousiaste en naturel manier 
voor, zo luidde het oordeel van 
de jury. 
Hij kreeg het publiek goed mee 
in zijn verhaal en genoot zelf ook 
zichtbaar van het voorlezen. En 
zodra het hoge woord eruit was, 
stormde de hele klas van Sil het 
podium op om hem te feliciteren 
met zijn nieuwe titel: Voorlees-
kampioen Bernheze. 

Maar ook de andere acht kandi-
daten lieten een prachtig staaltje 
voorlezen horen. Dagmar van 
Orsouw van basisschool Em-
maus in Heesch beet het spits 
af en las vol vertrouwen en met 
een heldere stem een spannende 
passage over de Tweede Wereld-

BERNHEZE – Het was een spannende ochtend voor 

de leerlingen van basisscholen uit heel Bernheze. 

Negen scholen deden donderdag 22 februari mee, 

die ieder hun eigen voorleeskampioen mee hadden 

genomen. Slechts één van hen kon bekroond worden 

met de titel Voorleeskampioen Bernheze. 

Sil van Nistelrooy Tekst: Tamlyn van Lanen Foto’s: Ad Ploegmakers

Sil ontvangt de prijs van 
burgemeester Moorman

Sil las op een 
spontane, 
enthousiaste 
en naturel 
manier voor

Sil met zijn 
enthousiaste 
klasgenoten
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Steun toeverlaat

Tom van den Berg Uitvaartzorg

  Kracht geven...
Met persoonlijke begeleiding
  en advies zorgdragen voor 
een memorabel afscheid

In samenwerking met Yarden

Eikenhoek 45, 5473 GW Heeswijk-Dinther, www.tomvandenberguitvaartzorg.nl

Kan ik u helpen? Bel 0413-749004

Wereldgebedsdag heeft een 
lange traditie. In 1887 riepen 
Amerikaanse vrouwen op tot 
een gebedsdag in hun land en 
deze oproep is uitgegroeid tot 
een wereldwijde dag van gebed 
waaraan door 170 landen wordt 
deelgenomen. Op de eerste vrij-
dag in maart gaat het gebed de 
wereld rond en honderdduizen-
den mensen voelen zich door 
gebed verenigd en bemoedigd. 
Door Wereldgebedsdag krijgt 
het christelijk geloof een interna-
tionale, oecumenische dimensie.

Op deze bijzondere dag is de 
hele christelijke wereld solidair 
en maakt de dienst heel duidelijk 

dat gebed en actie onafscheide-
lijk zouden moeten zijn! Om onze 
gebeden ook praktisch ten uit-
voer te brengen, zamelt het Ne-
derlands Comité Wereldgebeds-
dag geld in voor diverse doelen 
in de landen die gekozen zijn.

In ons land wordt sinds 1929 
deelgenomen aan de jaarlijkse 
viering van Wereldgebedsdag: 
in meer dan 500 plaatsen in Ne-
derland zijn werkgroepen actief 
die bijeenkomsten en vieringen 
organiseren. Ook in Heeswijk, 
Dinther en Loosbroek is zo’n 
werkgroep actief. De gebeds-
diensten worden afwisselend ge-
houden in de Rooms-Katholieke 

kerken van Heeswijk-Dinther en 
Loosbroek en in de Protestantse 
kerk van Dinther.

Voor meer informatie: 
www.wereldgebedsdag.nl.

Wereldgebedsdag in Dinther
HEESWIJK-DINTHER - In de Servatiuskerk in Dinther is er op vrijdag 2 maart om 19.00 uur weer een vie-
ring ter gelegenheid van Wereldgebedsdag. Deze gebedsdienst heeft de titel ‘En God zag dat het GOED 
was’. De orde van dienst wordt elk jaar door het comité van een ander land samengesteld, dit jaar door 
vrouwen uit Suriname. De werkgroep Wereldgebedsdag HDL verzorgt deze viering met medewerking 
van Dameskoor en Volksdansgroep Dinther.

Het resultaat is een nieuw boek 
getiteld ‘Kloostermensen’. Een 
boek dat aan de hand van per-
soonlijke interviews en essays 
duidelijk maakt dat we in een 
voor kloosters bijzondere tijd 
leven. Leo Fijen luistert naar de 
verhalen van kloosterlingen, hun 
idealen, hun dilemma’s en hun 
spirituele zoektocht. Thomas 
Quartier reflecteert.
Zaterdag 3 maart gaat Benedic-
tijn en hoogleraar Thomas Quar-
tier in op de centrale vraag: Zijn 
we getuige van een nieuwe len-
te in het religieuze leven? Daar-
na zal Leo Fijen met abten en 

abdissen bespreken of zij deze 
nieuwe lente herkennen en wel-
ke verklaring zij ervoor hebben 
dat Nederland hierin voorloopt 
op Vlaanderen. 
Aan het gesprek zullen onder 
andere deelnemen: abt Denis 
Hendrickx (Abdij van Berne) en 
abt Henry Vesseur (Sint Willi-
brords Abdij Slangenburg).
Datum: Zaterdag 3 maart.
Plaats: Abdij van Berne.
Aanvang: 14.00 uur. 
Entree: € 10,- (inclusief con-
sumptie).
Reserveren vooraf is gewenst via 
activiteiten@bernemedia.com.

leo fijen in gesprek 
met thomas Quartier
HEESWIJK-DINTHER - thomas Quartier en Leo Fijen hebben beiden 
boeken geschreven over religieus leven in Nederland. Ze bundelen 
hun ervaringen en proberen zicht te krijgen op hoopvolle ontwikke-
lingen in het leven van monniken en vrouwelijke religieuzen. Ze zien 
dat steeds vaker mannen en vrouwen toetreden tot contemplatieve en 
meer actieve orden en congregaties en brengen in kaart of we getuige 
zijn van het begin van een nieuwe lente in kloosters en abdijen. 

geslaagde Wmo koffiemiddag met 
thema uitvaart en erfrecht

Wat te doen na het overlijden?
Eerst de huisarts bellen die een 
verklaring van overlijden moet 
afgeven en daarna neem je con-
tact op met de uitvaartverzorger. 
Zorg dat er een legitimatiebe-
wijs klaarligt van de overledene, 
maar ook van de opdrachtge-
ver, bijvoorbeeld echtgenoot of 
kind. Zo ook een trouwboekje, 
de uitvaartpolis en, indien aan-
wezig, een wilsverklaring. Wens 
je verder gebruik te maken van 
een koeling voor de overledene 
óf komt er een lichte balseming 
(thanatopraxie) en wáár is de 
opbaring? Thuis of elders? 
Daarna komen de wensen in 

beeld. Wordt het een begrafenis 
of een crematie, is er een kerk-
dienst of een bijeenkomst elders? 
Er komt zoveel bij kijken. In het 
boek ‘Stilstaan bij afscheid ne-
men’, aan te vragen bij Van Lith 
Uitvaartzorg, kun je aan de hand 
van allerlei vragen jouw wensen 
over jouw begrafenis opschrijven. 

Na deze zeer uitgebreide maar 
ook duidelijke uitleg, werd het 
woord gegeven aan notaris Groe-
neweg. Hij gaf deze middag uitleg 
over de Verklaring van Erfrecht, 
dit is een verklaring over wie er is 
overleden én wie de erfgenaam/
erfgenamen is/zijn. Aanvaardt de 

erfgenaam de erfenis inclusief 
eventuele schulden? Wat mag 
je wel, maar vooral wat moet je 
beslist niet doen! 

Zuiver aanvaarden wil zeggen 
dat je alle bezittingen krijgt, 
maar ook alle schulden terwijl 
beneficiair inhoudt dat je even-
tuele schulden niet hoeft te 
betalen. Ook kun je de erfenis 
verwerpen en dan krijg je niets. 
Wat is nou de beste keuze? Ga 
daarvoor in ieder geval naar een 
notaris die jou kan adviseren wat 
te doen. Gelukkig krijg je ook de 
tijd om tot een goede beslissing 
te komen.

HEESCH - Een informatiemiddag met het thema uitvaart en erfrecht. Dick de Jager van Van Lith Uit-
vaartzorg uit Oss vertelde deze middag het een en ander over alles wat bij een uitvaart komt kijken en 
hierna gaf notaris Groeneweg uit Heesch uitleg over de Verklaring van Erfrecht.

Concert door koren parochie De goede Herder

Aanvang 18.30 uur. Het is een 
gevariëerd programma van de 

diverse koren en daarnaast is er 
samenzang van bekende liede-

ren. Bovendien hoor je een tekst 
over wat zingen een mens kan 
brengen. Tijdens de pauze krijg 
je koffie/thee aangeboden. De 
toegang is gratis. Je bent van 
harte welkom. 

HEESCH - De gezamenlijke koren van parochie ‘De Goede Herder’ 
(Nuland, Geffen, Vinkel, Heesch, Nistelrode en Vorstenbosch) ver-
zorgen op zon   dag avond 4 maart in de kerk in Heesch een concert. 

Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange 
lijdensweg bespaard zijn gebleven. Na een leven dat 
altijd in het teken stond van werken en zorgen, is rustig 
en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw en onze lieve mama

Marietje 
van den Bogaart-van den Elzen

echtgenote van

Adriaan van den Bogaart
Zij overleed in de leeftijd van 79 jaar.

 Adriaan

 Jolanda

 Ingrid

25 februari 2018
Kievitweg 13, 5388 HA Nistelrode

De afscheidsdienst vindt in besloten kring plaats.

BernhezefamilieBerichten
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VOLOP  PARKEERGELEGENHEID

Aanbiedingen geldig van
1 t/m 7 maart

Aan Laar / Tramstraat - Nistelrode

Laar 80a • 5388 HK Nistelrode • Tel. 0412-612426
      info@ceelengroentefruit.nl • www.ceelengroentefruit.nl

Verse zuivel van de Ambachtshoeve

STAMPPOT WEEK!
HUTSPOT 500 gram € 0.95
ZUURKOOL 500 gram € 0.75
BOERENKOOL 200 gram € 0.75

Van Mook
De Echte Bakker
Laar 66 - 5388 HK Nistelrode - 0412-611277
Molenweg 3 - 5388 ES Berghem - 0412-745380
www.vanmook.echtebakker.nl

Kipfilet

100 gr. € 1,-

Vorstenbosch
0413-363645

Nistelrode
0412-611282

Rookworst
Heerlijk tijdens dit winterse weer

Bami; natuurlijk 
uit eigen keuken

100 gr. € 0,85

€ 1,10100 gr.

Groent� e� frui� 
d�’� d� klo� 

ron� geniete�

EkoPlaza webshop 
afhaalpunt

1,25

Bij aankoop van
1 brood naar keuze: 

voorgebakken
robuuste bolletjes

4 stuks voor
2,95

Lentebries nu

gevuld met appel & 
witte chocolade

Nieuw!

  Video Design Lunenburg

VHS op DVD
nu €€10,00

Jhr. Speelmanstraat 22
Heeswyk, 06-22066338

  Video Design Lunenburg

gaaf Ondernemersvereniging Nistelrode Business Brunch

Soms kun je als mens wel een energieboost gebruiken. Gewoon om er weer een poosje 
lekker tegenaan te kunnen. Voor iedereen die zelf niet zo goed weet hoe je die bult 
energie nou krijgt schieten de positiviteitsgoeroe’s als paddenstoelen uit de grond. Op 
deze zondagochtend hebben we met de Ondernemersvereniging Nistelrode een brunch 
bij ‘t Tramstation, waar we beginnen met een korte masterclass in positiveren, door Rudy 
van Beurden met zijn onderneming GAAF Positieve Energie. Rudy vertelt over zijn drive 
om vooral te kiezen voor dingen die hij graag doet en die hem energie geven. Zijn eigen 
onderneming is er daar een van. Rudy hanteert drie stellingen die voor iedereen belangrijk 
zijn: ik hoor je, ik zie je en ik waardeer je. En soms lopen dingen anders dan verwacht. De 
vraag is: hoe ga je daarmee om? 

Als voorbeeld mogen we een ballon opblazen. En daar hebben we het al. Want ik wil geen 
ballon opblazen. Ik ben als de dood dat dat ding knapt. Ik wil geen knallende ballon in 
mijn gezicht. Dat komt door spelletjesdag, vroeger bij mij op school. Iemand had bedacht 
dat het bijzonder leuk was om ons een ballon te laten opblazen, om daar vervolgens op 
te gaan zitten, en wie het eerst zijn ballon kon laten knappen had dan gewonnen. Ik won 
nooit. Want ik was bang voor die knallende ballon. Ik blies die ballon zo slapjes op dat hij 
niet eens kón knappen. En ik ging er niet op zitten, maar bleef er zo’n beetje vlak boven 
zweven. Maar had ik een keuze? Nee, ik moest. Nu heb ik die keuze gelukkig wel. Om me 

heen zie ik ondernemers ijverig blazen, en al snel wappert eenieder met een kleurig bol 
exemplaar, de een nog groter dan de ander. En jawel, daar komt de volgende opdracht: 
ga op je ballon zitten. Ik hoef alleen maar mijn oren dicht te houden en te wachten tot het 
geknal over is. Niet alle ballonnen knappen, wat dan ook meteen laat zien dat dingen soms 
anders lopen dan verwacht. Wat doet dat met de deelnemers? Gaan ze net zo lang door 
tot ie wél knapt? Of laten ze het erbij zitten? Voor mij is natuurlijk heel duidelijk wat ik zou 
doen. Er volgt nog een opdracht: schrijf je zelfwaarderingscijfer op en noteer erbij wat je 
nog nodig hebt. We mogen onze briefjes als propjes naar voren gooien. Het valt me meteen 
op dat wij dat allemaal bijzonder goed kunnen. Rudy trekt aan de hand van onze briefjes 
de conclusie dat we onszelf best wel positief waarderen, en dat we elkaar kunnen helpen 
bij de dingen die we nog nodig hebben. Als 
afsluiting zet hij een voetenbankje neer. 

Daarop mogen vrijwilligers plaatsnemen 
die vervolgens een staande ovatie van de 
rest krijgen. En met deze positiviteitsboost 
beginnen we aan de brunch, keurig verzorgd 
door Tonny en Everista. Daarna worden de 
lachspieren aan het werk gezet met Freddy 
van den Elzen, die als ‘schoolmeester’ de 
hedendaagse normen en waarden én onze 
eigen ondernemers fijntjes op de hak neemt. 
Eén ding is zeker: de inwendige mens én 
onze geest zijn in positieve zin verzadigd. 
We kunnen er weer even tegen!

Anita van den Bogaart
www.babbelkrabbels.nl

‘Niet alle ballonnen knappen, wat dan ook meteen laat zien 
dat sommige dingen anders lopen dan verwacht’
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KBO Bernheze

kbo loosbroek
Liederentafel met ‘Ut bont gezelschap’

Diny van de 
Akker stapt uit 
commissie kbo-
bridge Heesch

HEESCH - Diny van de Akker 
gaat er na acht jaar mee stop-
pen. Al die tijd heeft zij haar 
inzet, tijd en energie gestoken 
in de commissie KBO Bridge in 
Heesch. De grote groei van deze 
inloop is mede aan haar te dan-
ken. Ze vindt het nu wel genoeg 
geweest. 

Nolly van Uden heeft aangege-
ven dat zij de taak van Diny in de 
commissie wel over wil nemen. 
En daar is iedereen natuurlijk erg 
blij mee. Het zal ongetwijfeld 
voor de leden van de commis-
sie even wennen zijn, maar men 
is ervan overtuigd dat er met 
Nolly prima kan worden samen-
gewerkt. Natuurlijk is het ont-
zettend fijn dat Diny wel op de 

woensdagmiddag blijft spelen en 
dat haar nog altijd om advies kan 
worden gevraagd. De toekomst 
van KBO-Bridge kan vol vertrou-
wen tegemoet worden gezien. 
Voor Diny was er natuurlijk een 
prachtig boeket bloemen.

liederentafel bij 
kbo loosbroek

LOOSBROEK - Op donderdag 8 
maart organiseert de KBO Loos-
broek weer een liederentafel. Deze 
zal plaatsvinden in CC De Wis.

De avond begint om 19.30 
uur en zal ongeveer tot 22.00 
uur duren. Anneke van Lank-
veld-Dobbelsteen zal met ‘Ut 
bont gezelschap’ garant staan 
voor een gezellige avond. Tijdens 
deze Liederentafel kun je volop 
meezingen met bekende liedjes 
en voor de liefhebbers worden 
de tafels aan de kant gezet zodat 
er gedanst kan worden. Boeken 
met muziekteksten zullen aan-
wezig zijn dus iedereen kan mee-
zingen. 
Deze uitnodiging is voor alle 
50-plussers in Bernheze en voor 
alle mensen van de Zonnebloem, 
koren enzovoorts. De entree is  
€ 2,- per persoon en de consump-
ties zijn voor eigen rekening.

Zie ook www.loosbroek.nu.

kbo-bridge
Heesch

HEESCH - Mies Spierings is, 
met een prachtige gemiddelde 
score van 63.212%, de terechte 
winnaar geworden van de 21ste 
Laddercompetitie. Antoon van 
de Kamp en Jan Gloudemans 
werden tweede en derde. Zij 
scoorden 62.431%. Albert van 
Uden en Wim Nijs werden met 
62.431% vier en vijf en Maricus 
de Vries sloot de top zes af met 
61.052%.

De acht hoogste scores blijven 
staan voor de uitslag van de lad-
der. Alle bridgers waren twaalf 
keer aanwezig op de woensdag-
middag bridge-inloop. Jan kreeg 
uiteraard een flesje jonge jenever 
aangeboden. Het was dringen 
om een plekje het dichtst bij de 
50.00%. Uiteindelijk kwam Ria 
van Hoek met 49.87 daar het 

dichtst bij. Voor haar ook een 
attentie en die was er ook voor 
de laatst geplaatste. Die kreeg 
bovendien, heel toepasselijk, het 
boekje ‘Beter Bridge’ aangebo-
den! Voor iedereen was er een 
consumptie en dat maakte deze 
middag extra feestelijk.

kbo Heesch: 
Clubkampioen 
Jeu de boules

HEESCH - Vorig jaar is er weer 
enthousiast jeu de boules ge-
speeld. Elke keer als er gespeeld 
wordt, worden de punten geno-
teerd. 

Dit jaar was het bijzonder span-
nend wie de clubkampioen jeu de 
boules zou worden. Het verschil 
van de gemiddelde score tussen 
de nummers een tot en met drie 
was zo klein dat kartrekker Kees 
de Leeuw voor alle zekerheid 
de berekeningen een keer heeft 
overgedaan. Als winnaar is Jo 
van de Wetering uit de bus ge-
komen.
De eerste prijs bestaat uit een 
oorkonde. De uitreiking en hul-
diging vonden plaats op dinsdag 
20 februari tijdens de wekelijkse 
speelmiddag op de binnenbanen 
in Teeffelen. Jo, proficiat en eeu-
wige roem is jouw deel! Iedereen 

wil natuurlijk graag kampioen 
worden, maar Jo wordt daar niet 
zenuwachting van en al is het 
spannend, de gezelligheid zal er 
zeker niet onder lijden.
Voorlopig wordt er nog binnen 
gespeeld maar zodra het weer 
het toelaat wordt er weer buiten 
gespeeld. Bij voorkeur op de drie 
nieuwe banen aan ’t Dorp. Het 
wachten is op de gemeente Bern-
heze, eigenaar van de banen, die 
heeft toegezegd nog hekwerk en 
banken aan te brengen. In af-
wachting daarvan wordt zolang 
uitgeweken naar de banen in 
Nistelrode.
Er wordt iedere dinsdagmiddag 
gespeeld van 13.30 tot 16.30 
uur. De groep bestaat uit on-
geveer twintig spelers. Het ver-
voer wordt onderling geregeld. 
Voor kennismakers heeft de club 
boules-sets te leen. Is je belang-
stelling gewekt? Inlichtingen bij 
kartrekker Kees de Leeuw, 0412-
452590.
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Verbouwing is klaar, pilaren zijn weg
biJnA ViJftien JAAr lAter bliJkt Het toCH mogeliJk

Tijdens de bestuursvergadering 
van juni 2017 kwam Jos van de 
Lisdonk met een wens van de le-
den om de pilaren in de soos te 
verwijderen. Constructief zou het 
moeten kunnen. Een soos zonder 
pilaren zou veel gebruiksruimte 
opleveren, voor de biljarters en 
voor alle leden tijdens de grote 
bijeenkomsten. Het bestuur gaf 
groen licht om de plannen uit te 
werken en er werd een project-
groep samengesteld. 

