
HEESWIJK-DINTHER - De eerste fietszegening werd in 
het leven geroepen bij de opening van het wielerseizoen 
van het 25-jarig jubileum van TWC De Kachelders. 

Inmiddels is de fietsenzegening bij de St. Servatiuskerk, bij de ope-
ning van het wielerseizoen een traditie. 

De zegening werd uitgevoerd door pastoor Joost Jansen, een echte 
fietsliefhebber die begon met een mooie toespraak. Iedereen kreeg 
bij vertrek een gedenkkaartje met een toepasselijke spreuk. 

De opbrengst gaat dit jaar naar de reparatie van de duofiets op Laver-
hof. Een bijzondere start van het wielerseizoen.
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Vergeet niet te stemmen op 
een kandidaat uit je eigen 

streek voor een
toekomstbestendige 

provincie 
en een 

effectief
waterschap

Een fijne dag toegewenst door:

Jack van der Dussen, Heesch: 
lijst 3, #6 Waterschap Aa en Maas

Joël Scherrenberg (WS), Nistelrode: 
lijst 3, #7 Waterschap Aa en Maas

Roel Gremmen, Berghem: 
lijst 1 #9 Provincie Noord-Brabant

Arianne van de Gein, Heesch:
lijst 1 #19 Provincie Noord-Brabant  

Wisent Shogun op gemeentehuis 

HEESCH - Sinds afgelopen 
maandag is op het gemeente-
huis in Heesch iets bijzonders te 
zien: een echte wisent! Welis-
waar in opgezette vorm.

Het gaat om de wisent Shogun.
Hij woonde in natuurgebied De 
Maashorst toen hij een paar jaar 
geleden helaas moest worden 
afgeschoten nadat hij ‘onaan-
vaardbaar gedrag’ tegenover 
mensen vertoonde. Na zijn 
vroegtijdige dood is het mooie 

dier opgezet om in die vorm te 
kunnen dienen als een promo-
tiemiddel voor De Maashorst. 
Shogun ging op toernee langs 
de Maashorstgemeenten en was 
al in de drie andere gemeenten 
te zien. 

In het gemeentehuis in Heesch 
is hij in ieder geval te zien tot 
13 mei. Of dat langer wordt, is 
afhankelijk van of er verzoeken 
binnenkomen om het dier elders 
ten toon te stellen.

De Fietszegening 2019

Pastoor Joost Jansen zegent de wielrenners van TWC De Kachelders Foto’s: Edwin Hendriks

Een
bijzondere
start van 
het wieler-
seizoen

Shogun woonde in natuurgebied de Maashorst Foto’s: Marcel van der Steen

krant deze week
niet ontvangen?

info@DeMooiBernhezeKrant.nl
Tel. 0412-795170
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Aanmelden of meer informatie: www.kloosterkapelvorstenbosch.nl / info@kloosterkapelvorstenbosch.nl

kloosterkapel kunst-, cultuur- en educatieagenda
Familieopstelling
Vrijdag 15 maart van 10.00 tot 
17.00 uur. Wederom een dag 
waarin met behulp van familie-

opstellingen op zoek gegaan 
wordt naar de invloeden in je le-
ven. Je bent nooit alleen en de 
omgeving en de mensen om je 

heen bepalen mede jou als per-
soon, soms positief soms wat 
minder positief. In een opstelling 
nemen representanten die men-
sen/omgeving waar en kun je 
hen vragen stellen. 
Onder begeleiding van de er-
varen therapeute Juno Welter 
onderzoek je de vrijkomende ge-
voelens en spanningen, om daar 
samen een begin tot verandering 
in te vinden. 

Deelname als representant aan 
deze leerzame dag kost € 25,-. 

Wil je een probleem inbrengen en 
onderzoeken dan zijn de kosten
€ 90,-. Er zijn nog plaatsen vrij 
dus schroom niet om zo’n dag te 
komen ervaren.
Info en aanmelden bij Margareth 
Bloemen, 0413-351075 of 
margarethbloemen@home.nl.

Yoga in de Kloosterkapel
Maandag 18 maart om 18.45 
en 20.15 uur door Lea van den 
Bergh en dinsdag 19 maart om 
19.00 en 20.15 uur door Sandra 
Botman.
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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.

de Eijnderic
Een echte Valenciaanse Paëlla!