Dit team bestond uit de prak-
tijkmensen Jan Daandels en 
Martien van de Tillaart en ver-
der Piet van Kessel namens het 
gemeenschapshuis en vanuit het 
KBO-bestuur Jos van de Lisdonk. 

Met z’n vieren onderzochten zij 
de mogelijkheden om op een 
verantwoorde manier de con-
structie aan te passen om de 
pilaren daadwerkelijk te kunnen 
verwijderen. 
Er werd een kostenplaatje ge-
maakt. De verhuurder, gemeen-

schapshuis De Stuik, gaf toe-
stemming. Tijdens een extra 
ledenvergadering op 17 augus-
tus, is door het bestuur het plan 
en het kostenplaatje voorgelegd 
aan de leden. Zij gaven via een 
stemming hun akkoord. 

Het projectteam kon nu verder 
met de plannen. In oktober werd 
daadwerkelijk gestart. Er wer-
den gaten in de vloer gemaakt 
en de poeren, voor de nieuwe 
steunpunten, gestort en gemet-
seld. Half december werd de 
soosruimte geheel uitgeruimd 
zodat men met het grove werk 

aan de slag kon. De plafondpla-
ten moesten weg en de pilaren 
werden in stukken uitgeboord en 
weggezaagd. Het plaatsen van 
de nieuwe balkcontructie verliep 
snel en soepel. Een knappe pres-
tatie van vakmanschap. Hierna 
kon de opbouw weer beginnen. 

Op 2 januari ‘s morgens moes-
ten nog snel de stoeldoppen 
vervangen worden en kon alles 
weer ingeruimd worden. In de 
middag konden de bezoekers 
van de Nieuwjaarsbijeenkomst 
het resultaat bewonderen. Ge-
meenschapshuis De Stuik bleek 
genegen om het lichtplan aan te 
pakken en alle verlichting is ver-
vangen door energiezuinige led-
lampen en de vloer is gestript en 
opnieuw geboend. 

Het bestuur is iedereen die heeft 
meegewerkt, op welke wijze dan 
ook, dankbaar. Zonder die men-
sen en de eigen vrijwilligers, was 
het niet gelukt, en zou de verbou-
wing veel duurder zijn uitgevallen.

Speciale dank aan: Aannemers-
bedrijf Piet van Driel, Adviesburo 

Jan Van Gerwen, Authentiek 
Bouwen, Bos Constructiebedrijf, 
E en E betonbouw, Eureka Bil-
lard Berlicum, Frans Govers BV 
installatiebedrijf, Govers Beton-
boringen, Hektracon, Leenders 
Architecten, Somers Loonbedrijf, 
van der Beeten Aannemersbe-
drijf, van Zoggel vloerenbedrijf 
en het bestuur van het gemeen-
schapshuis. 

Ook de niet KBO-leden die mee-
gewerkt hebben worden hartelijk 
bedankt, met name: Johan Bijl, 
Ronnie Daandels en Willie van 
der Heijden. Verder alle sponso-
ren die tegen lage kosten of zelfs 
kosteloos, werkzaamheden heb-
ben geleverd. Er is nu een mooie 
zaal waar KBO Vorstenbosch de 
komende jaren mee vooruit kan. 

VORSTENBOSCH – Begin 2003 kreeg het toenmalig bestuur van KBO Vorstenbosch te horen dat de 
ruimte van het Rabobank kantoor in gemeenschapshuis De Stuik beschikbaar kwam. Was hier interesse 
voor? De KBO-bestuurders die toentertijd de ruimte gingen bekijken en keuren, kwamen al meteen met 
de opmerking “Het is prima, maar die pilaren willen we wel graag weg hebben.” Ze kregen toen geen 
gehoor want het zou niet mogelijk zijn. Nu, bijna vijftien jaar later, blijkt het toch mogelijk. 

Projecteam v.l.n.r.: Jan Daandels, Martien van de Tillaart, Piet van Kessel en Jos van de Lisdonk Foto’s: @DMBK

Het vakmanschap en gedrevenheid 
van het projecteam heeft dit plan, 

dat in de puntjes was uitgeschreven, 
op een vlotte manier doen verlopen

De ruimte voordat de pilaren weg waren Een gezellig samenzijn tijdens de opening

het bestuur 
is iedereen 
dankbaar
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Twee kindergroepen, van vier 
jaar tot twaalf jaar, zullen na el-
kaar het sprookje uit gaan beel-
den samen met een verteller, die 
het verhaal op een humoristi-
sche wijze aan elkaar zal praten. 
Natuurlijk wordt het verhaal op-
gevrolijkt met een aantal liedjes.
Kom genieten op zondag 11 
maart om 13.30 uur in CC De 

Pas. De voorstelling is geschikt 
voor alle leeftijden, een echte fa-
milievoorstelling dus! Om 14.15 
uur is er een korte pauze, waar-
na de tweede groep nogmaals 
het sprookje zal laten zien.

Het is zeker raadzaam om kaart-
jes á € 5,- te reserveren via 
www.thezinda.nl.

Prentenboekentip van de bibliotheek: 

‘Beestje, waar ben je?’ wordt BoekStart
Babyboekje 2018

Boekstart is het leesbevorderingsprogramma van de bibliotheek voor 
kinderen van nul tot twee jaar en hun ouders. De uitgangspunten van 
Boekstart zijn te laten zien hoe gezellig het is om samen met boekjes bezig 
te zijn en hoe belangrijk het is om er al mee te beginnen als je kindje nog 
heel klein is. ‘Beestje, waar ben je?’ is gekozen tot het Boekstart babyboek-
je 2018. Tot 21 februari kon iedereen stemmen op hun favoriete boekje uit 
een shortlist die was samengesteld door een deskundige jury.
Peuters zijn dol op boeken met flapjes. Onder de flapjes van dit boek zitten 
allerlei kleine beestjes verborgen zoals een bij, een rups en natuurlijk een 
lieveheersbeestje. Extra leuk is dat de flapjes van vilt zijn gemaakt: lekker 

zacht en stevig dus! Een schattig boekje om samen plezier aan te beleven.

je 2018. Tot 21 februari kon iedereen stemmen op hun favoriete boekje uit 

grote kinderkleding- en 
speelgoedbeurs in Heesch

Alles natuurlijk van goede
kwaliteit!
Het grote voordeel van shop-
pen tijdens deze beurs? Eenvou-
dig en voordelig de kleding- en 
speelgoedkast van de kinderen 
aanvullen met leuke items. Tel-
kens weer blijkt dat duur speel-
goed en kleding vaak maar een 
korte tijd gebruikt en gedragen 
wordt. De materialen zijn dan 

nog in zeer goede staat en kun-
nen zeker nog een ronde mee. 
Het is zeker de moeite waard 
om te komen kijken voor leuk, 
goedkoop, kwalitatief goed 
speelgoed én kinderkleding. Dit 
geldt niet alleen voor (aanstaan-
de) ouders, maar ook zeker voor 
opa’s en oma’s, oppasgelegen-
heden, peuterspeelzalen enzo-
voorts.

Voor informatie mail naar 
kinderbeursheesch@hotmail.com
en volg de Facebookpagina 
Baby- en Kinderbeurs. 
Alle stands voor de beurs zijn in-
middels gereserveerd. De zaal is 
open van 10.00 tot 13.00 uur en 
de entree bedraagt € 2,- (kinde-
ren gratis). 
Er is voldoende, gratis, parkeer-
gelegenheid.

HEESCH - Op zondag 4 maart wordt weer een grote en gezellige kinderkleding- en speelgoedbeurs 
georganiseerd in CC De Pas. Vanaf 10.00 uur worden zowel tweedehands als nieuwe baby- en kin-
derartikelen aangeboden. Denk hierbij aan (merk)kleding, (buiten)speelgoed, boeken, wandelwagens, 
maxi-cosi’s, autostoeltjes, fietsjes, boxen et cetera. Veel particuliere verkopers zijn aanwezig, maar ook 
webshops en outletstores. Zelfs ontwerpers met een eigen label zijn aanwezig en bieden betaalbare 
kleding en accessoires aan. De doelgroep is kids van nul tot tien jaar. 

sprookjestheater van 
musicalgroep thézinda

HEESCH - Het is bijna weer zover! Zondag 11 maart zal musical-
groep thézinda een nieuw sprookje op de planken zetten. Vorig jaar 
hebben de aanwezigen kunnen genieten van Assepoester en nu is 
er weer een ander sprookje aan de beurt. Misschien een wat minder 
bekend sprookje maar zeker de moeite waard; Zwaan kleef aan (of 
ook wel de Gouden Gans).
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Wiskunde is leuk met Wiskikker!

Bijvoorbeeld dat een spin acht 
poten heeft en geen zes zoals 
een vlieg en al helemaal geen 
zeven! Zonder dat kinderen het 
door hebben, zijn ze voortdurend 
bezig met wiskunde en doen zij 
ervaringen op die belangrijk zijn 
om zich te ontwikkelen tot goe-
de rekenaars. Daarom is het goed 
om een leuke methode te hante-
ren ter bevordering van het wis-
kundig en ruimtelijk inzicht van 
kinderen.  

Waarom er op Kinderdagverblijf 
Piekobello gewerkt wordt met 
Wiskids
De methode Wiskids van Kinder-

opvang Humanitas laat peuters 
en kleuters op een speelse ma-
nier kennis maken met wiskunde. 
Wiskids kent géén lesjes, geen 
toetsen en geen scores, het gaat 
allemaal spelenderwijs. Kinderen 

spelen met (kosteloze) materia-
len en gaan door het activiteiten-
aanbod zelf op onderzoek uit. Als 
kinderen spelen met wiskunde, 
raken ze vertrouwd met een lo-
gische manier van denken. Door 
samen te onderzoeken en met 
veel verschillende materialen te 
experimenteren leren kinderen 
oplossingen te bedenken en te 
beredeneren. Dit vormt een goe-
de basis voor het ontwikkelen 
van zelfvertrouwen; een voor-
waarde voor kinderen om zich 
goed te kunnen ontwikkelen. 

Aan de slag!
Omdat de methode zo breed 
is, zijn er veel varianten voor 
elk moment. Kinderen spelen 
winkeltje met een weegschaal, 

gieten water van het ene in het 
andere bakje aan de watertafel 
en ze ordenen blokken en pion-
nen tijdens opruimen. Wiskids is 
daarnaast vaste prik bij de dage-
lijkse bezigheden. Zo wordt Wis-
kids toegepast bij het opruimen, 
tafel dekken, naar buiten gaan 

of het vrije spel. Kinderen leren 
in groepsverband meer dan in 
hun eentje, dus Kinderdagverblijf 
Piekobello is voor hen een ver-
trouwde en leerzame omgeving. 
En met een actieve volwassene, 
met wie ze hun ontdekkingen 
kunnen delen, blijft de belang-

stelling groot. Een cruciale rol dus 
voor de pedagogisch medewer-
ker. 

De Grote Rekendag 2018!
Op woensdag 28 maart is het 
de Grote Rekendag en daar doet 
Piekobello graag aan mee! Het is 
een dag die helemaal in het teken 
staat van rekenen, dus helemaal 
passend bij Wiskids. Wil je weten 
wat er op de planning staat die 
dag? Of ben je nieuwsgierig ge-
worden naar ons kinderdagver-
blijf of de methode van Wiskids? 
Dan kun je contact opnemen 
met Kinderdagverblijf Piekobello, 
0412-455761.

HEESCH - Bij het onderwerp rekenen en wiskunde denken we toch 
in eerste instantie eerder aan de middelbare schooltijd dan aan jon-
ge kinderen. En toch wemelt het in de wereld van het jonge kind van 
wiskunde. Wiskunde betekent dat je door zelf na te denken dingen 
te weten komt en daarbij ontdekt hoe bijzonder alles is. 

Kinderdagverblijf Piekobello
Herderstraat 6
5384 BS Heesch
0412-455761

Woensdag 28 maart 
staat helemaal in het 

teken van rekenen
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Zaterdag 17 maart
los muziektHeAter
Vast 
Ook de vierde voorstelling van 
LOS zit weer bomvol hilariteit, 
scherpe teksten, indrukwekken-
de muzikaliteit en fysieke uitspat-
tingen. Dat staat VAST!  

Zaterdag 14 april 
finAlistentournee 
CAmeretten
Ontmoet de cabaretiers van 
morgen: Janneke de Bijl, Andries 
Tunru en Mark Waumans. De ca-
baretjury prees winnares Janneke 
De Bijl om haar ‘frisse toon’ en 

het materiaal dat ‘bijna continu 
van hoog niveau’ is. 

Zaterdag 28 april 
mustAng
Back to the Sixties 2
Gezellige (dans)avond met mu-
ziekrepertoire uit de jaren ‘50 en 
‘60. Originele apparatuur uit die 
tijd, maar met een modern saus-
je.

Vrijdag 18 mei
rob & emiel
Blow me away   
Rob en Emiel wisselen specta-
culaire succesnummers uit hun 
tienjarige carrière af met nieuwe 
scènes, acts en verbazingwek-
kende verhalen. Cabaret, stand-
up comedy, vingervlugheid en 
illusionisme: they just blow you 
away.

BINNENKORT 
IN ONS THEATER...

programma met 
volop muziek en 
cabaret

tHe mountAin betWeen us
Drama en romantiek 

Maandag 19 en dinsdag 
20 maart 20.00 uur. Prijs: € 5,-.

‘The Mountain Between Us’ volgt 
twee vreemden van elkaar: een 

begenadigd chirurg, wiens vlucht 
is geannuleerd, en een bruidsfo-
tojournaliste, die op weg is naar 
een aankomende bruiloft. Gezien 
de noodzaak hun eindbestem-
ming bijtijds te halen besluiten de 
twee, ondanks waarschuwingen 
betreffende het weer, een klein 
vliegtuig te charteren. Als dit 
vliegtuigje echter neerstort, moe-
ten de twee samen zien te over-
leven in de wildernis.

tuliPAni
Komedie en drama 

Maandag 16 en dinsdag 17 april 
20.00 uur. Prijs € 5,-.

Na de watersnoodramp in 1953 
wil een boer zo snel mogelijk uit 
Nederland vertrekken. Hij komt 
terecht in Italië waar hij tulpen 
gaat kweken en hij groeit uit tot 
een legende. Dertig jaar later gaat 
een politieman op zoek naar de 
ware toedracht achter zijn verhaal.

HEESCH – In maart en april vertoont Filmhuis De Pas de volgende films.

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

VERWaCHT: FILMHUIS DE PaS:

THE MOUNTaIN BETWEEN US en TULIPaNI

De volgende keez-avonden in 
CC Servaes zijn op vrijdag 16 
maart, 13 april en 18 mei. De or-
ganisatie is in handen van SEM 
events. Hebben jij en je teamge-
noot zin in een gezellige keez-
avond met leuke prijzen? Schrijf 
je dan in als koppel door te mai-
len naar info@sem-events.nl.
Je ontvangt dan per mail een 
bevestiging met een betalings-
link voor het inschrijfgeld dat 
€ 10,- per koppel bedraagt. 
Tot ziens op 16 maart of één van 
de andere vrijdagen en alvast 
veel spelplezier!

geslaagde keez-avond 
HEESWIJK-DINTHER - Vorige week vrijdag is in CC Servaes weer enthousiast het keez-spel gespeeld. 
Achttien paren uit Heeswijk-Dinther en naburige dorpen, hebben gezellig met elkaar gestreden om de 
hoofdprijs. Met twee mooie levensmiddelenpakketten van Plus supermarkt gingen de winnaars naar 
huis. 

geslaagde Algemene 
ledenvergadering van 
ondernemersbelang HD

Tijdens de jaarlijkse algemene 
vergadering gaf het bestuur in-
zage in en een toelichting op de 
ontwikkelingen van de vereni-
ging en was er voor de leden ge-
legenheid om hun visie en idee-
en kenbaar te maken. Voorzitter 
Chris-Stan van Daal gaf ook kort 
een toelichting op de activiteiten 
van de overkoepelende orga-
nisatie voor Bernhezer onder-
nemersverenigingen, het SOB, 
over onder andere collectieve 
inkoop van energie en afvalinza-
meling, ontwikkeling bedrijven-
terreinen, leegstand in centra, 
overleg met B&W, overleg met 
politieke partijen, bedrijfsbezoe-
ken, et cetera. 
Nieuwe leden hadden de moge-
lijkheid zich tijdens de vergadering 
voor te stellen om hun activiteiten 

kenbaar te maken en zij maakten 
daar dankbaar gebruik van. 

Na de gebruikelijke ALV zaken, 
werd er afscheid genomen van 
bestuurslid Daniëlle van Aarle 
(secretariaat) en werd Ariane van 
Houtum benoemd als nieuw be-
stuurslid. Daarnaast is de vereni-
ging nog op zoek naar nieuwe 
bestuursleden voor onder meer 
het secretariaat en de organisatie 
van activiteiten. 
Marijke Verhagen en Mientje 
van Venrooy van Stichting de 
Zonnebloem waren aanwezig 
om ‘de sociale handreiking’ in 
ontvangst te nemen. Stichting 
de Zonnebloem is zeer content 

met deze cheque. Ruim 75 vrij-
willigers zetten alles op alles om 
mensen met een lichamelijke be-
perking een onvergetelijke tijd 

te bezorgen. Zodat ook zij volop 
van het leven kunnen genieten. 

Na afloop van de vergadering 
heeft wethouder Rien Wijdeven 
enkele actuele zaken toegelicht 
en vragen beantwoord over ont-
wikkelingen in Heeswijk-Dinther. 
Een voorbeeld daarvan is de 
uitbreiding van het bedrijven-
terrein ’t Retsel en de herinrich-
ting van het centrum van Hees-
wijk-Dinther. 
Een interessante informatieve 
bijeenkomst met een heerlijke 
winter BBQ en leuke activiteiten. 
Onder het genot van een hapje 
en een drankje werd nog een tijd 
lang gezellig nagepraat.

HEESWIJK-DINTHER - De algemene ledenvergadering van Onder-
nemersbelang HD van afgelopen zaterdag 24 februari bij De Hei-
sche Hoeve in Loosbroek was een zeer geslaagde avond. Ruim 70 
geïnteresseerde en betrokken leden lieten zich informeren over het 
afgelopen en aankomende jaar. Samen met haar leden maakt On-
dernemersbelang HD zich sterk voor de gezamenlijke belangen en 
het stimuleren van een goed ondernemersklimaat. Inmiddels verte-
genwoordigt Ondernemersbelang HD 146 leden. 

Ruim 70 ondernemers lieten zich informeren

Marijke en Mientje ontvangen uit 
handen van Chris-Stan de cheque

De vereniging is nog op zoek
naar nieuwe bestuursleden

Rob en Emiel: “Cabaret, stand-up comedy, 
vingervlugheid en illusionisme”
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Stem 21 maart cda

Samen leven, samen wonen,
Samen werken in bernheze

Bernheze 

Het buitengebied van Bernheze is 
groen en uitgestrekt. er wordt ge-
leefd, gewoond, gewerkt, gerecre-
eerd. De wegen in het buitengebied 
hebben aandacht nodig. 
stoffige, te hoge, bermen met kuilen 
worden aangepakt zodat het voor 
fietser en automobilist veiliger en 
prettiger wordt op de weg. Daar-
naast kijken we hoe we de wegen 
in het buitengebied veiliger kunnen 
maken voor iedereen. 
we bieden ruimte voor nieuwe initi-
atieven in vrijkomende boerderijen, 
zodat het buitengebied mooi en 
aantrekkelijk blijft. we denken mee 
met boerderijsplitsingen, en bieden 
ruimte aan de plattelandswoning. 
we bieden kansen en stimuleren 
nieuwe ontwikkelingen, door de 
bestemming ‘agrarisch’ te verruimen 
zodat boeren hun eigen producten 
kunnen verwerken. we denken mee 
als een andere vorm of plek van een 
bouwblok beter in te passen valt en 
de omgeving er daarmee vooruit 
gaat. De ontwikkeling van nieuwe 
natuur wordt voortvarend ter hand 
genomen en we kijken hoe we het 
agrarisch gebruik van het landschap 
op een goede manier met natuur 
kunnen combineren. Het groenon-
derhoud in het buitengebied wordt 
voortvarend ter hand genomen zo-
dat Bernheze een mooie groene ge-
meente blijft.

cda.nl/bernheze

Omdat jij het beste wilt voor je bedrijf,
willen wij het beste voor jou

PERSONEEL
Heb je personeel of overweeg je 
personeel in dienst te nemen? 
Dan zijn er nogal wat zaken waar 

je rekening mee moet houden. 
Wij bieden ondersteuning bij 
loonadministraties en loonbe-
lastingen, maar adviseren je ook 

over zaken als CAO, bedrijfsver-
eniging, het soort arbeidsover-
eenkomst dat je gaat afsluiten, 
arbeidsreglementen, ontslagpro-

cedures, sociale voorzieningen, 
het aanmelden bij een pensioen-
fonds, arbodienst en ziekengeld-
verzekering. En we helpen je bij 
het opzetten of bijhouden van je 
personeelsadministratie. 