Ervaar de speciale 
kooktechniek van dit 
wereldbekende gerecht 
volgens het oor-
spronkelĳ k Valenciaanse 
recept. 

De geschiedenis, de verse ingrediënten en de benodigde 
materialen worden tot in de puntjes uitgelegd en het feest 
kan beginnen. De workshop wordt extra feestelĳ k gemaakt 
door hapjes en speciale drankjes.

Heesch | woensdag 27 maart 2019
19.00 - 22.00 uur | € 39,50 .

Digitale Beeldbewerking: Photoshop Adobe Elements
In twee zaterdagen leer 
je omgaan met het 
beeldbewerking 
programma Adobe 
Photoshop Elements 
2018. Op 2 zaterdagen 
leer je een foto zodanig 
bewerken dat een 

optimaal eindresultaat ontstaat. Je leert omgaan met de 
gereedschapskist, het belangrĳ kste instrument om je foto 
te bewerken.

Heesch | zaterdag 30 maart en 6 april 2019
9.30 - 16.00 uur | € 85,-.        

Maak je eigen buitenschilderĳ 
Je gaat je eigen 
kunstwerk voor in de 
tuin schilderen! Er zĳ n 
twee opties: je maakt 
een buitenschilderĳ  op 
een houten plaat (80/60 
cm) of je kiest voor twee 

steigerplanken (tweeluikhoogte: 1.50 m) die je later in de 
tuin of in een pot kunt plaatsen. Het onderwerp kies je zelf, 
wĳ  zorgen voor alle materialen.

Nistelrode | zaterdag 6 april 2019
10.00 - 15.00 uur | € 58,-.

Wij leveren ontbijtboxen en borrelboxen
op locatie al vanaf 2 personen

Ga voor meer informatie naar www.traiteurplank.nl

Wij 
leveren ook met PasenDe omgeving en de mensen 

op je heen bepalen mede 
jou als persoon

je omgaan met het 

Je gaat je eigen 

Onder het genot van een kopje 
koffie kun je in het verenigings-
gebouw van Fanfare Aurora ge-
nieten van dit concert. 

De orkesten en slagwerkgroep 
zorgen samen voor een geva-
rieerd programma met vrolijke 

en herkenbare muziek. Kortom: 
een mooie reden om aanstaande 
zondag te komen luisteren. 

Wij zien je daarom graag om 
11.00 uur in het verenigingsge-
bouw van Fanfare Aurora aan 
‘t Dorp 138.

drieluik concert jeugd-
leden Fanfare Aurora
HEESCH – De jeugdleden van Fanfare Aurora en ToetTie! zullen zon-
dag 17 maart hun muzikale kwaliteiten ten gehore brengen, tijdens 
een gratis drieluik concert in het verenigingsgebouw. 
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Column D’n Blieker 
Tim Wijnen beschrijft zijn unieke kijk 

op dagelijkse herkenbare belevenissen.

blieker@bernhezemedia.com

Wie is de Mol?
Dus toch Merel. Merel was de Mol. Wekenlang was het volgens 
mij Sarah. Of Niels. Of Sinan. En daarvoor zekersteweten Jamie. 
Eigenlijk kon iedereen het zijn behalve Robèrt. Dat vond ik zo’n 
goedzak. Ik bedoel: de makers van ‘Wie is de Mol?’ zijn briljant, 
maar zelfs de kijkers hadden het meteen geweten als Robèrt 
aan het mollen zou zijn geslagen. Die zou zich na één aflevering 
hebben verraden met zijn rode wangen van opwinding en van pure 
spanning zelfs geen taart meer kunnen bakken.

Ik zit elk jaar weer vol bewondering te kijken naar het programma 
‘Wie is de Mol?’. Ik ben geen molloot – het woord alleen al vind 
ik verschrikkelijk – die zich aansluit bij de groep superfans, maar 
ik vind het wel fascinerend om naar te kijken. Het programma is 
prachtig in beeld gebracht, de locaties zijn adembenemend en de 
spelletjes zijn stuk voor stuk goed verzonnen. Maar ik heb vooral 
bewondering voor de montage van het programma, want ze slagen 
er elk jaar in dat ik compleet op het verkeerde been sta wat betreft 
mijn Mol en het nooit bij het rechte eind heb.

Het is zelfs zo dat ik door het programma ‘Wie is de Mol?’ best 
een half jaartje een Bekende Nederlander zou willen zijn. Het lijkt 
me verschrikkelijk om je hele leven in de spotlights te staan, maar 
als je daardoor de kans hebt dat je dan één keer mag meedoen 
aan ‘Wie is de Mol?’, dan zou ik het echt serieus overwegen. Het 
is ook niet zo dat de makers talentloze ex-Temptation Island-
BN-ers vragen om de show te vullen. Je wordt als 
volwaardige, intelligente BN-er gezien als je wordt 
gevraagd heb ik het idee.

Ik denk dat ik de stille hoop heb dat ik toch een 
keer met mijn columns op landelijk niveau ga 
doorbreken. Dat ik een Bekende Nederlander 
word in plaats van een Bekende Nistelrodenaar. Ik 
wil in ‘Wie is de Mol?’. Ook al krijg ik waarschijnlijk 
een rood scherm in de eerste aflevering.

BN-ers vragen om de show te vullen. Je wordt als 
volwaardige, intelligente BN-er gezien als je wordt 

Ik denk dat ik de stille hoop heb dat ik toch een 
keer met mijn columns op landelijk niveau ga 
doorbreken. Dat ik een Bekende Nederlander 
word in plaats van een Bekende Nistelrodenaar. Ik 
wil in ‘Wie is de Mol?’. Ook al krijg ik waarschijnlijk 
een rood scherm in de eerste aflevering.

Maxend 59, 5388 TW  Nistelrode  info@vdleestaal.nl
06-13668268  www.vdleestaal.nl

Maat-
werk

in staal

Ze slagen er elk jaar in dat ik volkomen 
op het verkeerde been sta

kaartverkoop bonte Avonden
van ‘de Zandkruiers’ van start!

Daaropvolgend is het publiek 
live aanwezig bij een trouwscene 
waarbij onzeker is of het stel 
daadwerkelijk trouwt.
De nieuwe dansgroep Little Mix, 
bestaande uit een zevental mei-
den onder leiding van Vera Oo-
men, zal het publiek voorzien 
van een dansact. 

Een Limburgs stel opent een 
nieuwe delicatessenzaak in 
Loosbroek tijdens een aflevering 
van ‘Ik Vertrek’.
In een van de stukken gaan ze 
speeddaten en er is natuurlijk 
een Buut die wordt uitgevoerd in 
een gastenrol. “We zijn dit jaar 
met een kleine groep van zeven 
spelers en hebben daarom geko-
zen om de avond aan te vullen 
met een aantal gastrollen. 

Zodoende voeren Rob de Backer 
en Siegbert Roefs als duo en Rick 
Dekkers twee stukken op en zijn 
zij verder niet bij de organisatie 

betrokken. Het zijn bekende ge-
zichten en het past bij de avond. 
Zo kunnen we ons publiek een 
avondvullend programma bie-
den”, zegt Harm den Dekker, 
een van de spelers van De Zand-
kruiers. 

Iris Oomen is sinds dit jaar aan-
gesloten bij De Zandkruiers en 
zingt een lied onder begeleiding 
van het gitaarspel van Harm. 
“Nieuwe leden zijn altijd wel-
kom!”, zegt Harm. 
Zoals altijd is er een roddelstuk 
en sluiten ze de avond af met 
het Lôsbroeks volkslied. Het 
zou leuk zijn als het publiek dat 
uit volle borst meezingt en De 
Zandkruiers vergezelt tijdens 

de afterparty tot 1.00 uur. De 
bouwgroep heeft wederom haar 
uiterste best gedaan om het po-
dium van mooie decors te voor-
zien. De mensen van het licht, 
geluid, de bouwgroep, de grime 
en de overige leden achter de 

schermen en de spelers zijn er 
klaar voor!

Het belooft wat, dat is duidelijk! 
Samenvattend, de avonden zijn 
op 5, 6 en 12 april met aanvang 
20.00 uur. 
Kaarten zijn vanaf 18 maart te 
koop bij Dagwinkel Schouten 
voor € 7,50. De Zandkruiers 
zien jou graag tijdens de Bonte 
Avond 2019!