De medewerkers van onze spe-
ciale loonafdeling blijven continu 
op de hoogte van alle recente 
personeelsontwikkelingen; met 
hun kennis, ervaring en expertise 
staan zij graag voor je klaar.

ONtZORGEN
Ontzorgen, dat is waar wij voor 
staan. Of het nu gaat om de 
complete financiële administra-
tie, het samenstellen van de jaar-
stukken of het opstellen van de 
fiscale aangifte: wij zorgen dat jij 
er geen omkijken naar hebt. 

Bij ons krijg je dat stukje persoon-
lijke aandacht dat jij en je bedrijf 
verdienen. Want zoals jij achter 
jouw bedrijf staat, staan wij ach-
ter het onze. We zijn er voor onze 
klant. Samen met onze partners 

hebben we alle expertise in huis 
die nodig is, ook bij ingewikkelde 
of gecompliceerde vraagstukken. 
Als specialist, als sparringpartner 
en coach, maar vooral als ac-
countantskantoor met een breed 
en compleet aanbod in professio-
nele dienstverlening.

VRAGEN?
Kom gerust eens bij ons langs of 
maak een vrijblijvende afspraak. 
Met een kop koffie erbij bekijken 
we graag wat we voor je kunnen 
betekenen. Voel je welkom!Als ondernemer heb je je zaakjes graag goed voor elkaar. Want bij het runnen van een bedrijf, groot of 

klein, komt nogal wat kijken. Ondernemers kiezen voor hun vak, hun expertise; dat is wat hen drijft. 
Maar natuurlijk wil je ook de zakelijke kant op orde hebben. Dan is het fijn als je je financiën, belas-
tingen, salarisadministratie en alles wat er nog meer bijkomt, met een gerust hart kunt overlaten aan 
specialisten in dit vakgebied. Van Soest & Partners is zo’n specialist. Al ruim veertig jaar zijn wij die 
vertrouwde partner die voor jou en je bedrijf de zakelijke puntjes op de i zet. Een geruststellende ge-
dachte. Doe jij waar jij goed in bent, doen wij de rest.

Heesch - Cereslaan 4
Heeswijk-Dinther - Plein 1969 1a
Geffen - Dorpstraat 43

0412- 459000
info@soestacc.com
www.soestacc.com

Chris-Stan van Daal en Frank Hanegraaf Tekst: Anita van den Bogaart Foto: Ad Ploegmakers

‘Al ruim veertig jaar zijn wij die vertrouwde partner die 
voor jou en je bedrijf de zakelijke puntjes op de i zet’
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aan het werk

Vrijwilligerspunt Bernheze

Klusjesman
Buro Lima  zoekt een vrijwilliger die de tuin wil aanpakken 

en onderhouden voor zowel de Pastorie 
(onze locatie in Dinther) als het Lima huis en boerderij 
(onze locaties in Heeswijk). Van de vrijwilliger wordt 

verwacht dat hij of zij werkt met de handen en het hart. 
Alle ideeën rondom de tuin zijn welkom! 

Ben je 1 à 2 ochtenden in de week, dinsdag- en/of 
vrijdagochtend, beschikbaar? Meld je dan aan, we starten 

om 9.00 met koffie!

Mocht dit u aanspreken dan nodigen we u uit om contact 
op te nemen met het Vrijwilligerspunt Bernheze in Heesch, 

06-14342803, vpbernheze@ons-welzijn.nl, www.ons-welzijn.nl.

VRIJWILLIGERSWERK VERSTERKT!

50% Cyaan • 100% Magenta50% Magenta • 100% Yellow20% Cyaan • 100% Magenta • 60% Yellow

GEZOCHT

METSELAARS en/of 
TIMMERMANNEN

Leerling of ervaren

Voor meer informatie:
Frank van de Locht • 06-10907881

Dorpsstraat 58 • Loosbroek
info@vanderlochtbouwbedrijf.nl • www.vanderlochtbouwbedrijf.nl

HET ONDERHOUDEN VAN TUINEN
m/v, full time (37 uur), salariëring conform CAO 

Werken  bij Léon Kerkhof Tuinontwerp,- aanleg en onderhoud v.o.f. 
biedt naast werken met leuke collega’s tevens mogelijkheden om een 
grote mate van zelfstandigheid te creëren. Heb je interesse in het vak 
neem dan contact met ons. 

Graag reageren naar: info@leonkerkhoftuinaanleg.nl of Menzel 35, 
5388 SX Nistelrode of neem contact op met Léon Kerkhof, 
telefoonnummer 0412-613225.

uit Nistelrode is een hoveniersbedrijf 
dat voornamelijk werkzaam is in de 
particulieren en MKB sector. 
Ter aanvulling van ons team zijn 
wij op zoek naar een enthousiaste 
medewerker die vooral gericht is op:

uit Nistelrode is een hoveniersbedrijf 
dat voornamelijk werkzaam is in de 
particulieren en MKB sector. 
Ter aanvulling van ons team zijn 
wij op zoek naar een enthousiaste 
medewerker die vooral gericht is op:

HET AANLEGGEN VAN TUINEN 
m/v, full time (37 uur), salariëring conform CAO

Werken  bij Léon Kerkhof Tuinontwerp,- aanleg en onderhoud v.o.f. 
biedt naast werken met leuke collega’s tevens de mogelijkheden om 
een grote mate van zelfstandigheid te creëren. Heb je al de nodige 
kennis en ervaring in het vak neem dan contact met ons op. 

Graag reageren naar: info@leonkerkhoftuinaanleg.nl of Menzel 35, 
5388 SX Nistelrode of neem contact op met Léon Kerkhof, 
telefoonnummer 0412-613225.
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Bezorgers 
meld je aan!

Bel 0412-795170 of mail 
naar bezorging@

bernhezemedia.com.
Vraag naar Heidi of Rian.

Laar 8 - Nistelrode - 0412-671235 - www.facebook.com/tBakhuysVanTilburg

VacaTure

kok
Ben jij de keukenprins of -prinses

die wij zoeken? 
Wij zijn op zoek naar een vrolijke enthousiaste kandidaat

die gek is op koken en ons keukenteam wil komen versterken. 
Vooral voor in de weekenden en vakanties.

Ben jij of ken jij iemand die geïnteresseerd is 
reageer dan op deze vacature.

Ben jij die kandidaat met passie voor de 
horeca? die zin heeft in een nieuwe uitdaging? 

reageer op: info@bakhuysvantilburg.nl o.v.v. sollicitatie ’t Bakhuys.

Vrouwen knijpen graag!
Recent maakte RTL Nieuws bekend dat maar liefst zeventig 
procent van alle moeders graag een puistje uitknijpt bij haar kind. 
Nu zijn wij allebei nog geen moeder maar de uitslag verbaast ons 
niets. Ook uit de hoge kijkcijfers van Dr. Pimple Popper video’s op 
YouTube blijkt dat puisten tegenwoordig ‘het’ onderwerp zijn. 

Als huidtherapeut behandelen wij dagelijks pubers, jong 
volwassenen, maar ook ouderen met talgproblematiek en wij 
genieten hiervan. Het moment dat een talgleasie, bijvoorbeeld in 
de vorm van mee-eter, ontpopt, geeft ons een voldaan gevoel. 

De huidtherapeut kan mensen helpen bij verschillende varianten 
van acne. Pubers hebben vaak last van jeugdpuistjes (acne 
vulgaris), maar er bestaan ook pijnlijke gevallen zoals acne 
conglobata. Hierbij uit de acne zich in verdikte, rode en pijnlijke 
bobbels (infiltraten) of holten die met pus gevuld zijn (abcessen).

Belangrijk is de wijze waarop acne behandeld wordt. Wanneer je 
puistjes niet op de juiste manierverwijdert en verzorgt, kan dit 
leiden tot meer ontstekingen en zelfs littekens. 

De allerbelangrijkste tip van ons is dus: blijf ervan af. 
Wij begrijpen dat dit laatste niet altijd cosmetisch wenselijk is. 
Overweeg in dat geval huidtherapie, zodat wij je puistjes en 
mee-eters professioneel verwijderen. 

Check je zorgpolis. Vaak wordt een acnebehandeling 
(huidbehandeling) vergoed uit het aanvullende pakket. 

Welkom bij de huidtherapeut. Welkom bij Huidgericht. 

De Beekgraaf 58a, Nistelrode
06-22260350
info@huidgericht.nl
www.facebook.com/huidgericht

Column

Ilona Kling en Irene Kusters

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

Bezorg Bram zijn droom...
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open atelierroute 
TWEEDE PAASDAG EN ZONDAG 8 APRIL VAN 11.00-17.00 UUR

CArlA VAn Der linDen: 
Mijn werk bestaat uit schilderijen 
en tekeningen in een surrealisti-
sche/figuratieve stijl. Hierin ver-
beeld ik mijn gevoelens en erva-
ringen uit mijn leven. Kom kijken 
en laat je raken. Gastexposant: 
(onder voorbehoud) Gerry Raaij-
makers toont abstract driedimen-
sionaal werk. 

Antoinette Dietz: Ik maak 
glazen kunstwerken door middel 
van glasfusing. Glas fascineert, 
emotioneert en is boeiend, hoe je 
het ook bekijkt. Het is kleurrijk en 
glansrijk. Dat maakt het speciaal. 
Je kunt je fantasie laten werken 
en de mooiste kunstwerken ma-
ken. Het is en blijft uniek. Made 
by yourself. Geweldig.

HAns koenen: Ik maak 
beelden in een realistische tot 
imaginair figuratieve stijl. Veel 
vrouwfiguren van bladeren, klein 
en groot in brons en hardsteen. 
Zeker de moeite waard want ook 
een beeldhouw werkgroep laat 
zien wat ze met veel enthousias-
me maakt. Gastexposanten: de 
Syrische Ali Khalil en Elena tonen 
schilderijen en aquarellen.

José Pletzers: Kenmerkend 
voor mijn schilderijen is de ver-
bondenheid met de natuur. Ik 
werk vanuit het detail en laat op 
gevoel de voorstelling groeien tot 
een geheel. Ik raak geïnspireerd 
door de uitgestrektheid van de 
natuur en laat me een andere 
wereld inzuigen door de elemen-
ten van het landschap, de lucht, 
het licht en de ruimte.

CArlA VAn liesHout: Ik 
houd me bezig met schilder-
kunst, in het bijzonder portret 
en model. Ook werk ik in mixed 
media en abstract. Kom de sfeer 
proeven in ons gezellig, sfeervol 
en besloten atelier, waar schil-
derworkshops en ook huiskamer-
concerten worden gegeven. Gas-
texposant: Tjally van Diepe toont 
keramiek; de werkelijkheid met 
een knipoog.

www.atelierroutebernheze.nl

gezinsdag zlto

Als spreker was uitgenodigd 
ZLTO social media deskundige 
Kim Roetert. Zij sprak over ‘De 
lusten en lasten van sociale me-
dia’ waarvoor zij een aandach-
tig gehoor kreeg. Hierna wer-
den door Martien van Zutphen, 

voorzitter ZLTO Bernheze, de 
jubilarissen gehuldigd. 

Een lid voor zijn 40-jarig lid-
maatschap en acht leden werden 
gehuldigd vanwege hun 50-jarig 
lidmaatschap, waarvan er een 

in de loop van de middag thuis 
werd bezocht. 
In de avond werd de gezinsdag 
voortgezet met een gezellig sa-
menzijn, hier waren vooral de 
jongere leden goed vertegen-
woordigd.

BERNHEZE - Op vrijdag 23 februari hield ZLtO Bernheze haar jaarlijkse gezinsdag. Na een eucharistie-
viering in de Sint Antoniuskerk in Loosbroek werd de dag voortgezet met een uitgebreide koffietafel in 
zaal Kerkzicht. 

Vl.n.r. Wim en Dora van der Zanden uit Loosbroek, Willie en Maria van de Heuvel uit Vorstenbosch (40 jaar lid), 
Harrie en Bertha Daandels uit Heeswijk, Jan en Betsie van de Broek uit Vorstenbosch, Frans en Jo Fransen uit 
Heesch, Herman en Marietje van der Ven uit Nistelrode, Wim en Tonnie Verstegen uit Heesch, Bert van Erp en 
Wim van Driel allebei uit Loosbroek.  Foto: Tinie van Nistelrooij

Bodie is een rustige kater van bijna twaalf jaar. Hij is op 
straat gevonden en was in het begin niet zo gecharmeerd 
van ons. Gelukkig keek hij de kunst af bij zijn soortgenoo
tjes en leerde dat wij helemaal niet zo eng zijn. Als je hem 
rustig benadert, kun je hem goed aaien en hij geniet er 
dan ook echt van.
Voor Bodie zoeken we een rustig huishouden zonder kleio

ne kinderen, want zij zijn net iets te onvoorspelbaar voor 
deze lieverd. Bodie zou goed samen kunnen leven met een 

rustige kat die hem met rust laat als hij dat aangeeft, maar 
hij zou het ook niet erg vinden om alle aandacht voor zichzelf  

 te hebben. Rust en tijd, dat zal het belangrijkste voor hem zijn.  
 Wil jij hem een kans geven en kun je hem dit bieden?

Dierenopvangcentrum Hokazo o Lange Goorstraat 6o 5406 XE Uden

Na twee jaar verkering trouwen 
ze met elkaar. Ze hebben dan al 
bouwgrond in de Zoggelsestraat 
bemachtigd en daar bouwt Piet 
zijn eerste huis. Twee jaar later, 
in 1970 wordt de eerste dochter 
geboren en in 1972 weer een 
meisje. In 1980 krijgen ze nog 
een zoon. Hij sterft als baby, na 
3 maanden. 

De verhuizing was een grote 
overgang voor Betsie, maar ze 
heeft het al snel naar haar zin in 
Heesch. Haar werk, maar vooral 
ook de andere jonge gezinnen 
in de buurt, zorgen voor een 
uitgebreid sociaal netwerk. Piet 
verruilt zijn werk als tegelzetter 

voor werk bij het Sociaal Fonds 
Bouwnijverheid. Hij brengt aar-
dig wat uren door in de tuin. Ze 
hebben zelfs de prijs voor beste 
voortuin in Heesch gewonnen! 
Na hun pensioen besluiten Bet-
sie en Piet tot een nieuwe stap 
en verhuizen naar Schaijk. Voor-
al Betsie blijft Heesch missen en 
na 17 jaar verhuizen ze weer 
terug naar Heesch en sinds een 
paar maanden wonen ze in de 
Schoonstraat. 

Op 23 februari hebben ze in zaal 
De Waard het jubileum gevierd. 
Het was een groot feest waar 
veel oude herinneringen zijn op-
gehaald.

gouden bruidspaar Piet 
en betsie lange-tielemans

Betsie en Piet Foto: Marcel van der Steen

BernhezefamilieBerichten

HEESCH - In 1966 zagen Piet Lange en Betsie tielemans elkaar voor 
het eerst, tijdens het dansen in Uden. Betsie woonde met haar ou-
ders en broers en zussen in Keldonk en werkte als gezinsverzorgster. 
Piet woont nog op de boerderij aan de Zoggelsestraat in Heesch. Na 
een korte carrière bij de Landbouwuniversiteit ging hij werken als 
tegelzetter in de bouw. 
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PrAktisCHe informAtie

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

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

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

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

17 maart
Nationale schoonmaakdag

21 maart
Gemeenteraadsverkiezingen

AgenDA

Deze week ontvangt u van Be-
lastingsamenwerking Oost- 
Brabant (BSOB) uw aanslagbil-
jet voor gemeentelijke en wa-
terschapsbelastingen. 

Bellen of binnenlopen
Als u vragen heeft, kunt u bel-
len met BSOB via 088-5510000,
op werkdagen van 9.00 tot 
16.00 uur. 

U kunt ook binnenlopen met uw 
vraag. In Bernheze organiseert 
BSOB een inloopspreekuur op 
woensdag 7 maart en woensdag 
14 maart tussen 16.00 en 19.00 
uur in het gemeentehuis. Tijdens 
deze spreekuren zijn deskundi-
gen van BSOB aanwezig om vra-
gen te beantwoorden. Vergeet 
niet uw legitimatiebewijs mee te 
nemen. 

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

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

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

Heeft u vragen over uw
aanslagbiljet van bsob?
Bel BSOB of kom naar de inloopavond

Heeft u in 2017 een Wmo-in-
dicatie gehad? Dan kan het zijn 
dat u in februari een brief met 
een vragenlijst voor het cliënt-
ervaringsonderzoek ontvangt. U 
kunt deze vragenlijst op papier 
of online invullen. 

Wat vragen we?
We vragen naar uw ervaringen 
met de Wmo over 2017. Hoe 
is er met uw hulpvraag omge-
gaan? Wat vindt u van de kwa-
liteit van de ondersteuning die u 
krijgt? Welk effect heeft de on-
dersteuning op uw leven? 

Heeft u geen uitnodiging ont-
vangen? 
We hebben de uitnodigingen 
steekproefsgewijs verstuurd. Dat 
betekent dat niet alle cliënten 
een uitnodiging hebben gehad. 

Dienstverlening verbeteren door 
uw ervaringen 
Laat ons weten wat uw erva-

ringen zijn door de vragenlijst 
in te vullen. Misschien zijn er 
dingen die u graag anders wilt. 
Wij gebruiken uw ervaringen om 
de dienstverlening, de zorg en 
voorzieningen in de toekomst 
voor u - en voor anderen - te 
verbeteren.

tot slot
Uw deelname aan het onder-
zoek is vrijwillig. We verwerken 
alle informatie anoniem. Uw 
antwoord kan niet herleid wor-
den naar individuele personen. 
Het onafhankelijke onderzoeks-
bureau BMC Onderzoek voert 
het onderzoek in opdracht van 
de gemeente Bernheze uit. 

onderzoek naar ervaringen 
met Wmo
De gemeente Bernheze doet elk jaar onderzoek naar de ervaringen 
van inwoners die hulp hebben op grond van de Wet maatschappe-
lijke ondersteuning (Wmo). 

ophalen 
snoeihout 
buitengebied 
Aanmelden tot 
5 maart 2018
In de week van 12 maart 2018 
halen we snoeihout in het bui-

tengebied op. U kunt zich tot 
5 maart 2018 aanmelden bij de 
gemeente, telefoon 14 0412 of 
op www.bernheze.org het ‘aan-
vraagformulier ophalen snoei-
hout’ invullen.

Aanmelden en werkwijze
Als u uw snoeihout wilt laten 
ophalen, hebben we de volgen-
de informatie nodig: uw naam 
en adresgegevens, (mobiel) te-
lefoonnummer waar u overdag 
bereikbaar bent, adresgegevens 
van de locatie waar het hout 
ligt, plaats van herkomst van het 
hout en een inschatting van de 
hoeveelheid kubieke meters. 
Wanneer u geen adresgegevens 
van de locatie kunt opgeven, 
kunt u een beschrijving van de 
plek doorgeven.

op naar de gemeenteraadsverkiezingen 
Over enkele weken krijgt u een 
uitnodiging voor de gemeente-
raadsverkiezingen 2018. 