LOOSBROEK - Komt dat zien! In Loosbroek gaat cabaretvereniging De Zandkruiers op vrijdag 5, zater-
dag 6 en vrijdag 12 april de Bonte Avonden opvoeren! De kaartverkoop start op maandag 18 maart bij 
Dagwinkel Schouten in Loosbroek. Om 19.30 uur openen de deuren van CC De Wis waarna de avond 
om 20.00 uur van start gaat met een nieuw openingslied gebaseerd op het nummer ‘Kermis in de Stad’.

Het decor speelt een grote rol deze avond

Een kleine groep van zeven spelers 
is aangevuld met een

aantal gastrollen
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Ik wil graag weten welke regels er gelden 
voor mij en mijn werknemers

Laar 63a - 5388 HC Nistelrode - 0412-20 60 14
info@gratisarbospreekuur.nl - www.gratisarbospreekuur.nl 

gEZondHEid in bALAnS

ZORG EN HULP
Spoed, als elke seconde telt
Alarmnummer Brandweer, 
Ambulance en Politie 112
Doven en slechthorenden 
spoedeisende hulp 0900-8112
Geen spoed
Brandweer 0412-458888
Politie 0900-8844
Politie doven en slechthorenden 
0900-1844
Huisartsenpost 0900-8860
BERNHEZE
Ons Welzijn 088-3742525 
info@sociaalteambernheze.nl
www.ons-welzijn.nl
THUISZORG PANTEIN
Voor al uw zorgvragen 0900-8803
www.thuiszorgpantein.nl
HEESCH
Huisartsen
Huisartsenpraktijk P.J.A. 
van der Burgt
Langven 24, 0412-453798
Spoed overdag: 0412-455282
Huisartsenpraktijk De Zwaan 
en Van Sonsbeek
Schoonstraat 21
0412-450802
Spoed overdag: 0412-450802
Huisartspraktijk L. van Cruchten
’t Dorp 37, 0412-451355
Spoed overdag: 0412-454945
Mw. N.A.M. Hiemstra
Hoogstraat 1a, 0412-451380
Spoed overdag: 0412-452739
Apotheek
BENU Apotheek Heesch
open ma.-vr. 8.00-17.30 uur
zaterdag 11.00 - 13.00 uur
0412-451971
BrabantZorg
Locatie: Heelwijk en Thuiszorg 
Heelwijk/Laarstede
Mozartlaan 2, 0412-465500
www.brabantzorg.eu
HEESWIJK-DINTHER
Huisartsen
Huisartsenpraktijk 
De Vrij-Kesselaer
Plein 1969 13b, 0413-292350
Spoed overdag: 0413-292730
Huisartsenpraktijk Heilaren
Heilarensestraat 64
0413-292922
Spoed overdag: 0413-293393
Apotheek
Apotheek Heeswijk-Dinther
Plein 1969 13a
Open ma.-vr. 8.00-17.30 uur.
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.

Tot een jaar of vier geleden wist 
Gerrie (53) eigenlijk nauwelijks 
iets van de zorg. Dat veranderde 
in korte tijd drastisch. Hij viel van 
de trap en moest hard werken 
aan herstel. In die periode werd 
zijn moeder dement en in een 
zorgcentrum opgenomen. “Dat 
was een heftige periode”, blikt 
Gerrie terug. “Ik kreeg steeds 
meer waardering voor de men-
sen in de zorg.”
Bij de Efteling stelden collega’s 
elkaar de vraag wat ze zouden 
doen als ze de Staatsloterij won-
nen. “Stoppen met werken en 
voor vrijwilligerswerk in de zorg 
kiezen”, meende Gerrie. Om zich 
later te realiseren dat hij die over-
stap ook zonder winnend lot kon 
maken. Hij zegde zijn baan op 
om vier maanden geleden aan 

zijn nieuwe baan te beginnen. 
Net als bij de Efteling als facilitair 
manager, maar nu bij Laverhof. 
Anders dan veel mensen in zijn 
omgeving, ziet Gerrie het niet als 
een radicale overgang. “Natuur-
lijk verschilt de entourage enorm. 

Maar in beide gevallen staan 
mensen centraal. Als je mooie 
dingen kunt doen voor cliënten 
in de laatste fase van hun leven is 
me dat veel waard. Vroeger ging 
ik met plezier naar het werk, nu 
zelfs fluitend.”

“En ik kom altijd fluitend terug”, 
reageert Margot van Uden (56). 
Zij heeft een sportschool en een 
rijk leven als vrijwilliger, maar 
werkt de laatste jaren zestien uur 
per week bij Laverhof. Ze noemt 
zichzelf het liefst een ‘leefplezier-
coach’. Het is haar taak om leuke 
dingen met de mensen te doen. 
“Dat kan samen soep maken zijn, 
een potje sjoelen, nagels verzor-
gen of gewoon gezellig praten”, 
legt ze uit. “Als het maar bij de 
individuele mensen past.” Ze 
haalt er ook zelf veel energie uit.

Gerrie en Margot hebben ge-
meen dat ze met veel passie over 
hun werk praten. En beseffen dat 
ze slechts kleine stapjes kunnen 
zetten om het leven van de be-
woners aangenamer te maken. 

“Maar als je vijf kleine dingen 
doet, is het toch iets groots.”

Wil je je laten inspireren door 
mensen als Gerrie en Margot en 
meer weten over werken in de 
zorg? Dat kan, bijvoorbeeld op 
16 maart. Dan houdt St. Bar-
bara aan de Eerdsebaan 1A in 
Wijbosch van 14.00 tot 16.00 
uur open huis. Die dag worden 
ook rondleidingen verzorgd door 
St. Barbara en het naastgelegen 
Annahof en kunt u kennismaken 
met de zorg- en dienstverlening. 

Voor meer informatie over wer-
ken bij Laverhof kijk op 
www.werkenbijlaverhof.nl 
of neem contact op met een van 
de medewerkers van HRM, tel. 
073-5443300.

Voor meer informatie over 
zorg- en dienstverlening: 
Cliëntservicebureau Schijndel
073-5443333
clientservicebureau.schijndel@
laverhof.nl

Cliëntservicebureau Heeswijk
0413-298113
clientservicebureau.heeswijk@
laverhof.nl

Naast St. Barbara bestaat 
Laverhof uit de locaties 
Mgr. Bekkershuis in Schijndel, 
Cunera | De Bongerd in 
Heeswijk en Het Retraitehuis 
in Uden. Tevens biedt Laverhof 
behandeling, revalidatie en 
ondersteuning thuis.

WIJBOSCH – Wat wil je nu werkelijk met je leven? Het is een vraag die zowel Gerrie Muurmans als 
Margot van Uden zich stelden. Allebei kozen ze op latere leeftijd voor een carrière in de zorg. Met 
succes. “Ik ga tegenwoordig fluitend naar mijn werk”, zegt Gerrie Muurmans, oud-medewerker van de 
Efteling. “En ik kom altijd fluitend terug”, aldus leefpleziercoach Margot van Uden.

overstap naar zorg geeft medewerkers veel voldoening
‘Ik ga tegenwoordig fluitend naar mijn werk’ 

Gerrie Muurmans en Margot van Uden Tekst: Wim Poels

16 MAART
OPEN HUIS BIJ
ST. BARBARA

Lunenburg Events & More wil 
graag voor mensen met een be-
perking iets betekenen. 

Want juist voor hen is zo’n avond 
de kans om ook mee te doen. Een 

avondje uitgaan, een drankje, 
heerlijk dansen en anderen ont-
moeten is namelijk niet vanzelf-
sprekend. Zorgorganisatie Cello
wenst iedereen dan ook een 
mooie avond. 

Programma
DJ Olav kent zijn vak. Binnen 
no-time heeft hij het gezelschap 
op de dansvloer. 
De avond begint om 19.00 uur 
en duurt tot 22.00 uur. De toe-

gangsprijs is € 5,- en daar zijn 
twee drankjes bij inbegrepen.

Lunenburg Events & More vind 
je aan de Dorpsstraat 39.

Een avondje heerlijk dansen
Dansavond voor mensen met een beperking uit heel de regio

BERNHEZE – Lunenburg Events & More in Loosbroek opent op donderdag 21 maart speciaal haar deuren voor mensen met een beperking. 
Iedere avond is tot nu toe een geweldig succes geweest, dus alle reden voor herhaling! Samen met je vrienden ben je uitgenodigd om het 
deze keer nóg leuker te maken. 

  Video Design Lunenburg

VHS op DVD
nu €€10,00

Jhr. Speelmanstraat 22
Heeswyk, 06-22066338

  Video Design Lunenburg
Extra zakcentje

bijverdienen?