23 Zetels
In 2014 ging 53,3 % van de stem-
gerechtigden naar de stembus en 
werden de stemmen verdeeld 
over zeven partijen. Ook dit jaar 
doen er zeven partijen mee aan 
de gemeenteraadsverkiezingen 
in Bernheze. Het zijn precies de 
partijen die op dit moment ook 
in de gemeenteraad zitten: CDA, 

SP, Lokaal, D66, Politieke Partij 
Blanco, Progressief Bernheze en 
VVD. Omdat het inwonersaantal 
van Bernheze is gestegen boven 
de 30.000 inwoners gaan deze 
partijen na 21 maart 2 zetels 
meer, dus 23 zetels, verdelen.

Uw stem telt
Wij zijn heel benieuwd hoe de 
uitslag van dit jaar er op woens-
dag 21 maart uit gaat zien én of 
we de opkomst van 53,3 procent 
kunnen verhogen. Gemeente-

raadsverkiezingen klinken niet 
heel spannend, maar zijn toch 
belangrijk. Moppert u vaak over 
Bernheze? Ga dan stemmen. 
Houdt u van uw dorp? Ga dan 
stemmen. 
Door te gaan stemmen kunt u 
namelijk veel meer invloed uitoe-
fenen op de keuzes die er voor 
en over de kernen van Bernheze 
worden gemaakt. Vindt u bij-
voorbeeld dat de OZB drastisch 
omlaag moet, of dat er meer 
speeltuinen moeten komen? Het 

kan zomaar zijn dat één van de 
partijen dat als belangrijk punt in 
het verkiezingsprogramma heeft. 
U kunt de verkiezingsprogram-
ma’s vinden op de websites van 
de politieke partijen van Bern-
heze en op www.bernheze.org/
verkiezingen.

Commissie Bezwaarschriften
Bernheze

Op woensdag 7 maart 2018 komt 
de Commissie Bezwaarschriften 
Bernheze bij elkaar in het gemeen-
tehuis, De Misse 6 in Heesch.
De commissie behandelt dan de 
volgende bezwaarschriften:
19.00 uur
Behandeling van het bezwaar-
schrift dat namens betrokkene 

is ingediend. Het bezwaarschrift 
is gericht tegen het besluit van 
het college van burgemeester 
en wethouders van 10 oktober 
2017 tot invordering van ver-
beurde dwangsommen van be-
trokkene. 
19.45 uur
Behandeling van het bezwaar-
schrift dat namens betrokkene is 
ingediend tegen het besluit van 
het college van burgemeester en 

offiCiËle bekenDmAkingen

Plastic verpakkingen,
blik en drankkartons

in dezelfde zak
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ProCeDures
Openingstijden zie colofon

Inzage
Procedure 1a
U kunt de stukken gedurende zes 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 we-
ken na publicatiedatum schriftelijk een 
zienswijze indienen bij het college van bur-
gemeester en wethouders van Bernheze. 
Neem voor het indienen van een mondelin-
ge zienswijze contact op met de betreffende 
afdeling. 
Procedure 3b
Iedereen kan binnen zes weken na publi-
catiedatum een schriftelijke zienswijze in-
dienen 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, 5200 MA 

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

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

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

wethouders van 28 november 
2017. Het gaat om het besluit 
waarbij betrokkene onder opleg-
ging van een last onder dwang-
som is gelast om de bewoning 
van een loods aan de Molenhoe-
ve te staken en de verbouwing tot 
woonruimte ongedaan te maken. 

Algemene Plaatselijke 
Verordening (APV)

Melding schenktijden paracom-
merciële 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 7, 
8 en 28 april 2018. Van deze 
mogelijkheid mag de inrichting 
maximaal 6 keer per jaar gebruik-
maken. Tijdens de activiteit gel-
den 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 vin-
den is op www.bernheze.org. 
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van 
toepassing.

Collectevergunningen
Het college van burgemeester en 
wethouders heeft toestemming 
verleend voor het houden van 
een openbare geldinzameling op 
grond van artikel 5:13 van de Al-
gemene Plaatselijke Verordening 
Bernheze (APV) aan:
- Muziekvereniging Servaes voor 

het houden van een dona-
teursactie in Dinther, 5473 van 
25 tot en met 29 juni 2018. De 
vergunning is verzonden op 23 
februari 2018. 

- Stichting Goede Doelen Loos-
broek voor een geldinzame-
lingsactie in Loosbroek, 5471 
van 3 tot en met 9 juni 2018 
voor de volgende doelen: Stich-
ting Nationaal Fonds Kinder-
hulp, Nederlandse Hartstich-
ting, Nierstichting Nederland, 
MS Vereniging Nederland, Dia-
betes Fonds Nederland, Fonds 
Verstandelijke Gehandicapten, 
KWF Kankerbestrijding, Ne-
derlandse Brandwondenstich-
ting, Stichting Fonds Gehan-
dicaptensport, Longfonds en 
Nationaal Epilepsie Fonds. De 
vergunning is verzonden op 23 
februari 2018.

- Stichting Goede Doelen Hees-
wijk-Dinther voor een geld-
inzamelingsactie in Hees-
wijk-Dinther, 5473 van 9 tot en 
met 15 april 2018 voor de vol-
gende doelen: Stichting Natio-
naal Fonds Kinderhulp, Neder-
landse Hartstichting, Nierstich-
ting Nederland, Stichting Nati-
onaal MS Fonds, Maag Darm 
Leverstichting, Diabetes Fonds 
Nederland, Fonds Verstandelij-
ke Gehandicapten, Rode Kruis, 
KWF Kankerbestrijding, Her-
senstichting Nederland, Stich-
ting Nationaal Reumafonds, 
Nederlandse Brandwonden-
stichting, Natuurmonumenten 
en Nederlandse Stichting voor 
het Gehandicapte Kind.

- Muziekvereniging De Noten-
krakers Vorstenbosch voor een
inzamelingsactie oud ijzer in
Vorstenbosch, 5476 in de 
maanden februari/maart of 
september/oktober 2018. De 
vergunning is verzonden op 19 
februari 2018. 

- Muziekvereniging Servaes 
Heeswijk-Dinther voor een 
inzamelingsactie oud ijzer in 
Heeswijk-Dinther, 5574 op 7 
april 2018. De vergunning is 
verzonden op 19 februari 2018. 

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

Evenementenvergunningen 
Het college van burgemeester en 
wethouders heeft een vergun-
ning/ontheffi ng verleend aan:
- Stichting ’t Slippend Wiel voor 

het organiseren van een Mega 
Trekkertrek Spektakel op 9 
maart 2018 van 18.00 tot 2.00 
uur en op 11 maart 2018 van 
8.00 tot 24.00 uur op een ter-
rein aan Nistelrodensedijk (t.h.v. 
nummer 6), 5472 LB Loosbroek. 
Er is op 9 maart 2018 een ge-
luidsontheffi ng verleend tot 
1.00 uur. Vanaf 9 maart, 18.00 
uur tot 12 maart 2018, 18.00 
uur wordt een gedeelte van 
Nistelrodensedijk (vanaf Justi-
tieweg in Heeswijk-Dinther tot 
Berkenvenseweg) in Loosbroek 
afgesloten voor alle verkeer, be-
halve voor voetgangers. In Bos-
weg wordt een parkeerverbod 
ingesteld voor beide zijden van 
de weg. De beschikkingen zijn 
verzonden op 22 februari 2018. 

- Stichting De Pas voor het or-
ganiseren van de Wandeldrie-
daagse van 13 tot en met 15 
juni 2018 van 17.30 tot 22.00 
uur in de omgeving van Oss en 
Heesch, met een afsluiting op 
15 juni 2018 bij Cultureel Cen-
trum de Pas, De Misse 4, 5384 
BZ Heesch. Op 15 juni 2018 is 
van 16.00 uur tot 22.30 uur De 
Misse en van 18.00 tot 20.30 
uur ’t Dorp (tussen Schoon-
straat en Grenadiersstraat) ge-
deeltelijk afgesloten voor alle 
verkeer, behalve voor voetgan-
gers. De beschikkingen zijn ver-
zonden op 23 februari 2018.

- Stichting De Kilsdonkse Mo-
len voor het organiseren van 
‘Lentemarkt op de molen’ op 
2 april 2018 van 11.00 tot 
18.00 uur bij Kilsdonkse Mo-
len, Kilsdonkseweg 4-6, 5473 
KK Heeswijk-Dinther. De Kils-
donkseweg (vanaf Boterweg 
tot Laverdonk) is vanaf 10.00 
tot 18.00 uur afgesloten voor 
alle verkeer, behalve voor voet-
gangers. De beschikkingen zijn 
26 februari 2018 verzonden.

- Stichting De Kilsdonkse Mo-
len voor het organiseren van 
het ‘Oogstfeest van Akker tot 
Bakker’ op 7 oktober 2018 
van 11.00 tot 18.00 uur bij de 
Kilsdonkse Molen, Kilsdonk-
seweg 4-6, 5473 KK Hees-
wijk-Dinther. De Kilsdonk-
seweg (vanaf Boterweg tot 
Laverdonk) is vanaf 10.00 tot 
18.00 uur afgesloten voor alle 
verkeer, behalve voor voetgan-
gers. De beschikkingen zijn 26 
februari 2018 verzonden.

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

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

Gestel voor het organiseren 
van een zomerwandeltocht 
op 1 juli 2018 waarbij de rou-
te loopt over het grondgebied 
van Bernheze. De toestem-
ming is verzonden op 22 fe-
bruari 2018.

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

Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht 

Reguliere procedure 

Ontvangen aanvragen voor een 
omgevingsvergunning 
Heesch
- De Ploeg, De Eg (kruising), 

5384 HK 
 Kappen 4 Lindes (reconstructie 

kruispunt)
 Ontvangstdatum: 20-02-2018
- ‘t Dorp 40
 Aanpassen gevels
 Datum ontvangst: 19-02-2018
- Schrikkelvenstraat 7
 Verbouwen woning
 Datum ontvangst: 21-02-2018
- Runstraat 5
 Aanbouwen kantoor
 Datum ontvangst: 19-02-2018
Nistelrode
- Donzel 21a
 Oprichten woning
 Datum ontvangst: 22-02-2018
- Maxend 48
 Bouwen bijgebouw
 Datum ontvangst: 23-02-2018
- Sectie L nr.1178
 Realiseren geluidsmaatregelen 

A50 en Solar Highways
 Datum ontvangst: 22-02-2018
Heeswijk-Dinther
- Plan Rodenburg kavel KD02
 Oprichten woning
 Datum ontvangst: 21-02-2018
- Plan Rodenburg kavel KA04
 Oprichten vrijstaande woning 

met bijgebouw
 Datum ontvangst: 23-02-2018
- Rodenburgseweg ong. kavel KE07
 Oprichten woning
 Datum ontvangst: 23-02-2018
- Plan Rodenburg kavel KD05
 Bouwen (patio)woning
 Datum ontvangst: 23-02-2018
- Bovenmeester 12
 Verbouwen woning
 Datum ontvangst: 21-02-2018
Rectifi catie week 8: 
Nistelrode
- Plan Molenerf
 Oprichten 9 patiowoningen, 

dit moet zijn: oprichten 6 pa-
tiowoningen

 Datum ontvangst: 15-02-2018
Procedure 6 is van toepassing.

Besluiten 
De volgende omgevingsver-
gunningen zijn verleend. Deze 
besluiten treden daags na ver-

zending van het besluit in wer-
king.
Heeswijk-Dinther
- Plan Rodenburg kavel KD01
 Oprichten woning
 Verzenddatum: 22-02-2018
- De Morgenstond 4
 Aanmeldnotitie vormvrije MER
 Verzenddatum: 23-02-2018
Vorstenbosch
- Derptweg 11a
 Bouwen opslagloods
 Verzenddatum: 23-02-2018
- Oude Veghelsedijk 47
 Aanmeldnotitie vormvrije MER
 Verzenddatum: 22 februari 2018
Loosbroek
-  Houtstraat 3
 Bouwen loods en milieuneu-

traal veranderen
 Verzenddatum: 21-02-2018
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van 
toepassing.

Besluit
Voor onderstaande omgevings-
vergunning is de beslistermijn 
verlengd met 6 weken. Dit be-
sluit treedt daags na verzending 
van het besluit in werking.
Heeswijk-Dinther
- Plan Rodenburg kavels KB01 

t/m KB09
 Oprichten 9 woningen
 Verzenddatum: 20-02-2018
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van 
toepassing

Uitgebreide procedure 

De wetgever heeft bepaald dat 
ingekomen aanvragen voor een 
omgevingsvergunning, die wor-
den voorbereid met de uitgebrei-
de procedure, niet worden gepu-
bliceerd. De bekendmaking van 
deze aanvragen vindt plaats via 
publicatie van een ontwerpbesluit.

Besluit
De volgende omgevingsvergun-
ning is via de uitgebreide voor-
bereidingsprocedure verleend. 
Dit besluit treedt in werking na 
afl oop van de beroepstermijn.
Loosbroek
- Dintherseweg 40 en 42
 Beperkte milieutoets en hande-

len met gevolgen beschermde 
natuurgebieden

Verzenddatum: 22-02-2018
Procedures 1a, 5a en 7a zijn van 
toepassing.



  
Woensdag 28 februari 201820

Jij kiest straks welke raadsleden 
jou de komende tijd gaan verte-
genwoordigen en dat is belang-
rijker dan ooit. De laatste jaren 
zijn veel verantwoordelijkheden 
overgeheveld van de centrale 
overheid (Den Haag) naar de 
lokale overheden zoals gemeen-
ten. 

Binnen de gemeenten worden 
door de gemeenteraadsleden 
belangrijke keuzes gemaakt die 
ons allemaal aangaan. Denk 
aan zaken als Wmo-beleid, goe-
de jeugdzorg, thuiszorg, sociaal 
aanbesteden en echte vaste ba-
nen binnen de gemeentelijke or-
ganisatie.

Laat tijdens de debatten en de 

verkiezingen jouw stem horen 
voor een sociaal beleid met oog 
voor de mensen, vertrouwde ge-
zichten in de zorg en een sterke 
regionale economie!

Kom naar het FNV-debat ‘Kleur 
bekennen’.

Het debat begint om 20.00 uur, 
inloop vanaf 19.30 uur.

fnV-debat gemeenteraads-
verkiezingen bernheze 
BERNHEZE - Weet jij hoe de partijen in jouw gemeente denken over 
belangrijke thema’s? Kom vooral, maar doe ook mee, praat mee tij-
dens het FNV verkiezingsdebat dat plaatsvindt op 1 maart in CC De 
Pas in Heesch.

Tijdens de ‘Verkiezingsbrug’ krij-
gen de lijststrekkers de gelegen-
heid zich voor te stellen en aan 
de hand van uitdagende stellin-
gen met elkaar in debat te gaan. 
Ook het publiek krijgt de kans 
zijn mening te geven! 

De Brabantse Europarlementari-
er Lambert van Nistelrooij (CDA) 
schuift aan als gast en zal tevens 
als jurylid fungeren en de de-
baters beoordelen. Verder is er 
muziek van Dana van Bergen en 
Arthur Permis Levyssohn, ver-

zorgt cabaretier Theo van Duren 
een optreden, is er een column 
van Frank van Heck en zal Ad 
van Schijndel het café traditiege-
trouw afsluiten. 

Verkiezingscafé Brug is een initi-
atief van SP Bernheze. Het be-
gint om 16.00 uur, de presen-
tatie is in handen van Geert van 
der Wielen en Annemieke van 
der Aa en de toegang is gratis.

speciale Verkiezingsbrug 
HEESCH – In CC De Pas in Heesch vindt zondag 4 maart een speci-
ale editie van politiek café Brug plaats. Deze ‘Verkiezingsbrug’ staat 
geheel in het teken van de gemeenteraadsverkiezingen. Alle lijst-
trekkers van de politieke partijen in Bernheze zijn aanwezig om met 
elkaar in debat te gaan. Speciale gast is Europarlementariër Lambert 
van Nistelrooij.

De SP is er altijd
Verkiezingstijd of niet, dat maakt 
voor de SP Bernheze niet uit. De 
SP zet zich steeds belangeloos in 
voor de inwoners van Bernheze. 
Voor jong en oud. Regelmatig 
ziet u de rode jassen van de SP 
in de straat of bij uw supermarkt. 
Luisteren naar de mening van 
de mensen. Wat willen mensen 

graag? Welke keuzes maken 
mensen? De SP werkt op basis 
van de stem van de inwoners 
aan een betere wereld. Dat blijft 
de inzet voor de komende vier 
jaar. Maar de SP heeft daarvoor 
uw stem hard nodig. De wereld 
wordt killer en steeds meer so-
ciale zekerheid verdwijnt. De SP 
blijft knokken voor een zorgzame 

samenleving. Als iemand het zelf 
niet meer redt, dan helpen we 
hem of haar. Dat is samenleven 
zoals het hoort. De SP laat nie-
mand aan de kant staan. De SP 
steunt verder de lokale onderne-
mers waar mogelijk. De SP wil 
de leefbaarheid verbeteren. Kijk 
voor het SP verkiezingsprogram-
ma op www.bernheze.sp.nl. 

gaat u 21 maart sP stemmen?

Beste mensen uit Bernheze. Op 21 maart mag u naar de stembus. U kiest dan 
een nieuwe gemeenteraad. Dat is voor de komende vier jaar. Zo vlak voor de 
verkiezingen ziet u ineens veel activiteit. Politici willen uw aandacht trekken. 
Maar wat deden die politici de afgelopen vier jaar? Zag u ze toen ooit? Nu 
met mooie praatjes komen en belastingverlagingen beloven? Is dat eerlijke 
politiek? De SP Bernheze ziet graag dat inwoners een bewuste keuze maken 
21 maart. 

Cor van Erp, SP Bernheze.

bestemmingsplan zwarte 
molenweg komt eraan
Het heeft even geduurd, maar het nieuwe bestemmingsplan voor Zwarte 
Molenweg in Nistelrode komt binnenkort in procedure. Het college heeft 
het ontwerp-bestemmingsplan al vastgesteld. Dit plan voldoet in onze ogen 
in belangrijke mate aan onze woonwensen zoals die in ons verkiezingspro-
gramma staan, namelijk een goede combinatie van huurwoningen, betaal-
bare starterswoningen voor de jeugd, Collectief Particulier Opdrachtgever-
schap en ruimte voor zelfbouwers. Wat wij ook belangrijk vinden is dat deze 
wijk gasloos wordt aangelegd, zoals we recent in Heesch bij het bestem-
mingsplan De Erven hebben besloten. Hiermee lopen we enerzijds vooruit 
op een toekomstige verplichting, maar aan de andere kant voorkomt dit 
dubbele kosten voor de woningeigenaar als hij op termijn alsnog dient om te 
schakelen naar ‘all-electric’.
Het plan heeft nog wel een aantal belangrijke aandachtpunten. Zo zijn wij van 
mening dat er meer middeldure huurwoningen dienen te komen dan de vijf 
die nu zijn gepland. Wij zouden graag zien dat dit seg-
ment als aparte categorie expliciet wordt opgenomen in 
dit bestemmingsplan omdat de vraag naar dit segment 
sterk zal toenemen, nu en in de toekomst. Nu hierop 
anticiperen is essentieel om voldoende doorstroomwo-
ningen beschikbaar te hebben en ‘scheefwonen’ zoveel 
mogelijk te beperken. Het bestemmingsplan Zwarte 
Molenweg is onderweg en biedt volop kansen voor u!

Raadslid Gerjo van Kessel. 