Word 
bezorger van 
deze krant!

Meer informatie: 0412-795170 
of bezorging@bernhezemedia.com
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Ontzorgen
Wethouder Rien Wijdeven: 
“Vanaf 2025 moeten we gaan 
handhaven en dus boetes uitde-
len als we asbest zien. Dat wil-
len we niet. We verwachten een 
stuwmeer van aanvragen voor 
asbestverwijdering als de dead-
line in zicht komt, waardoor de 
prijzen stijgen. Bovendien zien 
we nu kansen om te verduurza-
men. Door zaken te combineren 
en gezamenlijk aan te pakken 
wordt het goedkoper. In Brabant 
is Bernheze een van de proefge-
meenten om hiermee aan de slag 
te gaan. Wij proberen te facilite-
ren, ontzorgen en begeleiden.” 

Platform/partners
Een platform waarin de Bernhe-
zer Buitenwacht, de dorpsraden, 
ondernemersverenigingen, de 
ZLTO, BECO en de gemeente 
deelnemen; gaat na welke pro-

blemen worden gesignaleerd en 
denkt na over oplossingen.

Jan Jacobs, voorzitter van de 
Bernhezer Buitenwacht: “Men-

sen komen veel hindernissen 
tegen: de sloopvergunning, wel 
of niet gecertificeerde bedrijven, 
niet-transparante prijzen, proble-
men met verzekeraars en finan-
ciering. Wij willen helpen door al 
vast een route uit te stippelen en 
per geval mee te denken.”

Informatiebijeenkomsten 
Jan Jacobs: “We beginnen met 
informatiebijeenkomsten: bin-

nenkort is er één voor agrariërs 
en ondernemers en later per kern 
voor andere inwoners. De media 
maken mensen bang door te wij-
zen op wat niet mogelijk is. Als 

platform willen we, eerst samen 
met agrariërs en ondernemers 
en daarna ook met andere inwo-
ners, op zoek naar wat er juist 
wèl kan.”

Het traject gaat in heel Bernheze 
lopen, niet alleen het buitenge-
bied. Overal moet asbest worden 
aangepakt, ook in het binnen-
gebied op schuurtjes en andere 
gebouwtjes. Daar is voordeel te 

halen met een buurtgerichte aan-
pak. 

Agrariërs
Voor agrarische ondernemers is 
de aanpak het meest urgent. Een 
groot aantal stallen is inmiddels 
al niet meer functioneel - soms 
al in gevaarlijke, vervallen staat 
- en moet sowieso worden aan-
gepakt. 
Voor agrariërs die nu willen stop-
pen kan het vervangen van stal-
len door zonnevelden een nieuw 
verdienmodel opleveren door de 
netbeheerder en omwonenden 

daarbij te betrekken. Agrariërs 
die wel door willen gaan kunnen 
hun investering in het vervangen 
van de daken terugverdienen 
met zonnepanelen. Alle agrariërs 
ontvangen binnenkort een uitno-
diging van de gemeente voor de 
informatiebijeenkomst.  

Rien Wijdeven: ”De gemeen-
te is bezig met het inventarise-
ren van asbest. Voor wie het al 
weet hebben wij in ieder geval 
een vangnet voor hoe je er vanaf 
komt.” Tot slot: “Wij gaan voor 
het voordeel van de voorhoede.”

Asbest eraf – zonnepanelen erop
Gemeente Bernheze wil één totale oplossing bieden

BERNHEZE - Uiterlijk in 2024 moet alle asbest van de daken verwijderd zijn. Daarnaast moeten sowieso 
veel stallen gesloopt worden omdat agrariërs zijn gestopt of gaan stoppen. Tegelijkertijd is er de am-
bitie om van Bernheze een duurzame gemeente te maken. Als eerste in Brabant gaat Bernheze nu een 
traject opstarten waarin deze drie doelen worden gecombineerd. Juist die combinatie biedt kansen voor 
heel Bernheze. 

Goed voorbeeld van wat mogelijk is Tekst: Henriëtte Maas Foto’s: Marcel van der Steen

Illustratie: Sarah Linde

Binnenkort informatiebijeenkomst 
voor agrariërs en ondernemers en 
later per kern voor andere inwoners
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koffie- en 
informatiemid-
dag over levens-
testament, 
schenken en 
digitaal nalaten
NISTELRODE - In een levenstes-
tament leg je vast wie jouw fi-
nanciële, medische en persoon-
lijke zaken zal regelen als je dit 
zelf niet meer kunt. En op welke 
manier die persoon dat zal doen. 
Zo houd je zelf de regie. 

Een levenstestament bestaat vaak 
uit twee volmachten: een voor 
de financiële belangen en een 
voor de medische en persoonlij-
ke zaken. Je legt alle zaken die je 
geregeld wilt hebben in één akte 
vast. Dat is het levenstestament. 
Het levenstestament geldt tijdens 
jouw leven en gaat dus niet over 
wat er met je bezittingen moet 
gebeuren na je overlijden. Dat 
regel je in een testament. 

Schenken en schenkbelasting
Verder krijg je informatie over de 
diverse vormen van schenken, 
schenkbelasting, tarieven en vrij-
stellingen. Welke mogelijkheden 
zijn er, als jouw vermogen hoofd-
zakelijk bestaat uit de eigen wo-
ning en welke voorwaarden gel-
den er?

Digitaal nalaten
Ons leven is de afgelopen jaren 
steeds digitaler geworden. Ie-
dereen zorgt natuurlijk dat onli-
ne gegevens goed zijn beveiligd. 
Maar als iemand komt te overlij-
den zijn die goed beveiligde ac-
counts voor niemand toeganke-
lijk. Wat kun je als nabestaande 
doen? En wat kun je vooraf zelf 
regelen? Notaris Dielissen is be-
reid gevonden om een en ander 

te komen toelichten. En natuur-
lijk is er volop ruimte om vragen 
te stellen. Iedereen is welkom!
Alle inwoners van Bernheze, die 
geïnteresseerd zijn in dit thema, 
zijn van harte welkom om deze 
lezing op dinsdag 19 maart in CC 
Nesterlé bij te wonen. Je hoeft je 
niet vooraf aan te melden. Vanaf 
13.30 uur staat de koffie klaar. De 
locatie is rolstoeltoegankelijk en 
de toegang is gratis. De bijeen-
komst duurt van 14.00 tot 16.00 
uur. Deze middag vindt plaats in 
het kader van de WMO-koffie-
bijeenkomsten van de gemeente 
Bernheze.

kbo kluscafé 
Loosbroek 

LOOSBROEK - De vrijwilligers 
van het kluscafé zijn zaterdag 16 
maart weer aanwezig bij Harrie 
en Rien van Zoggel in de Ach-
terdonksestraat 7. Van 9.30 tot 
11.30 uur staan zij weer voor je 
klaar om de aangeboden spullen 
te repareren. Als er nieuwe on-
derdelen nodig zijn, helpen zij 
hierbij.

Je tuingereedschap kan geslepen 
worden en denk ook eens aan 
speelgoed dat nog gerepareerd 
kan worden. Problemen met je 
fiets proberen de vrijwilligers ook 
op te lossen. Weggooien is im-
mers zonde voor het milieu én 
voor je portemonnee. 

Het kluscafé is voor alle inwoners 
van Bernheze. Elke derde zater-
dag van de maand staan ze voor 
je klaar. Alle data van het kluscafé 
voor 2019 worden vermeld op de 
evenementenkalender op de ach-
terzijde van DeMooiBernheze-
Krant én op www.loosbroek.nu.
Voor meer informatie of vragen 
kun je altijd terecht bij Henk de 
Mol, 0413-229619, Jan van 

Eerd, 0412-480658 of bij Betsie 
van Zutphen, 0413-229692. 
Geef je apparaten een tweede 
kans, weggooien kan altijd nog!

jaarvergadering 
en enquête 
helpdesk
HEESCH - Het feestgedruis zit er 
weer op; de Alaafs zijn verstomd 
en het varken is verbrand. Qua 
weer had het weinig uitgemaakt 
of het dit weekend of een week 
geleden carnaval was... In het 
weekend viel er zelfs nog natte 
sneeuw; maart roert zijn staart!