LOKAAL
zijn
we
ALLEMAAL

“

ik ben

Nog minder vrouwen in de raad?
Een oproep aan alle vrouwen van Bernheze: Stem 21 maart een vrouw 
de gemeenteraad in! Anders blijven er slechts 3 vrouwen over in de 
gemeenteraad van Bernheze. De slechtste vrouw/man verhouding van 
Nederland. Momenteel bezetten vrouwen slechts 5 van de 21 zetels. 
Dat is al veel te weinig, maar het wordt misschien nog veel erger: bij de 
komende gemeenteraadsverkiezingen hebben slechts zeven vrouwen 
kans op een plek in de nieuwe raad, tegenover 28 mannen. Als de huidige 
partijverhoudingen gelijk blijven, dan blijven er slechts drie vrouwen over in de 
nieuwe gemeenteraad. Minder dan 8%; zowat het laagste van heel Nederland! 
Blijkbaar durven partijen het nog steeds aan om vrijwel geen vrouwen op 
verkiesbare plekken te zetten. Het is 2018. De gemeenteraad hoort een 
afspiegeling van de gemeenschap te zijn. Zelf sta ik als nieuweling op de 
lijst van D66-Bernheze. Als eerste mannelijke kandidaat achter Annemieke 
Boellaard, de enige vrouwelijke fractievoorzitter. Maar als Sascha Kraus (Plek 
5) meer voorkeursstemmen krijgt, dan schuif ik met plezier een plek op. Ik 
hoop dat mannen van andere partijen dit voorbeeld volgen. Politiek is namelijk 
veel te belangrijk om alleen aan mannen over te laten! 
Luuk Verstegen (Kandidaat raadslid D66-Bernheze)

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

alle lijsttrekkers 
zijn aanwezig

Al ruim 90 jaar regelen wij

UW ZIEKENVERVOER MET 
PERSOONLIJKE BEGELEIDING

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

Ook voor LUCHTHAVEN- en ZAKENVERVOER

Hoofdstraat 45 - Heeswijk - tel. 0413-291490 - www.taxivanlieshout.nl
Taxi van LieshoutTaxi van Lieshout
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informAtie Voor De kernen

De verkiezingen komen er aan. 
Uitdrukkingen als ‘Roepen langs 
de zijlijn’ en ‘Goed voorbeeld 
doet goed volgen’ hebben mij 
doen besluiten om actief te wor-
den in de lokale politiek. Parti-
cipatie van de burger is immers 
van groot belang. 

In de komende vier jaar wil ik me 
onder andere gaan inzetten voor 
het behoud van een veilige en 
prettige leefomgeving. Uw vei-
ligheidsgevoel is belangrijk. 

Dit betreft niet alleen de fysieke 
kwaliteit, zoals brandveiligheid 
en verkeersveiligheid en de soci-
ale kwaliteit, zoals sociale contro-
le en betrokkenheid, maar zeker 
ook de kwaliteit van de voorzie-
ningen en het onderhoud binnen 
de gemeente. 

De ambtelijke en bestuurlijke 
integriteit speelt ook een grote 
rol bij uw gevoel over een vei-
lige en prettige gemeente. De 
VVD-Bernheze staat graag dicht 
bij de burger en ziet uw sugges-
ties en/of ideeën als een welko-
me toevoeging. Wij gaan graag 
met u in gesprek. Sámen vormen 
we een sterk front.   

Uiteraard vanuit het liberale ge-
dachtegoed; veiligheid moet 
geen onnodige inperking van 
onze vrijheid betekenen. Regel-
tjes hebben we voldoende en ie-
dereen draagt zijn of haar steen-
tje bij. 

VVD-Bernheze kiest voor doen!

Vragen, opmerkingen of tips? 
info@vvdbernheze.nl 

VVD: onze nummer vijf

Bernheze is een veilige gemeente om in 
te leven, wonen en werken. Door middel 
van buurtpreventie, bijvoorbeeld via een 
WhatsApp-groep en duurzame samen-
werking tussen ondernemers, gemeente, 
politie, brandweer en andere betrokken 
organisaties zorgen we voor een veilige 
samenleving. Als vader van drie jonge kin-
deren houd ik dit graag zo, niet alleen voor 
nu, maar ook in de toekomst.

Mark van de Ven,
kandidaat raadslid VVD-Bernheze.

Voor ons is groen in de dorpen 
een belangrijke waarde. Dat 
draagt bij aan toekomstbestendi-
ge dorpen, die we door kunnen 
geven aan de volgende genera-
ties. 
Er worden nu te veel bomen ge-
kapt in onze dorpen, vaak om 
plaats te maken voor auto’s en 
parkeerplaatsen. Karakteristieke 
plekken zoals ’t Dorp in Heesch 
worden levenloze stenen vlaktes 
zonder uitstraling. Dat moet en 
kan anders! 

Als groene partij zetten we ons 
in voor bomen en natuur, in en 
buiten de dorpen. In een groene 
omgeving is het beter en gezon-
der leven. Bij het inrichten van 
wijken, straten en pleinen zijn 
bomen net zo belangrijk als par-
keerplaatsen. Een boom moet 
plek hebben om groot en oud te 
worden. Mensen en dieren profi-
teren van een groene omgeving. 
Door klimaatverandering wor-
den de zomers heter en droger. 
Bomen brengen dan de nodige 

verkoeling, zorgen voor scha-
duw, een lagere temperatuur en 
een betere luchtvochtigheid. De 
natuur helpt ons aan een betere 
woonomgeving en groen ver-
dient daarom een prominente 
plek in onze dorpen en de begro-
ting.

Lees meer over onze standpun-
ten op 
www.progressiefbernheze.nl of 
reageer: 
reactie@progressiefbernheze.nl.

groene dorpen, vanzelfsprekend!

Mooie grote bomen zorgen voor sfeer en kwaliteit in een dorpshart of een 
woonwijk. Ze dragen bij aan de gezondheid en het klimaat. Daarom willen wij 
de verblijfskwaliteit in woonwijken en dorpsharten verbeteren door behoud van 
bomen, groene tuinen, meer verschillende soorten groen en minder verharding. 
Bomen in je dorp. Vanzelfsprekend!

Skip Anker, kandidaat raadslid Progressief Bernheze. 

Heeswijk-Dinther een parel van 
bernheze

Er is veel te doen en te zien in 
Heeswijk-Dinther! De vele vrij-
willigers zorgen ervoor dat er 
veel te zien is, bijvoorbeeld bij 
Kasteel Heeswijk, de Kilsdonkse 
Molen en de Museumboerde-
rij. Het verenigingsleven bloeit, 
maar het is niet eenvoudig om 
vrijwilligers te vinden. Daarom 
ondersteunt de gemeente hierbij, 
zowel bestuurlijk als praktisch. 

Je moet fijn kunnen wonen, win-
kelen en ondernemen in Hees-
wijk-Dinther. Een mooi centrum 
met goede verbindingen door 
het dorp werkt daarbij stimule-
rend. We maken de verkeerssitu-
atie in de hoofdstraat veilig voor 
alle deelnemers in het verkeer, of 
je nu fietst, loopt, in een rolstoel 
zit of per auto je weg vindt. 

We maken een goed verkeers-
plan voor Rodenburg. Het 

verkeer rondom scholen en 
sportverenigingen moet goed 
geregeld worden. Dat geldt 
trouwens ook voor de verbindin-
gen met de andere dorpen, de 
bermen en wegen: die verdienen 
zo langzamerhand wel eens een 

grondige opknapbeurt! 

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

cda.nl/bernheze

V.l.n.r.: Edwin Daandels, Peter van Boekel, Erwin van Kessel en Gerion 
Pelders

Progressief Bernheze wil graag 
plannen maken samen met in-
woners en andere betrokkenen. 
Daarom organiseert Progres-
sief Bernheze twee ‘Droom je 
dorp’-avonden. 

Tijdens de ‘Droom je dorp’-avon-
den wordt u als inwoner op een 
vernieuwende en interactieve 
manier gevraagd om het nieuwe 
dorpshart te ontwerpen. We zet-
ten u aan het werk! 

U gaat zelf met kaarten, stiften 
en voorbeelden bedenken hoe 
uw dorp er uit moet zien. Waar 
moeten zebrapaden komen? 
Hoeveel bomen komen er te 

staan? Is vrachtverkeer nog wel-
kom? Waar wil je lopen of fiet-
sen of met de auto rijden? 

De ‘Droom je dorp’-avond 
over de Hoofdstraat in Hees-
wijk-Dinther wordt op woens-
dag 7 maart vanaf 20.00 uur 
gehouden in het Willibrordcen-
trum. De ‘Droom je dorp’-avond 
over Laar in Nistelrode wordt op 
donderdag 8 maart vanaf 20.00 
uur gehouden in CC Nesterlé.

Droom mee over 
Heeswijk-Dinther en 
nistelrode!

BERNHEZE - De komende jaren gaan de dorpscentra van Hees-
wijk-Dinther en Nistelrode op de schop. De gemeenteraad heeft 
geld vrij gemaakt om de Hoofdstraat in Heeswijk-Dinther en Laar in 
Nistelrode een flinke opknapbeurt te geven. Op dit moment worden 
de eerste plannen gemaakt. 

inwoners 
ontwerpen het 

nieuwe dorpshart

Ook hebben alle partijen hun 
best gedaan om nog met een of 
meerdere spreuken de aandacht 
te trekken. Deze spreuken zijn 
over het algemeen goed gevon-
den, maar het gaat uiteindelijk 
toch over de inhoud van het to-
tale partijprogramma.

Landelijk aangesloten partijen 
volgen de landelijke stellingen 
van die partij. Als men een kies-
wijzer invult, komt men dan ook 
al snel bij een landelijke partij uit. 
Echter, weet een landelijke partij 

wat er speelt binnen de gemeen-
te Bernheze, en is hun program-
ma daar ook voldoende naar ge-
schreven?
Wij van Politieke Partij Blanco 
luisteren naar de inwoners van 
onze mooie gemeente en stem-
men daarop ons programma af. 
We hoeven ons daarbij niets aan 
te trekken van landelijke richtlij-
nen. Lees daarom ons program-
ma op www.ppblanco.nl en be-
paal daarna aan wie u uw stem 
wilt geven. Mocht u hierover nog 
vragen hebben, dan kunt u con-

tact opnemen via 
info@ppblanco.nl of 
bel 06-11311713.
We hebben in Nederland het de-
mocratisch recht om te mogen 
stemmen. Maak daar gebruik 
van zodat we de komende pe-
riode samen de richting kunnen 
bepalen om een goede en ge-
zonde leefomgeving binnen de 
gemeente Bernheze te behouden 
en waar nodig te verbeteren.

Beken kleur, stem Politieke Partij 
Blanco. 

gebruik uw stemrecht

De verkiezingen staan voor de deur. Op 21 maart mogen we naar de stem-
bus om een nieuwe gemeenteraad van Bernheze samen te stellen. U heeft 
dat natuurlijk al lang gemerkt aan de borden die inmiddels staan opgesteld 
door de gehele gemeente. Hierop staan prachtige gezichten van lijsttrekkers 
afgebeeld. 

Peter Smits, commissielid Politieke Partij Blanco.
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Tekst?

sCHrikken om ‘sCHrikkelDAg’ Zie oplossing pagina 34

te kooP

VerenigingsgebouW 
10 x 22 meter, Nistelrode. 
Meer informatie: 06-22045382.

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

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

boek ‘De zon ACHternA, 
15 JAAr lA Colline’ 
is verkrijgbaar bij ’t Mediahuys, 
Laar 28 Nistelrode. Geopend: 
maandag t/m donderdag 
9.00 tot 17.00 uur en 
vrijdag 9.00 tot 13.00 uur. 
Een verzameling verhalen, 
anekdotes, foto’s, recepten 
en vertellingen van 17 jaar 
Frankrijk. Het boek kost € 15,-.

DAgeliJks Vers
gePlukte tulPen
€ 2,- per bos, verschillende 
kleuren.
Richard van Doorn,
Vorstenbosseweg 1 Dinther.

kiPsAlon bernHeze
Gewoon de allerlekkerste kip!
Voor al uw kipproducten.
Elke woensdag van
14.00 -18.30 uur. 
Bestellen hoeft niet!
0413-229677
Jan van de Boomstraat 9, 
Heeswijk-Dinther.

AAngeboDen

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

uW leVensVerHAAl/
gebeurtenis/reis oP 
PAPier? 
Levensverhalen, verhalen over 
ingrijpende zaken en afsluiten 
periode, evt. met foto’s: 
Martha Daams: 
marthadaams@gmail.com. 
Ook (web)teksten bedrijven.

Problemen met uW HonD?
Verlatingsangst, probleem in 
huis, et cetera? 
Bel R. Voets 06-20872388.
St. Servatiusstraat 9a 
Heeswijk-Dinther.

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

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

geVrAAgD

ouDe/kAPotte 
ComPuters en lAPtoPs
Bel Wim van Nistelrooij uit 
Heesch, 06-12464848.
Hij probeert deze nog te maken 
en er samen met ONS Welzijn 
een goede plek voor te vinden. 

lege CArtriDges 
Lever ze in bij ’t Mediahuys, 
Laar 28 in Nistelrode en 
steun hiermee het goede doel 
Hulphond Nederland.

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

te kooP 
geVrAAgD

lAnDbouWmACHines: 
o.a ploegen,tractors, frees, 
schudder, hark, maaier, 
mesttank, kieper, weidebloter, 
weisleep, tractor, vee/
paardentrailer enzovoort.
06-19076959.

te Huur

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

mooiBernhezertjes

Wilt u een zoekertJe PlAAtsen?
Dan is dit mogelijk vanaf € 5,-. office@demooibernhezekrant.nl of 0412-795170.

Oplossing
vorige week:

Riejan Vinkhuyzen 
uit Loosbroek

Winnaar:
Chantal Kanters

kan de staatsloten 
ophalen bij 

Kantoorboekhandel 
Paperpoint

wie
is deze Bernhezenaar?

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

van OOGCONTACT en maak kans op 

5x 1/5 staatsloten

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

Easy

9 5 7 8

2 4 8 1 3

1 2 6

8 7 9 6 1

9 6 3

3 5 1 8 9

4 2 5

7 5 4 6 2

6 9 2 8

Puzzle #244458

More Puzzles:

www.sudoku-puzzles.net

www.meermaashorst.nl

Website over mens, dier en natuur in de Maashorst

verkocht
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Kwaliteit en pasvormen staan hoog in het 
vaandel en de gerenommeerde merken 
Blaklader, de Berkel, Identity en Chaud 
Devant dragen bij aan hippe stoere werk-
kleding voor iedere branche. Lekker com-
fortabele werkkleding voor onder andere 
de bouw, zoals stretchwerkbroeken met 
smallere pijpen en mooi aangesloten bo-
venkleding, is te vinden bij WomenWorks.

WomenWorks zoekt altijd het beste uit 
dat bij de klant past. Ook veiligheids-
schoenen gaan steeds meer lijken op 
casual schoenen, niet meer die lompe 
en zware modellen, maar meer zoals 
sneakers en lichtere uitvoeringen. Mooie 
voorbeelden hiervan zijn bijvoorbeeld de 
schoenen van Quick, Elten, Buckler en 

CAT; merken die je niet op iedere hoek 
van de straat kunt krijgen. Tevens heeft 
WomenWorks de grootste collectie dames 
veiligheidsschoenen van Nederland. “Wij 
proberen het net even anders te doen, dat 
is onze kracht en op deze manier werken 
wij met veel passie en plezier”, vertelt Han-
neke van WomenWorks.

WomenWorks

HEESCH - WomenWorks begon zeven jaar geleden op de Cereslaan, maar omdat het 
assortiment steeds groter werd verruilden ze dat pand voor een grotere ruimte aan 
Bosschebaan 68 waar ze meer ruimte voor het presenteren van de mooie collectie 
veiligheidsschoenen en werkkleding hebben.

Bosschebaan 68, Heesch
0412-785266
info@womenworks.nl
www.womenworks.nl

In een ongedwon-
gen, warme sfeer 
adviseren en behan-
delen we volgens 
persoonlijke behoef-
ten en wensen. Ons 
aanbod is actueel en 
combineert high-tech 
apparatuur en pro-
ducten met het beste 
wat de natuur te bie-
den heeft.

Gepersonaliseerde touch treatments, pee-
lings in combinatie met speciaal geselec-
teerde producten heffen blokkades op en 
geven uw huid wat het nodig heeft om 
optimaal te functioneren en er goed uit te 
zien. Bovendien zijn ze heel bijzonder om 
te ondergaan. De diverse lasers zijn in-
zetbaar voor huidverbetering, verjonging, 
couperose, pigment en definitief ontharen. 
Ook LPG mechanische bindweefselmas-
sage, vetverwijdering, hydrodermabrasie, 
microdermabrasie, zuurstof en skinbooster 
behoren tot de mogelijkheden. Permanen-
te make-up is ons paradepaardje.

Een aanpak van huidproblemen, veroude-
ring en conditie van binnen en buiten. Wij 
geven u graag vrijblijvend advies over de 
mogelijkheden die bij u passen. Epileren, 
harsen of verven is bij onze behandelingen 
inbegrepen en kunnen niet los geboekt 
worden.
Onze Beauty & Health Store is dagelijks 
geopend voor een advies over producten 
of behandelingen. De producten in diverse 

prijsklassen zijn hoog geconcentreerd en 
gericht op verschillende doeleinden. Van 
binnenuit met voedingssuppletie, darm- 
en spijsverteringsondersteuning en detox-
kuren, en van buiten met doeltreffende 
skincare en minerale make-up. Om te stra-
len van gezondheid.
Door een thuisverzorging van de juiste 
producten kan een huid al behoorlijk ver-
beteren, Medi Spa is er voor die extra be-
handelingen met een toegevoegde waar-
de. Schrijf u in voor onze nieuwsbrief en 
u wordt op de hoogte gehouden van alle 
aanbiedingen, innovaties, activiteiten, le-
zingen en workshops.

Volg ons op Facebook en Instagram.

medi spa Annelies 
VORSTENBOSCH - Medi Spa Annelies is al meer dan 26 jaar gericht op duurzame ver-
betering van huid en lichaam. Met een team van hoog opgeleide beautyprofessionals, 
een huidtherapeute, een cosmetisch arts en een masseur staan we voor u klaar om u te 
laten stralen. Van binnen en buiten.

Hondstraat 10, Vorstenbosch
0413-343674
info@annelies-aarts.nl
www.annelies-aarts.nl

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. 
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sagen en legenden

NISTELRODE - HKK Nistelvorst 
organiseert op woensdag 7 
maart een lezing over sagen en 
legenden die gegeven zal wor-
den door Rien Kersten uit Erp.

Veel natuurverschijnselen stellen 
ons ook in onze tijd nog voor 
vraagtekens. In het verdere ver-
leden waren ze aanleiding voor 
uiteenlopende verhalen, alle-
maal pogingen om die gebeurte-
nissen te verklaren of ze in ieder 
geval een plaats te geven.

Diverse planten en dieren heb-
ben bijzondere namen. Die zijn 
dikwijls ontstaan omdat zij er in 
de ogen van mensen vreemd en 
angstaanjagend uitzagen, zo-
maar ineens verschenen of zich 
alleen maar op bepaalde plekken 
vertoonden. Daarentegen waren 
er ook organismen met een aller-

liefst voorkomen. Ook dat, dacht 
men, moest een reden hebben.

Al die natuurverschijnselen en 
die bijzonder ogende planten en 
dieren zijn de kern van uiteenlo-
pende sagen en legenden. Soms 
in een sprookjesachtige sfeer, 
dan weer duidelijk getuigend 
van de vrezende afhankelijkheid 
van de mens voor delen van de 
schepping. Elementen uit geloof 
en bijgeloof omgeven die verha-
len.

Het zijn allemaal vertelsels die 
ons nu een glimlach ontlokken. 
Het aardige van die verhalen is 
ook dat we met andere ogen 
naar die verschijnselen, plan-
ten- en diersoorten gaan kijken. 
Bepaalde details vallen ineens op 
en zeggen, met het oog op zo’n 
sage of legende wat. Ze vertellen 

ons iets van de verbondenheid 
van de mens met de natuur in de 
tijd dat de verschillende verha-
len ontstonden, maar we richten 
onze blik nu op uiteenlopende 
natuurverschijnselen. Ze laten 
ons nu met andere ogen kijken.

Tijdens de lezing wordt een 
greep gedaan uit al die verhalen. 
Verhalen over planten, dieren en 
paddenstoelen en over heksen, 
duivels, kabouters en feeën. De 
verhalen worden verteld aan de 
hand van een rijk geïllustreerde 
PowerPoint presentatie.  

Ook niet-leden zijn van harte 
welkom op deze avond, zij beta-
len € 3,- inclusief een kop koffie 
of thee. De avond vindt plaats 
in de heemkamer van HKK de 
Nistelvorst, Maxend 3, en begint 
om 20.00 uur.