We gaan weer over tot de orde 
van de dag. Deze week valt de 
nieuwe INFO op de mat in een 
geheel nieuw jasje: groter for-
maat en full color. Voorzien van 
kleurige foto’s die de diverse 
activiteiten van KBO-HEESCH 
illustreren. En dit keer dubbel-
dik omdat er alle stukken van de 
jaarvergadering in opgenomen 
moesten worden. Vrijdag 22 
maart om 10.00 uur in d’n Herd 
gaan we samen bekijken hoe het 
afgelopen jaar verlopen is en wat 
de plannen zijn voor komend 
jaar. Ook vind je deze keer een 
los enquêteformulier in het blad, 
opgesteld door de Helpdesk van 
KBO die iedere maandagochtend 
zitting heeft in de Creapas, de 
ruimte links van d’n Herd in CC 
De Pas; een clubje van mensen 
die je wegwijs kunnen maken op 
de computer, laptop, tablet en 
smartphone. 
Door een aantal vragen te beant-
woorden kun je hen meer inzicht 
geven in het gebruik van deze 
apparatuur zodat zij met hun 
aanbod voldoende kunnen aan-
sluiten op jouw wensen. Over 
de uitslag van deze enquête lees 
je zeker in een van de volgende 
edities van de INFO.

KBO Bernheze

kbo HEEScH
Enquêteformulier
helpdesk

Bos bloemen 
t.w.v. € 15,-

1. Waar kun je zelf een musical maken? 

2. Wat is Martie van den Berg van PSV? 

3. Over welk onderwerp gaat de derde bewonersbijeenkomst in Heeswijk-Dinther?

4. Wie onderneemt naast zijn studie? 

5. Wat is de naam van de nieuwe kapsalon in Heesch?

Beantwoord onderstaande vragen (de antwoorden zijn te vinden in deze krant) en dan komt er een woord uit de letters in de 
rode vakjes. Stuur voor aanstaande maandag 18 maart 12.00 uur het antwoord naar info@demooibernhezekrant.nl en wie 
weet mag jij een bos bloemen op gaan halen bij Miranda’s Bloemensalon.

Winnaar vorige week: 
Helga Kooijmans

Het antwoord was:
WEIDE

Sint Servatiusstraat 37 - Heeswijk-Dinther
0413 292 117 - www.mirandasbloemensalon.nl
365 dagen open van 8.00 tot 20.00 uur* 
(*zon- en feestdagen van 10.00 tot 17.00 uur) 

Wat bieden wij?
Wij hebben de mooiste zomer-
bloeiers voor jou. Sundaville 
(Mandevilla of Dipladenia) is een 
geweldige klimplant voor een 
plantenbak op het terras of bal-
kon. 

Deze klimplant, oorspronke-
lijk afkomstig uit Centraal- en 
Zuid-Amerika, bloeit de hele zo-
mer met fantastische, trompet-
vormige bloemen in de kleuren 
wit, roze en felrood. De bladeren 
hebben een diepe, groene, glan-
zende kleur. Sundaville is het 
beste af met een lichtzonnige tot 
zonnige standplaats.

We hebben staplanten in een 
boog, plant van 45 centimeter in 
een pot van 13 centimeter voor 
€ 7,- per stuk. Wij bieden ook 
de hangversie aan, planten van 
50 centimeter in potten van 23 
centimeter. Deze kost € 12,50 
per stuk.

Je zult de hele zomer kunnen 
genieten van een zee aan bloe-
men. Regelmatig water geven 
en soms wat plantenvoeding en 
je wordt beloond met een bloe-
menexplosie. 

Hoe kom je er aan?
Deze fraaie bloemen worden 
verkocht door fanfareleden. Le-
den komen bij jou aan de deur 
waarna je een bestelling kunt 
plaatsen. Op zaterdag 11 mei 
worden de bloemen door de le-
den bij jou thuis afgeleverd. 
Ideaal dus voor Moederdag! 

Waarom?
Alle bloemliefhebbers kunnen tij-
dens de Koninklijke zomerbloei-
actie topkwaliteit zomerbloeiers 
in huis halen. Met deze bloemen 
wil de Koninklijke fanfare kwali-
teit uitstralen in 2019. Met het 
kopen van de bloemen ziet jouw 
terras er de hele zomer stralend 
uit én je helpt de fanfare.

koninklijke Zomer-
bloeiactie 2019

HEESWIJK-DINTHER - Eindelijk is het zover. De Koninklijke Zomer-
bloeiactie gaat van start op 12 