Door de grote telescoop zijn op 
de maan de donkere ‘zeeën’ en 
talloze kraters en bergen goed 
te zien. Ook worden de kijkers 
gericht op sterren, dubbelster-
ren en sterrenhopen en op de 
kosmische stof- en gaswolk ge-
naamd Orionnevel. Vanaf het 
dak van de sterrenwacht leer je 
sterren en enkele sterrenbeel-
den herkennen met bekende en 
minder bekende namen, zoals 
Stier, Leeuw, Cassiopeia, Grote 
en Kleine Beer, Poolster, Betel-
geuze en Sirius. Het moet wel 

onbewolkt zijn om de maan en 
sterren te kunnen zien.
In het auditorium en het plane-
tarium verzorgen Halleyleden 
presentaties over de sterren- 
hemel en ons zonnestelsel.
Entree op de publieksavond is  
€ 5, -, kinderen tot en met 12 
jaar betalen € 3,-.

Sterrenwacht Halley,
Halleyweg 1,
Vinkel / Heesch.
0412- 454999. 
www.sterrenwachthalley.nl.

Publieksavond bij Halley

HEESCH - Sterrenwacht Halley is op vrijdagavond 2 maart voor pu-
bliek geopend. Het programma begint om 20.00 uur en duurt onge-
veer twee uur. Het is leuk en interessant voor alle leeftijden. Vooraf 
aanmelden is niet nodig.

Jubilarissen gehuldigd 
tijdens de jaarvergadering 
van de zonnebloem

Gerry van Lith ontving een gou-
den zonnebloeminsigne voor 
haar 25-jarig jubileum. Berga 
van Dommelen was 20 jaar vrij-
williger en Koosje van de Broek 
30 jaar vrijwilliger. 

Ook ontvingen de jubilarissen 
prachtige bloemstukken die ge-
maakt waren door Luus van de 
Ven. Voorzitter Marijke Verha-

gen had voor iedere vrijwilliger 
een persoonlijk woordje. 

Na de pauze gaf de voorzitter 
het woord aan Cees Huijben van 
de Wensambulance. Hij kwam 
vertellen wat het werk was van 
de Wensambulance. Bemand 
door professionele vrijwilligers 
en uitgerust met comfortabe-
le brancards brengen ze termi-

naal zieken nog een keer naar 
hun favoriete plaats. Zoals Cees 
vertelde: “Ieder mens heeft een 
laatste wens. De wensambulan-
ce staat 365 dagen, 24 uur per 
dag klaar om een laatste wens in 
vervulling te laten gaan.” 
De vrijwilligers konden ook nog 
een kijkje nemen in de ambu-
lance. Al met al een interessante 
avond.

HEESWIJK-DINTHER/LOOSBROEK/VORSTENBOSCH - Dinsdag 20 februari was de jaarvergadering van 
de Zonnebloem afdeling HDLV in CC De Wis in Loosbroek. Er waren op deze avond 45 vrijwilligers 
aanwezig. tijdens de vergadering werden vrijwilligers gehuldigd voor hun jarenlange vrijwilligerswerk. 
Ad Verhagen, Nelly van Hemmen, Sjan Geenen, Mien Cornellisen, Antoinet Dobbelsteen, toos Gruyt- 
huysen en Betty Osenga ontvingen een zilveren zonnebloeminsigne en het beeldje ‘De Waardering’ 
voor hun tienjarig jubileum.

De jubilarissen, samen goed voor honderden jaren vrijwilligerswerk. Niet op de foto; Betty Osenga en Nelly van 
Hemmen

Vanaf 11.00 uur hoorde het 
publiek een diversiteit aan so-
lo-optredens, duo’s en kleine 
ensembles. Melodische klanken 
wisselden af met ritmische be-
wegingen en zorgden voor een 
afwisselend programma. Niet al-
leen het publiek was enthousiast, 
maar ook de jury sprak lovende 
woorden over het groeiende ni-
veau van alle leerlingen. 

De jury, gevormd door Hans van 
de Moosdijk voor slagwerk en 
Adri Verhoeven en Arian Deckers 
voor de blaasinstrumenten, be-
oordeelde de optredens en on-
derbouwde het puntenrapport 
met bouwstenen voor de mu-
zikale ontwikkeling van iedere 
deelnemer. Daarnaast onthulde 
zij degenen die Harmonie St. 
Servaes zullen gaan vertegen-
woordigen op het Bernhezer so-
listenconcours. 

Dit jaar kwam Sam van Aarle als 
beste blaasmuzikant uit de bus. 

Voor de slagwerkers werd het 
duo-optreden van Mirthe Vos en 
Laura van Lankvelt als beste be-
oordeeld. De ‘wildcard’ was voor 
Eveline van der Laag. 
Deze muzikale talenten kunnen 
teruggezien worden tijdens het 
Bernhezer solistenconcours op 

zondag 22 april in de Muziekfa-
briek aan de Abdijstraat 53. 

Muziekvereniging St. Servaes 
kan terugkijken op een ge-
slaagde middag. Getalenteerde 
deelnemers, een gevarieerd pro-
gramma, enthousiast publiek, 
een prachtige locatie in combi-
natie met een vakkundige jury 
zorgden voor een fantastisch 
geheel. St. Servaes, daar zit mu-
ziek in!

zeer geslaagde voorspeel-
middag bij muziek- 
vereniging servaes

HEESWIJK-DINTHER - Op zondag 25 februari vond de jaarlijkse 
voorspeelmiddag van Muziekvereniging Servaes plaats. Natuurlijk 
in het eigen verenigingsgebouw van de vereniging: ‘De Muziekfa-
briek’. In een mooi aangeklede zaal konden vele luisteraars genieten 
van de mooie klanken en ritmes van alle deelnemers. 

Foto: Drewes van der Laag

de jury sprak lovende 
woorden over het 
groeiende nieveau
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JONGEREN

Leerlingen verlaten hun vertrouwde 
schoolomgeving en komen in een com-
pleet nieuwe dynamiek terecht. Beide 
scholen bieden brugklassers en hun ou-
der(s)/verzorger(s) daarbij de nodige be-
geleiding en ondersteuning. Dat begint al 
bij de aanmelding van het kind als nieuwe 
leerling. 

Op maandag 5 maart en dinsdag 6 maart 
kunnen nieuwe leerlingen en hun ou-
der(s)/verzorger(s) terecht tussen 18.30 

en 20.30 uur. Op woensdag 7 maart kan 
dat tussen 16.00 en 17.00 uur. Voor het 
Zwijsen College (havo-mavo, havo-vwo 
en vwo+) aan het Prins Willem Alexander 
Sportpark 15 in Veghel en voor het Fioretti
College (mavo, vmbo en praktijkonder-
wijs) aan de Muntelaar 4 in Veghel. 

Op www.fioretticollege.nl en 
www.zwijsencollege.nl vind je informa-
tie over de formulieren en gegevens die 
meegebracht dienen te worden.

Persoonlijke aanmelding op 
zwijsen en fioretti
VEGHEL - Voor leerlingen van groep 8 én hun ouder(s)/verzorger(s) is de overgang 
van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs een flinke stap. Het Zwijsen 
College en het Fioretti College vinden het belangrijk om al bij de aanmelding per-
soonlijk kennis te maken met de nieuwe leerling en zijn of haar ouder(s)/verzorger(s). 
Zij nodigen je van harte uit op 5, 6 of 7 maart om je kind persoonlijk in te schrijven. 
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auto & Motor nIeUwS

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

Citroen C3 Picasso 1.4 VTi 29.000 km 2012
Ford Focus 1.8 Limited clima 
   trekhaak 2009
Ford Transit connect airco 
   132.000 km 2008
Hyundai Tucson 20i active joy 2007 
Opel Adam 1.4 23.000 km 
  exclusieve uitvoering 2016
Opel Agila 1.2 automaat, airco 2013
Opel Insignia 1.4 turbo station 2012
Opel Insignia 2.0 CDTi sports tourer
  93.000 km 2015
Opel Meriva 1.4 2004

Opel Mokka automaat 1.4 turbo
   49.000 km 2015 
Renault Captur 46.000 km 2014
Renault Clio 1.2 1999
Renault Clio 0.9 TCe 63.000 km 
   airco navi 2013
Seat Leon ST 1.2 TSI 40.000 km 
   vol opties 2015
Seat Mii 33.000 km 2015
Volkswagen Golf Plus CROSS 1.9
   TDI 2008
Volkswagen New Beetle  2003
Volvo V40 momentum T3 150 pk 2013

www.autobedrijf-timmermans.nl - www.autotrader.nl - www.trekhaken.nl

Natuurlijk kun je er je auto kopen, nieuw of gebruikt, 
passend binnen jouw budget en jouw specifieke wensen. 

BIJ HURKMANS AUtOBEDRIJVEN HELPEN ZE JE GRAAG OP WEG. LEttERLIJK.
Maar dat is nog niet alles. Zij bieden de complete service, zodat jij gewoon 

onbezorgd die weg op kunt. Is dat even fijn autorijden.

Compleet
De autowereld een mannenwe-
reld? Niet bij Hurkmans. Doch-
ters Mariëlle en Janita runnen 
de vier bedrijven, naast Hees-
wijk-Dinther en vestiging Veghel 
openden zij in 2016 in Den Bosch 
hun succesvolle bedrijf De Dames 
van Hurkmans: een autoboetiek 
speciaal voor vrouwen. En daar-
mee maakt Hurkmans het totaal-
plaatje aan dienstverlening com-
pleet. 
Occasionmanager Ronald van 
Geest: “Wij geven graag advies 
bij de aanschaf van je auto. Maar 
ook de verzekering, financiering, 
de pech onderweg-garantie en 

het onderhoud regelen wij voor 
je.”

En heb je onverhoopt schade op-

gelopen aan je auto? Ook daar-
voor ben je bij Hurkmans aan 
het juiste adres. Bij hun volledig 
geoutilleerde schadeherstelbe-

drijf AAS Autoschade Nistelro-
de wordt gewerkt volgens de 
strengste kwaliteits-, veiligheids- 
en milieu-eisen. Je auto wordt 

weer keurig opgeknapt, tot aan 
het professioneel spuiten toe. 
En de schadeafwikkeling wordt 
rechtstreeks met je verzekering 
geregeld. 

Welkom
De auto’s in de showroom zien er 
stuk voor stuk uit om door een 
ringetje te halen. Oók de occasi-
ons. Uit alles hier blijkt de passie 
voor auto’s. Die ideale auto voor 
die ene klant. Die blije klant, want 

dat is waar ze het voor doen. Dat 
het werkt blijkt wel uit hun trou-
we klantenkring. Maar wat pas 
écht belangrijk is voor Hurkmans 
Autobedrijven: gewoon jezelf 
blijven. Met de nadruk op ge-
woon. Loop gerust eens binnen 
in een van de showrooms. Wel-
kom! 

www.autobedrijfhurkmans.nl.

HEESWIJK-DINTHER - Alle familieleden - vader, moeder, zoon en drie dochters - werken binnen het 
bedrijf. Maar ook de overige medewerkers hebben zichtbaar hart voor de zaak. De prettige sfeer, de 
collegialiteit en de ‘doe maar gewoon’-mentaliteit dragen bij aan het succes. Laagdrempelig, eerlijk, be-
trouwbaar en dat ene stapje meer, dat is waarin Hurkmans zich onderscheidt. Wil je bijvoorbeeld swit-
chen van een schakelauto naar een automaat? Dan rijdt er gewoon even iemand een uurtje met je mee. 
De service, kwaliteit en vakmanschap van Hurkmans Autobedrijven blijft dan ook niet onopgemerkt: in 
november wonnen zij de prestigieuze Bernhezer Ondernemersprijs 2017/2018. Een welverdiende kroon 
op hun werk! 

Het team van Hurkmans Autobedrijven Tekst: Anita van den Bogaart Foto: Marcel van der Steen

Wij geven 
graag 
advies bij de 
aanschaf van 
je auto Prettige sfeer en 

doe maar gewoon 
mentaliteit

Ruitschade
in de winter

Een bevroren ruit is soms ook 
de oorzaak van ruitschade in 
de winter. Althans, het op een 
verkeerde manier ijsvrij ma-
ken ervan. 

Elke winter krijgen de ruitscha-
despecialisten en autogarages 
mensen over de vloer die iets 
te enthousiast te werk zijn 
gegaan. Ze hebben dan bij-
voorbeeld heet water over de 
voorruit gegooid.  Erg onver-
standig, want door het plotse-
linge temperatuurverschil kan 
het raam barsten of breken. 
Een ijsdeken voorkomt een 
hoop gedoe. www.anwb.nl
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auto & Motor nIeUwS

Autobanden en Velgen
Taxibedrijf Van Grunsven

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

De weg op na een flinke nachtvorst

1. Ramen schoon
Goed zicht is belangrijk. Zorg dat 
je ramen goed schoon zijn! Het 
kost misschien even tijd, maar je 
kunt er een leven mee redden. 

Een paar slecht schoongemaak-
te stukken op je auto kunnen er 
voor zorgen dat je net die fietser 
of schoolgaande jeugd mist en 
voor je het weet zijn de conse-
quenties niet te overzien.

2. Houd afstand
Het is heel belangrijk om bij 
gladheid meer afstand te hou-
den dan normaal. Als je voor-
ganger plotseling remt, heb je 
de ruimte en tijd om dat op te 
vangen. Het is dus uit den boze 
om dicht op je voorligger te rij-
den, ook al heb je haast. Geef op 
tijd aan dat je wilt invoegen, zo 
geef je je medeweggebruikers 
de kans om daar rekening mee 
te houden.

3. Kijk ver voor je uit
Blijf je medeweggebruikers ook 
een stap vooruit door zo ver mo-
gelijk voor je uit kijken. Dan ben 
je voorbereid op wat er komen 
gaat en je stuurt meestal vanzelf 
de goede lijn. Dat gaat beter als 
je niet te dicht achter je voor-
ganger rijdt. Zo lang je nog ge-
woon rijdt en niet slipt, lijkt het 
of alles veilig is, maar elk beetje 
veiligheidsmarge is nodig in deze 
omstandigheden.

BERNHEZE – Waar heb jij voor gezorgd voor je de weg op gaat met gladheid? En waar denk je even 
over na voor je je auto instapt? Wie ongeschonden over besneeuwde of gladde wegen wil rijden, past 
zijn rijstijl daar wel op aan en rijdt natuurlijk met winterbanden. Daarom drie tips voor het rijden bij 
gladheid.

onderhoud en reparatie personen- en bedrijfswagens APK personen- en bedrijfswagens
in- en verkoop lichte- en zware bedrijfswagens tachograaf ijken

AART SCHOONES
Middelste Groes 13 5384 VV Heesch Tel.+31 (0)412 45 47 38

Mobiel +31 (0)6 53 18 75 89     Fax +31 (0)412 45 23 65     info@autoserviceheesch.nl

 
 

 APK personen-bedrijfswagens
 tachograaf kijken

 onderhoud en reparatie personen- en bedrijfswagens
 in- en verkoop lichte- en zware bedrijfswagens

Middelste Groes 13    5384 VV Heesch    Tel. +31 (0)412 45 47 38
Mobiel +31 (0)6 53 18 75 89    Fax +31 (0)412 45 23 65    info@autoserviceheesch.nl

AART SCHOONES

‘Op de weg
ben ik
offl ine’
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Op zoek naar een koi specialist?
Heb je problemen met je vijverwater en zie 
je door de bomen het bos niet meer? Of 
komt er een vijver in de toekomst? Heesch 
Koi is er om je te helpen. 

Of het nu is voor de mooiste vissen of het 
specifieke middel dat je nodig hebt voor 
gezonde koi. Na 24 jaar ervaring durven 
we oprecht te zeggen dat we als specialist 
onze klanten verder kunnen helpen.

Ben je benieuwd naar het aanbod of wil 
je advies over vijverbouw, neem dan con-
tact met ons op of kom naar onze nieuwe 
winkel. 

We starten het seizoen vanaf zaterdag  
3 maart van 10.00 tot 15.00 uur.
De koffie staat klaar.

nieuwe winkel Heesch koi

HEESCH - Dennis van de Wetering heeft 24 jaar ervaring en heeft van zijn hobby een 
specialisatie gemaakt. De prachtige koi uit Japan in de nieuwe winkel zijn daar een 
voorbeeld van. Je kunt bij Heesch Koi terecht voor persoonlijk advies voor vijver-
bouw, vijverfilters, uv-lampen, vijverpompen, koiproducten en natuurlijk prachtige 
Japanse koi, vooral nu we zijn verhuisd naar het grotere pand aan de Broekhoek 20 
in Heesch. De uitvoering van de opdrachten verzor-

gen wij met de grootst mogelijke zorg-
vuldigheid en deskundigheid, waarna 
uiteraard service en garantie vanzelfspre-
kendheid zijn; alles gericht op vertrouwen 
en een duurzame relatie.
De combinatie van directe en korte com-
municatielijnen en de vakbekwaamheid 
van technische medewerkers, zorgt voor 
een veilige werking en optimale beschik-
baarheid van liftinstallatie(s).

Liftservice2000 is altijd bereikbaar
Onze servicedienst is 24 uur per dag, ze-
ven dagen per week persoonlijk bereik-
baar voor het aannemen en verhelpen 
van eventuele liftstoringen. Ook voor 
advies en het herstellen van (arbo-) keu-

ringspunten tegen scherpe prijzen ben je 
bij Liftservice2000 aan het juiste adres. 

Liftservice2000 breidt uit
Liftservice2000 is sinds 1 februari met zijn 
kantoor verhuist naar de Brouwersstraat 
15 in Heeswijk-Dinther. Vanaf 1 mei 2018 
verhuurt Liftservice2000 onder de naam 
Box2000 12 verschillende opslagruimtes. 
Voor meer informatie kan er contact op-
genomen worden via de mail of telefo-
nisch. 

liftservice2000

HEESWIJK-DINTHER - Liftservice2000 is een jonge flexibele onderneming gericht op 
service, onderhoud, modernisatie en reparaties van verschillende merken en typen 
liften en/of liftinstallaties. Wij streven er te allen tijde naar de klant optimaal van 
dienst te zijn, met advies en persoonlijk contact waarbij we kiezen voor een eerlijk en 
transparant prijsbeleid.

Dennis van de Wetering
Broekhoek 20, Heesch
06-22 24 66 11
info@heeschkoi.nl - www.heeschkoi.nl

Dennis van de Wetering in zijn nieuwe winkel

Brouwersstraat 15, Heeswijk-Dinther
0413-294 631
info@liftservice2000.nl
www.liftservice2000.nl

Karel Verel, directeur van Liftservice2000 en Bart Wiegers, technisch adviseur van Liftservice2000
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2e voorwedstrijd divisie 3 
ook geslaagd!

HEESWIJK-DINTHER - In het 
weekend van 24 en 25 februari 
2018 turnden Nina Eijmberts en 
Lynn van Doorn de tweede voor-
wedstrijd van dit seizoen.

Op zaterdag was het de beurt 
aan Nina. Zij begon met een 
mooie oefening op vloer, waar-
voor ze een 11.30 punt kreeg. 
Nina turnde een nette wedstrijd; 
met een puntentotaal van 42.85 

punt was dit genoeg voor een 
11e plaats! Op zondagochtend 
mocht Lynn haar wedstrijd tur-
nen. Lynn begon de wedstrijd 
met een mooie half in half uit 
over pegasus. 
Op balk behaalde Lynn zelfs de 
2e plaats met een 11.65 punt. 
Totaal behaalde Lynn een 6e 
plaats met 43.75 punten! Gefe-
liciteerd met deze mooie resulta-
ten!

turnen

Nina Lynn

Een website bouwen vergeo
lijk ik dan met het bouwen 
van een huis, wat voor 
velen onbekend terrein 
is. Daarvoor schakel je 
dan een aannemer in. 
Iemand die verstand 
heeft van de regels en 
de materialen en zorgt 
dat jouw woning een pao
reltje wordt. Bij een website 
bouwen komt er ook veel bij kijken 
en dan kan Bernheze Media fungeren als 
jouw aannemer; voor bedrijven, maar ook 
zeker voor nonoprofit organisaties. Ook bij 
andere communicatieouitingen werken we 
met één doel: kijken wat je nodig hebt om 
jouw communicatie neer te zetten als een 
‘huis’.

Delen
Onze kennis en informatie over onze dieno
sten op dit gebied, deel ik de komende perio
ode graag via deze column. Daarnaast vind 
je op www.digitaleoassistentie.nl antwooro
den op vragen die we per mail ontvangen. 
Want naast de verzorging van communicao
tie o van begin tot eind o kunnen we je ook 

met een gedeelte ervan onto
zorgen. Daarbij hoort ook 

de service om je van 
informatie te voorzien, 
waarmee je je weg 
vindt op de digitale 
snelweg. 

Van domeinnaam voor 
je website tot aan de cono

tent, de teksten en afbeelo
dingen die voor sfeer zorgen op je 

website. Ook als je bijvoorbeeld alleen een 
nieuwe huisstijl nodig hebt. Wij kunnen je 
altijd helpen. Indien nodig wijzen we je de 
weg naar de specialisten.

Vernieuwde website
En nu ik toch bezig ben, wil ik je graag wijo
zen op onze nieuwe website. 
Op www.bernhezemedia.com vind je een 
aantal projecten van tevreden klanten. Ik ben 
benieuwd naar wat er bij jou leeft wat betreft 
de digitale zaken en hoe jij je bedrijf laat zien 
aan je doelgroep. Kan dat beter? Daar kuno
nen we het bij een kop koffie over hebben. 

Rian van Schijndel, team Bernheze Media.

Online en off -line communicatie
Bouwen doe je met een aannemer

Met vijftien jaar ervaring en overmatige interesse in de digitale snelweg en in het 
medialandschap, weet ik die weg inmiddels blindelings te vinden. Wanneer ik 
voorheen vol passie vertelde over websites en hosting, dan verging de interesse bij de 
toehoorder vaak snel, omdat het geen alledaagse kost is en ingewikkeld lijkt. Wanneer 
ik de vergelijking maak met het bouwen van een huis, dan ontstaat er wel een soort 
van logica in het verhaal, waardoor het ook voor de leek goed te begrijpen is. 

Het is makkelijk 
scoren met 

DeMooiBernhezeKrant
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Samen leven, samen wonen,
Samen werken in heeSwijk-dinther

cda.nl/bernheze
Stem 21 maart cda

Heeswijk-Dinther
Heeswijk-Dinther is een dorp vol 
monumenten, waar je bijvoor-
beeld parels als Kasteel Heeswijk, 
de museumboerderij of de Kils-
donkse molen vindt. elke toerist 
vindt er wel iets van zijn of haar 
gading. een levendige dorpsge-
meenschap aan de oevers van de 
aa. Het verenigingsleven bloeit. 
Vanuit de gemeente ondersteu-
nen we de besturen van de ver-
enigingen. we bieden hulp bij 
het vinden van vrijwilligers, niet 
alleen voor de besturen, maar 
juist ook voor de praktische inzet. 
Het onderhoud van wegen en 
bermen binnen en buiten het 
dorp is ontzettend belangrijk. we 
zorgen voor goede en veilige ver-
bindingen met andere dorpen. 
openbare voorzieningen, zoals 
winkels moeten goed toeganke-
lijk zijn, stoepen goed onderhou-
den. Juist als je in een rolstoel zit, 
of gebruik maakt van een rollator. 
we maken de verkeerssituatie 
in de hoofdstraat veilig voor alle 
deelnemers in het verkeer. of je 
nu fietst, loopt, in een rolstoel zit 
of per auto je weg vindt. we zor-
gen voor een goed verkeersplan, 
zodat Rodenburg goed bereik-
baar is, en pakken de verkeers-
problemen op drukke momenten 
rondom sportverenigingen en 
scholen aan. 

bernHeze sPortief

Pip promoveert naar sportklasse

Internationaal 
De uitslagen van zaterdag zijn 
als volgt: Emeralds mars jeugd 
1e. Solo junioren Lindsay Was-
senberg 4e, Maud Kokshoorn 8e 
en Lise Heusschen 9e van de 11 
deelnemers. Garde junioren Mi-
racle 2e, Modern junioren Spirit 
2e, Untouched mars hoofd 1e, 

Solo jeugd Guusje van Thiel 3e, 
Solo hoofd Jade Thijs 5e - Demi 
Gabriel 4e en Maxime Boumans 
1e, Garde jeugd Diamond 3e, 
Garde hoofd Touch 2e, Modern 
jeugd Twister 2e, Modern hoofd 
Inspiration 1e.

De uitslagen van zondag: 
Lindsay 1e en 284 pnt.
Lisa 2e en 279 pnt.
Maud 3e en 276 pnt. 
Mini-garde 1e met 220 pnt. 

Melody 3e met 257 pnt. 
Miracle 1e met 279 pnt.

Spirit 1e met 271 pnt.
Trollen 1e met 226 pnt.
Untouched 1e met 293 pnt.
Emeralds 1e met 272 pnt.
Sascha van Münster danste na 
haar blessure van vorig jaar weer 
voor het eerst solo en behaalde 
met 261 punten de 2e plaats. 
Guusje van Thialf won deze ca-

tegorie met 285 punten.
Jade 2e met 287 punten en 
Maxime won met 290 punten.
Diamond 1e met 274 pnt.
Touch met de hoogste punten 
van deze dag, werd 1e met 294 
pnt.
Twitter 1e met 275 pnt.
Inspiration 1e met 289 pnt.
“Al onze dansen hebben van-
daag op het erepodium gestaan. 
Een knappe prestatie!”

dansen

Lindsay 1e, Lisa 2e en Maud 3e

NISTELRODE - Afgelopen weekend was het eigen toernooi van Dance team Nistelrode. Zaterdag een 
internationaal toernooi met een koninklijk tintje. Wendy en Moniek van Heumen ontvingen een ko-
ninklijke onderscheiding voor hun inzet als vrijwilligers bij de dansvereniging. Zondag een nationaal 
danspodium met alle dansers op het erepodium en bij de solo’s junioren het hele erepodium voor Dance 
team Nistelrode met Lindsey, Lise en Maud.

Het gebeurde vrijdagavond in 
zijn thuishonk bij Handboogver-
eniging Ontspanning. Een toe-
passelijke verenigingsnaam, zo 
bleek uit de toespraak van sport-
wethouder Coby van der Pas. 
Zij typeerde Sjef als ‘iemand die 
prestaties weet te koppelen aan 
plezier’. In haar toespraak werd 
ook de bijnaam genoemd die 
Sjef heeft weten te scoren, na-
melijk ‘The evil eyed dutchman’. 
De naam klinkt wellicht agressie-
ver dan de rustige en bescheiden 
Sjef is. Geen prater maar een 
echte doener.
Na de speech liep Sjef naar zijn 
maten, maar hij werd nog even 
teruggeroepen door Michael 

Moonen, interim voorzitter van 
de vereniging. Hij memoreerde 
evenals de wethouder de af-
gelopen jaren, waarin Sjef met 
wisselend succes een gooi deed 
naar het goud dat hij dit keer 
wél wist te veroveren. Zowel in-
dividueel als met teamgenoten 
Steve Wijler en Rooienaar Rick 
van de Ven. “Sjef, wat zijn wij 
als club trots op jou. Wat zijn 
we blij dat we samen met jouw 
ouders en je vriendin Kristin jou 
de ruimte hebben gegeven om 
je te ontwikkelen tot topspor-
ter. En wat is het leuk dat je op 
de clubavond gewoon met ons 
je pijltje schiet, en nog verliest 
ook”, sprak Michael.

Wereldkampioen sjef van 
den berg gehuldigd

SINT-OEDENRODE - Het kon niet uitblijven: wereldkampioen ind-
oor boogschieten Sjef van den Berg is gehuldigd. Met deze prachti-
ge titel zette hij Meierijstad weer op de kaart.

V.l.n.r.: Kristin van der Pas, Sjef van den Berg en Coby van der Pas

Alle dansers
op het 
erepodium
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Deze vroege vogel training is 
zowel voor hardlopers als voor 
wandelaars. We starten en eindi-
gen samen, maar de training zelf 

is gescheiden. Zo kan iedereen 
meedoen. Het wordt een trai-
ning in de vroege morgen om de 
zonsopgang mee te kunnen ma-

ken. Tijdens de Roparun maken 
de deelnemers aan deze run dit 
namelijk twee keer mee. 
Een hele bijzondere ervaring, 

die graag met iedereen gedeeld 
wordt!

Natuurlijk is deze training ook 
heel gezellig, je begint je dag 
sportief en je loopt voor het goe-
de doel.

Deze training is geschikt voor 
alle hardloopliefhebbers en wan-
delaars vanaf achttien jaar. Voor 
hardlopers is de richtlijn dat je 
ongeveer vijf kilometer kunt 
hardlopen. En let op, het is een 

intervaltraining, dus geen wed-
strijd!

Zondag 4 maart van 6.30 tot 
8.00 uur. Na afloop is er koffie 
of thee met een kleine versna-
pering, met dank aan de bakkers 

Lamers. De start en finish is bij 
het Bomenpark in Heesch. Deze 
activiteit kost € 5,- per persoon.
Geef je op door te mailen naar 
cindyvdhurk@kpnplanet.nl of 
app naar naar 06-15430913.

bernHeze sPortief

‘LEVEN TOEVOEGEN AAN DE DAGEN, WAARDAGEN NIET 
MEER ZIJN TOE TE VOEGEN AAN HET LEVEN’ 

Vroege vogel training voor hardlopers en wandelaars!

HEESCH/NISTELRODE - Team 181: Running Team Bernheze organiseert op zondag 4 
maart een vroege vogel training waarbij de opbrengst ten goede komt aan stichting 
Roparun. 

HVCH lijkt behoorlijk van slag
TILBURG/HEESCH - Na twee 
stevige nederlagen op rij zal 
HVCH zich weer snel moeten 
herpakken om dit seizoen nog 
mee te blijven doen om de prij-
zen. 

De mannen van trainer Maar-
ten van Vugt begonnen nog 
goed aan de wedstrijd tegen FC 
Tilburg en namen de wedstrijd 
direct in handen. De Tilburgers 
kwamen er niet echt aan te pas 
in de beginfase en toch waren zij 
het die scoorden. 
Uit de eerste de beste hoek-
schop kopte de vrijgelaten Erwin 
Sebregts de 1-0 voor FC Tilburg 
in de touwen. De strijd ging ge-
lijk op maar het was Tilburg dat 
scoorde middels middenvelder 
Tim van Broekhoven: 2-0. Vlak 
voor rust wist HVCH-er Samuel 
Eleonora uit het niets de Tilburg-
se doelman Rick van Etten te 
verschalken: 2-1.

Na de theepauze drong HVCH 
aan en had na twee minuten al 
bijna succes, maar de bal van 
Mustafa Seddiqi ging net naast 
de verkeerde kant van de paal. 
Een kwartier later wist Mustafa 
Houba wel raad met een ver-
keerde pass van Willem Roefs en 

scoorde de 3-1 voor FC Tilburg. 
Om nog een positief resultaat te 
behalen voor HVCH werd nu wel 
heel erg moeilijk. Het was echter 
Roshendley Saez die uit een pri-
ma aanval van de Tilburgers de 
4-1 eindstand op het scorebord 
bracht.

voetbal

Foto: Rudo Romijnders

De pupil van de week, Saar van 
Menzel, zag in ieder geval dat 
Altior er alles aan deed in het be-
gin van de wedstrijd om er het 
beste van te maken. 

Het ging tot aan de 2-2 gelijk op 
en ze deden voor elkaar niet on-
der. Maar de gasten uit Nuland 
gaven na vijftien minuten iets 
meer gas en Altior kon niet meer 
bij blijven en ging rusten met 
een stand van 3-7. 

Na rust bleef Be Quick de bo-
venliggende partij, bleef maar 
scoren en liep steeds verder weg. 
Altior was verslagen en ging met 
de zoveelste nederlaag van het 

veld. Altior kan zich nu op gaan 
maken voor de veldcompetitie 
waarin ze uitkomt in de hoofd-
klasse en daarin op de 4e plaats 
staat. 

Altior 2-Be Quick 2: 8-15
Altior 3-Oxalis 2: 14-24
Altior 4-TOG 2: 10-14
Corridor R1-Altior R1: 4-5
Altior A1-Klimroos A1: 13-8
Altior A2-Celeritas A1: 9-15
Altior B2-Prinses Irene B1: 4-9
MOSA’14 B1-Altior B3: 7-0
Altior C1-De Korfrakkers C1: 2-1
Prinses Irene C2-Altior C2: 5-1
Nas C2-Altior C3: 5-5
Avanti D1-Altior D2: 14-2
Altior E1-Flamingo’s E1: 12-9

De Korfrakkers E3-Altior E2: 7-4
Altior E3-Spes E1: 0-10
Altior E4-DAW E3: 4-1
Altior F1-Prinses Irene F1: 5-9.

Altior speelt laatste wedstrijd in de topklasse
HEESWIJK-DINTHER - Op zondag 25 februari speelde Altior de laatste wedstrijd in de topklasse en 
kwam Be Quick uit Nuland op bezoek. Altior wilde proberen met een goede wedstrijd toch waardig 
afscheid te nemen van het hoogste niveau.
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Saar van Menzel

Geconcentreerd
De Heesche handbaldames be-
gonnen geconcentreerd aan de 
wedstrijd en maakten zo van 
meet af aan duidelijk dat er niets 
te halen viel voor Roef. Door de 
goede start nam DOS’80 me-
teen flink afstand. De formatie 
van coach Jan van Munster leg-
de mooie aanvallen op de vloer, 
die uitstekend werden afgerond. 
Lieke van den Akker wist goed 
het net te vinden. Daarnaast 
stond de verdediging haar man-
netje en lukte het de gastvrou-
wen uit Moergestel nauwelijks 
om hierin een bres te slaan. Dat 
gaf een geruststellende rust-
stand van 10-18. 

Uitstekend ritme
Ook de tweede helft wist 
DOS’80 het ritme goed vast te 
houden en zakte de ploeg niet 
in. Mede door een aantal uitste-
kende reddingen van keepster 
Inge Turlings, kon DOS’80 haar 

ruime voorsprong behouden en 
zelfs uitbreiden. Met een aantal 
snelle break-outs werden de da-
mes van Roef stuk gespeeld. In 
haar eigen tempo kon DOS’80 
ontspannen de wedstrijd uitspe-
len. Dat resulteerde in een ruime 
en verdiende zege, 17-32. De 
dames van DOS’80 verstevigen 
hiermee hun derde plaats in de 
competitie.

Dames Dos’80/olympia’89 
boeken eenvoudige winst
MOERGESTEL/HEESCH - Afgelopen zaterdagavond stond de wed-
strijd tegen hekkensluiter Roef uit Moergestel op het programma. 
Een uitwedstrijd die op papier geen problemen moest opleveren, 
gezien de stand op de ranglijst. En dat gebeurde dan ook niet, het 
werd een eenvoudige zege voor de Heesche dames. 

handbal

Lieke van den Akker Foto: Ruud Schobbers

De afgelopen 30 jaar heeft de 
Heesche vereniging ontzettend 
veel mensen, jong en oud, uit 
Heesch en uit de regio, kennis la-
ten maken met de snelste racket- 
sport ter wereld en dat doen de 
Heesche badmintonners tot op 
de dag van vandaag met volle 
inzet en veel plezier. Elke week 
komen leden op donderdag 
en vrijdag in de verschillende 
sporthallen van Heesch samen 

om recreatief en competitief te-
gen een shuttle aan te slaan. 

Al die leden en oud-leden wil de 
Heesche Badminton Vereniging 
weer samenbrengen. Daarom 
organiseert de vereniging op za-
terdag 14 april vanaf 18.30 uur 
voor iedereen die zestien jaar of 
ouder is een reünie. Meer infor-
matie over de reünie is te vinden 
op www.reunie.hbv-heesch.nl.

HbV organiseert reünie
HEESCH - In 2018 bestaat de Heesche Badminton Vereniging 30 
jaar. Een moment dat de vereniging niet zo maar voorbij wil laten 
gaan. Daarom zal de badmintonvereniging het komende jaar extra 
veel activiteiten organiseren om het jubileumjaar op te fleuren. 
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HEESWIJK-DINTHER - Afgelopen zon-
dag is HDL MC3 kampioen in de zaal-
competitie geworden. 

Ze stond vier punten los van de nummer 
twee, dus met één gewonnen wedstrijd 
zou men kampioen zijn. Een beetje span-
nend was het wel, beide teams bleken 

de vorige keren geduchte tegenstan-
ders, maar aangemoedigd door de vele 
supporters, die allemaal mee naar Heeze 
waren gekomen, lieten ze zich niet ken-
nen en gingen ze er vol tegenaan. Dit 
resulteerde in twee prachtig gewonnen 
wedstrijden en ze mogen zich vol trots 
kampioen noemen!

HDl mC3 zaalkampioen 2018

hockey

Fortuna opende de wedstrijd met een af-
standschot. Maaike zorgde in de daarop 
volgende aanval dat de stand weer gelijk 
werd. In deze fase werd het al duidelijk dat 
er veel werd toegelaten door de scheids-
rechter, zowel fysiek als korfbaltechnisch. 
Met een omdraaibal zorgde Eva voor de 
1-2 voorsprong. Verdedigend mocht in 
deze fase veel en er werd ook naar harten-
lust geduwd en getrokken aan elkaar. Het 
was Fortuna die hier het beste mee om kon 
gaan en voor de rust een 5-2 voorsprong 
pakte. Na de rust werd het steeds fysieker 
en de scheidsrechter liet het fysieke spel 
ook steeds meer toe. Korloo kreeg geen 

grip meer op de wedstrijd en de frustratie 
werd alleen maar erger. Ook in deze helft 
kon Korloo maar twee keer tot scoren ko-
men. Fortuna kon wel weer vijf doelpun-
ten maken. De eindstand 10-4 is geen 
verhouding gezien het spelbeeld. Korloo 
kon speltechnisch wel volgen, maar fy-
siek nog niet. Deze wedstrijd is geen echte 
wedstrijd geweest omdat de scheidsrech-
ter de wedstrijd niet onder controle had. 
Ook is het voor Korloo belangrijk om te 
leren omgaan met zo’n situatie.
Korloo kan zich nu weer gaan voorberei-
den op de buitencompetitie waar ze bo-
venaan de ranglijst staat.

korloo verliest laatste 
wedstrijd in zaalcompetitie
WIJCHEN/HEESWIJK-DINTHER - Afgelopen zondag speelde Korloo de laatste wed-
strijd in de zaalcompetitie in Wijchen tegen Fortuna ‘74. Fortuna ’74 en Korloo stonden 
op gelijke hoogte op de ranglijst, dus het beloofde een spannende wedstrijd te wor-
den. De belangrijkste tegenstander zou die dag de man met de fluit zijn.
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HEESCH - Ben je tussen de dertien en 
vijftien jaar oud? Houd je van balsporten 
die je binnen speelt? Kom dan basket-
ballen bij Slamdunk ‘97 in Heesch! De 
bedoeling is namelijk om een nieuw, ge-
zellig en sportief U16 team te maken. 

Op dit moment zijn er al zes leden, maar 
dit wil Slamdunk ‘97 graag uitbreiden 
met meer leden zodat het team nog beter 
kan presteren in de competitie. 
Er wordt getraind op woensdagavond 
van 18.00 tot 19.15 uur in Sporthal ‘t 
Vijfeiken. 
Graag eerst kijken of het iets voor je is? 
Dat kan altijd. Je mag drie keer gratis mee-
doen met de training en je hoeft daarna 

pas te beslissen of je door wilt gaan. Kom 
jij ook? Graag even laten weten dat we je 
kunnen verwachten door een mail te stu-
ren naar slamdunk.heesch@gmail.com

Tot woensdag!

Houd je van balsport? kom basket-
ballen bij slamdunk ‘97 in Heesch

zilver en brons voor Wiese

Wiese opende de wedstrijd op vloer en 
zette een hele elegante en strakke oefe-
ning neer. Mede door een mooie over-
slag salto en twee perfecte wissel spa-
gaatsprongen zagen we 13.650 op het 
scorebord verschijnen en dat was goed 
voor een derde plaats. Op sprong waren 
de verschillen miniem. De nummers twee 
tot en met acht lagen maar 0.3 uit elkaar. 
Wiese had twee mooie sprongen en werd 
daarop zevende.

Op brug was ze deze zondag ijzersterk. 
Een zeer strakke goed doorgeturnde oe-
fening met hoge opzwaaien werd afge-
sloten met een perfecte streksalto af tot 
stand! En de jury beloonde deze mooie 
oefening met 13.950. Daarmee kreeg ze 
het zilver omgehangen. 

De wedstrijd werd afgesloten op balk. 
Een mooie oefening met een goede flik-
flak op de balk. Helaas moest ze bij de 
arabier de balk een keer verlaten maar 
ondanks dat toch een score van 12.550, 
wat goed was voor een vijfde plek.

De volgende wedstrijd voor Wiese is de 
landelijke kwartfinale in Roden (Dren-
the). En hopelijk op naar de halve finales.

VALKENSWAARD/HEESWIJK-DINTHER - Afgelopen zondag werden in Valkenswaard 
de toestelfinales turnen dames in diverse categoriën gehouden. Wiese van den Eert- 
wegh uit Dinther had zich geplaatst voor vier toestellen in de categorie Pupil 2 N2.

turnen

Foto: Sandra Janssen
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Daarna kwam Swift langszij. 
Hilde Pittens liet het daar niet 
bij zitten en scoorde voor Prin-
ses Irene. Laura van de Ven was 
daarna scherp en legde een 
diepgespeelde bal binnen. 

Ineens leek het verweer gebro-
ken en liet Swift zien wat ze voor 
kwaliteiten in huis heeft. 

Pas bij een 4-9 stand kon Prinses 
Irene weer wat terug doen door 
een afstandschot van Laura van 
de Ven. Voor rust scoorde Swift 
daarna nog driemaal waardoor 
het scorebord op een 5-12 stand 
kwam te staan.

tweede helft rustig uitspelen
In de tweede helft was het eerste 
schot voor Swift, maar Annelies 
Thijssen legde snel daarna ook 
een balletje binnen. Swift voel-
de geen druk en leek de tweede 
helft rustig uit te spelen. Er werd 
maar liefst vijf keer gescoord 
door Swift, terwijl Prinses Irene 
geen enkele bal meer door de 
korf wist te gooien. Maddy van 
Dijk scoorde de zevende voor 
Prinses Irene middels een af-
standschot. 

Ook Evy van den Akker liet zien 
wat ze in huis had door twee 
maal achter elkaar te scoren. 

Maddy van Dijk scoorde nog de 
tiende van de dag voor Prinses 
Irene en ook Evy van den Akker 
gooide koelbloedig een straf-
worp binnen. 
Het laatste schot voor Prinses 
Irene was voor Laura van de Ven 
en bepaalde daarmee de eind-
stand op 12-23. 

Prinses irene ten onder aan swift 
NISTELRODE - Prinses Irene kwam beter en sneller uit de startblokken dan Swift. Door twee goed uitge-
speelde aanvallen van het hele vak aan Prinses Irene zijde konden er door Laura van de Ven twee korte 
kansen worden binnengelegd. 

Op het bevroren circuit begon 
de crosser uit Heesch gecon-
troleerd door in de training een 
tweede tijd neer te zetten. In de 
eerste manche kwam hij steeds 
beter in zijn ritme, sloop naar 
het achterwiel van de kopman 
en sloeg in de slotfase toe. Na 
een zeer sterk gereden wedstrijd 
kwam hij tevreden als winnaar 
over de finish.

In de tweede manche had hij 
meer werk te doen, toen de twee 
kopmannen in de beginfase een 
klein gaatje wisten te slaan om-
dat Raivo na een iets mindere 
start eerst een paar andere rij-
ders moest passeren. Toen hij 
op een derde plaats aan kwam 
begon hij het gat te dichten en 
kreeg in de slotfase aansluiting 

met de kopman. 
Wiel aan wiel gingen ze de laat-
ste ronde in waarin het voor Rai-
vo helaas mis ging. Een valpartij 

zorgde ervoor dat hij zijn kansen 
op de eindzege verloor, twee 
plaatsen verloor en als vierde 
werd afgevlagd.

raivo Dankers opent sterk 
in het onk 125cc 
GEMERT/HEESCH - Raivo Dankers van team RD10 is in de eerste wedstrijd om het Open Nederlands 
Kampioenschap 125 in Gemert dicht bij de eindzege gekomen. Met een 1-4 in de manches eindigde 
Raivo op een tweede plaats in het dagklassement.

motorcross
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Foto: Eric Laurijssen

Foto: Ad van Dooren

Avesteyn 
houdt drie punten in Dinther

De eerste helft begon goed voor 
Avesteyn. Al vrij snel in de wed-
strijd was het Joep Konings, ja 
je leest het goed, Joep Konings, 
die zorgde voor de schitterende 
openingstreffer. 

Een afvallende bal net binnen 
de zestien werd in het kruis van 
het doel geknald. Avesteyn do-
mineerde in het eerste half uur 
maar wist de score niet uit te 
breiden. Hierna zakte het wat in 
en werd het wat slordiger. Rust-
stand: 1-0.

Het spelbeeld van de twee-
de helft zag er heel anders uit. 
Avesteyn was in het tweede be-
drijf enorm slordig en dat zorgde 
ervoor dat FC de Rakt kon aan-
dringen. Dit gebeurde wel, maar 

het heeft geen echte kansen op-
geleverd. Avesteyn daarentegen 
heeft nog wel een paar grote 
kansen gehad, maar ook deze 
bleven onbenut. Hierdoor bleef 
het toch billen knijpen met een 
aantal gevaarlijke standaardsitu-
aties van de bezoekers. 

Gelukkig stond de 1-0 nog steeds 
op het scorebord bij het laatste 
fluitsignaal van de scheidsrech-
ter. Drie punten, dat telt!

HEESWIJK-DINTHER - Het vaandelteam van Avesteyn kreeg bezoek 
van FC de Rakt. Na het gelijke spel van vorige week tegen Vorsten-
bossche Boys waren de drie punten zeer welkom. Het was zeker 
geen mooie wedstrijd, maar slechte wedstrijden moeten ook ge-
wonnen worden. 

voetbal

eerste wedstrijd voor eveline 
op juniorniveau
SCHIJNDEL/NISTELRODE - 
Zondag 25 februari streden Nika 
Bozelie, Eveline van den Heuvel 
uit Nistelrode en Sandra Schel-
lekens om de punten voor Nep-
tunus ’58, tijdens een regionale 
sychroonzwemwedstrijd.

Bij deze wedstrijd werden geheel 
nieuwe figuren gezwommen. 
Voor Sandra leverde dat een 
clubrecord op voor de ‘wervel-
wind’ met 4,7 punten. 
In totaal haalde ze een mooie 
score van 46,14 punten. Nika 
wist het clubrecord op de ‘barra-
cuda airborne split spin up 360’ 
te bemachtigen met een zeer 
knappe score van 5,1 punten. 

Ze verbeterde haar score op de 
‘bruinvis twist spin’ met bijna 0,4 
punten. Helaas werd haar wer-
velwind door de jury streng af-
gestraft. Ze was hard op weg om 

een hoge wedstrijdscore neer te 
zetten. Eveline zwom haar eerste 
wedstrijd op juniorniveau. En dus 

liet ze vier persoonlijke records 
noteren en een nette eindscore 
van ruim 44 punten.

zwemmen

De zwemsters van Neptunus’58 v.l.n.r. Sandra Schellekens, Eveline van den 
Heuvel, Nika Bozelie en Fenne van Heesch

In Gilze wist Laurens Wilms al 
zijn tegenstanders te verslaan op 
ippon en pakte hij de Zuid-Ne-
derlandse titel bij de heren on-
der de 18 jaar tot 55 kilogram. 
Teamgenoot Pieter van Oort uit 
Nistelrode slaagde erin om het 
brons veilig te stellen in deze 
klasse.

Yasper van Tuijl bereikte met 
prachtig judo de finale bij de he-
ren tot 60 kilogram maar moest 
daar de winst uit handen geven 
en zich tevreden stellen met zil-

ver. In de categorie tot 73 kilo-
gram wist Scott Sieliakus het 
brons te pakken.

Vier nk
tickets voor Van buel sports
TILBURG/BERNHEZE - Afgelopen zondag hebben maar liefst vier 
judoka’s van Van Buel Sports zich weten te kwalificeren voor de 
Nederlandse Kampioenschappen judo op 10 maart in tilburg.

budo

Laurens Wilms (goud) Pieter van 
Oort (2e van rechts, brons)

joep zorgde voor 
een schitterende 
openingstreffer
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tennissen en feesten tijdens Verbruggen open 

De Broekhoek staat hier gelukkig 
niet alleen in. Regelmatig vindt 
overleg plaats met de KNLTB en 
de andere tennisverenigingen in 
de gemeente en worden succes-
sen gedeeld en verbeterplannen 
opgesteld. Zo hebben de ver-
enigingen hun clubkampioen-
schappen en open toernooien 
beter op elkaar afgestemd, zo-
dat deze niet meer tegelijkertijd 
vallen en zo tennissend Bernhe-
ze dwingen om tussen meerdere 
toernooien te kiezen. “Een lange 
deelnemerslijst, volle banen, veel 
publiek en overal gezelligheid is 
natuurlijk waar spelers op af ko-
men. 
Het laatste wat je wilt is dat het 
toernooi half bezet is omdat spe-
lers elders verplichtingen heb-
ben”, zegt Carlo van Haaren, 
voorzitter van de marketingcom-
missie van TV De Broekhoek. 
“We hebben actief geflyerd bij 
andere verenigingen en sporen 
onze eigen leden ook aan om 
deel te nemen aan de toernooi-
en van diezelfde verenigingen. 
Zo helpen we elkaar om de ten-

nissport in de regio nieuw leven 
in te blazen.”

Tijdens het Verbruggen Open zal 
de kantine van TV De Broekhoek 
worden aangekleed als skihut 
en rond de wedstrijden worden 
spelers en toeschouwers getrak-
teerd op Tiroler drankjes, hapjes 
en muziek. Het toernooi wordt 
in stijl afgesloten met een groots 
après-ski-feest.
“Tennissen wordt misschien niet 
gezien als teamsport, maar juist 
door dit soort activiteiten te or-
ganiseren zie je dat spelers van 
een gelijk niveau elkaar vinden 
en ook recreatief gaan samen-

spelen. Een relatief kleine groep 
van zes personen kan al volop 
variëren in teams en kiezen uit 
dubbel- of enkelspel. Ten op-
zichte van ‘echte’ teamsporten 
heeft tennis dan het grote voor-
deel dat je ook een keer kunt 
afmelden, verzetten of juist een 
extra wedstrijdje kunt spelen.”

De Verbruggen Open vindt 
plaats van 19 tot en met 25 
maart. Inschrijven kan nog tot 4 
maart via www.toernooi.nl. Een 
link naar de inschrijfpagina staat 
ook op de website van de ten-
nisvereniging, 
www.tvdebroekhoek.nl.

HEESCH - tennisverenigingen in Bernheze hebben al jaren te kampen met een teruglopend aantal leden 
en afnemende interesse voor het spelen van toernooien. Bij tV De Broekhoek wil men die trend door-
breken. Het Verbruggen Open tennistoernooi staat daarom geheel in het teken van après-ski. ‘tennis-
sen moet weer een feestje worden, op de baan én daarbuiten!’ is het doel van de Heesche vereniging. 

De sportieve fiets is populair. 
Veel mensen kopen vol enthou-
siasme een racefiets maar komen 
er al gauw achter dat remmen, 
schakelen en in balans blijven op 
zo’n fiets wel wat anders is dan 
fietsen op een gewone fiets. Om 
te voorkomen dat je enthousias-
me wegebt en je fiets werkeloos 
in de schuur komt te staan, kun 
je nu deelnemen aan Start2Bike. 

trainingen
Start2Bike bestaat uit vier trai-
ningen die maximaal drie uur 
duren. De trainers hebben naast 
aandacht voor remmen en scha-
kelen ook aandacht voor klim-
men, dalen, bochtentechniek en 
het nemen van obstakels. 

Start2Bike is ook geschikt voor 
mensen die al enkele jaren op de 

fiets zitten maar nog niet eerder 
een training volgden.

De trainingen vinden plaats op 
de zaterdagen 7, 14, 21 en 28 
april en starten vanaf De Misse 
in Heesch. Starttijd is 9.00 uur. 

Inschrijven
Meer informatie of inschrijven 
kan via www.start2bike.nl. 

Veilig fietsen
Jaarlijks starten circa 60.000 Ne-
derlanders met mountainbiken 
of racefietsen. Om veilig op pad 
te gaan is echter wel een aantal 
basistechnieken nodig. Start2Bi-
ke is een trainingsconcept ont-
wikkeld door wielersportbond 
NTFU en heeft in de afgelopen 
jaren ruim 10.000 sportieve fiet-
sers op weg geholpen.

start trainingsprogramma 
voor meer controle over je 
racefiets

BERNHEZE - Op 7 april start toerwielerclub de Voorsprong uit Heesch 
met Start2Bike, een laagdrempelig trainingsprogramma van wiel-
sportbond NtFU waarbij startende fietsers onder begeleiding van 
een ervaren instructeur werken aan hun basistechniek op de race-
fiets. 

ZOTTE
ZATERDAG

*EXTRA
KORTING
OP DIESEL/BENZINE/LPG

ZOTTE
ZATERDAG

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

HESCHEWEG 223 OSS

Nu ook op

DONDERDAG

Prinses irene bijna in problemen
OSS/NISTELRODE - Prinses 
Irene won in Oss met 2-3 van 
Margriet. De Van tilburg Mode 
& Sport Boys speelden ruim een 
uur geweldig. 

De ruststand van 0-3, door doel-
punten van Bekkers, Van Vught 
en Van den Bogaart, was dan 
ook geheel terecht. In de 58e 
minuut verdween een als voor-
zet bedoelde bal van Bressers in 
de kruising. 

Toen twee minuten later Van 
Vlijmen met een prachtig schot 
de 2-3 scoorde, was Prinses Ire-

ne zo’n 20 minuten het helemaal 
kwijt. 
Margriet bleek echter niet bij 
machte om echt wat af te dwin-
gen, of vond Van Venrooij op 

haar pad. Prinses Irene had me-
teen na de 2-3 nog enkele kan-
sen en ook in de slotfase was het 
aan doelman van Ballegooij te 
danken dat het bij 2-3 bleef.

voetbal

ruim een uur 
geweldig spel van 
prinses irene
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Voor meer informatie over de inhoud en tijden van de evenementen kunt u de agenda op onze website bekijken.
Wilt u uw evenementen op deze pagina geplaatst hebben dan kunt u deze aanmelden via onze website

www.mooibernheze.nl
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Fotograaf: 
Elly Hagens

Maak jij ook graag foto’s? 
Hier plaatsen we drie foto’s van 
een inwoner van Bernheze voor 
Bernheze. Mail je foto’s van 
Bernheze in hoge resolutie aan 
info@demooibernhezekrant.nl.

DonDerDAg 1 mAArt
eetpunt HDl
CC Servaes Heeswijk-Dinther

taiji37vorm
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

fnV-verkiezingsdebat
CC De Pas Heesch
PagINa 20

Cabaret: lieve bertha
CC De Pas Heesch

VriJDAg 2 mAArt
Afsluitende kunstroute: 
onder de bogen week
Herderstraat 6 Heesch

Wereldgebedsdag
Servatiuskerk Heeswijk-Dinther
PagINa 6

kbo kaartavond
CC Servaes Heeswijk-Dinther

De lachspiegel: Dit izzie
Willibrordcentrum 
Heeswijk-Dinther

Pubkwis
CC De Pas Heesch

goede Doelen fest 2018
Watersteeg 20 Vorstenbosch

boogie Wonderland 21+
Lunenburg Events & More 
Loosbroek

Publieksavond Halley
Halleyweg 1 Heesch
PagINa 24
 
zAterDAg 3 mAArt
start: ’t bomenpark open
TV De Hoef Heesch

in gesprek over 
‘kloostermensen’
Abdij van Berne Heeswijk-Dinther
PagINa 6

Politiehonden 
praktijkwedstrijd
Lunenburg Events & More 
Loosbroek

De lachspiegel: Dit izzie
Willibrordcentrum 
Heeswijk-Dinther

goede Doelen fest 2018
Watersteeg 20 Vorstenbosch

zonDAg 4 mAArt
baby- en kinderbeurs
CC De Pas Heesch
PagINa 4

Wisentexcursie
Natuurcentrum De Maashorst 
Nistelrode

speciale Verkiezingsbrug
CC De Pas Heesch
PagINa 20

Concert koren
Petrus’ Bandenkerk Heesch
PagINa 6

De lachspiegel: Dit izzie
Willibrordcentrum 
Heeswijk-Dinther

kaarten Vogelvereniging 
Vogelvreugd
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Vroege vogel training
Bomenpark Heesch
PagINa 32

mAAnDAg 5 mAArt
taijiwuxigong - Poedja-
visualisaties-meditatie
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

lezing: keuzes rond het 
levenseinde
CC De Pas Heesch
PagINa 5

Proefles tai Chi - Qi gong
Centrum MAIA Palmenweg 5 
Nistelrode

DinsDAg 6 mAArt
Yoga
Centrum MAIA Palmenweg 5 
Nistelrode

taijiwuxigong - zhan zhuang
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

meidenwerk
@Checkpoint Heesch

inloopspreekuur 
fysio steins Hoogstraat
Hoogstraat 11 Heesch

basiscursus iPad & iPhone
De Eijnderic Heesch

Cursus snel leren=leuk leren 
(studievaardigheden V-o)
Klasse-RT Delst 45 Nistelrode

kienen Vogelvereniging 
Vogelvreugd
CC Servaes Heeswijk-Dinther

WoensDAg 7 mAArt
sensikids yoga - leer je 
(hoog) sensitieve kind beter 
kennen
Praktijk Gabriellic Voetreflex 
Heeswijk-Dinther

kbo kienen
CC Servaes Heeswijk-Dinther

film: De ondergrondse 
vergeet niet en De schakel
Kloosterkapel Vorstenbosch
PagINa 2

Workshop orakel- & 
inzichtkaarten
Centrum MAIA Palmenweg 5 
Nistelrode

Hkk lezing: 
sagen en legenden
Heemkamer Nistelrode
PagINa 24

Cursus stervensbegeleiding
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

tV efkes Anders: Pardon
CC Nesterlé Nistelrode

Droom je dorp
Willibrorduscentrum 
Heeswijk-Dinther
PagINa 21

DonDerDAg 8 mAArt
kbo Heesch: Algemene 
ledenvergadering
CC De Pas Heesch

eetpunt HDl
CC Servaes Heeswijk-Dinther

symposium: jonge mensen 
met dementie
CC De Pas Heesch

Droom je dorp
CC Nesterlé Nistelrode
PagINa 21

kbo liederentafel
CC De Wis Loosbroek
PagINa 8

taiji37vorm
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

tV efkes Anders: Pardon
CC Nesterlé Nistelrode

VriJDAg 9 mAArt
reiki 1
Centrum MAIA Palmenweg 5 
Nistelrode

bobz
Dorpshuis Nistelrode

Cabaret: Pieter Derks
CC De Pas Heesch

mega trekkertrek 
spektakel: total 90’s
Nistelrodesedijk Loosbroek

zAterDAg 10 mAArt
benefietconcert: 
nothing else matters
CC De Pas Heesch

optreden orkest r.u.m.
De Stuik Vorstenbosch

zonDAg 11 mAArt
mega trekkertrek spektakel
Nistelrodesedijk Loosbroek

Carnavaleske middag
CC Nesterlé Nistelrode

thezinda sprookjestheater: 
zwaan kleef aan
CC De Pas Heesch
PagINa 10

kaarten Vogelvereniging 
Vogelvreugd
CC Servaes Heeswijk-Dinther

mAAnDAg 12 mAArt
stiltewandeling
Bomenpark Heesch

start cursus: Ambachtelijk 
raku stoken
De Eijnderic Heesch

Chocolade Workshop 
bonbon de luxe
Creatief & Lekker Nistelrode

Alzheimer Café
Ontmoetingscentrum Meteoor 
Oss

Poedja-bardo onder-
richt-meditatie
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch


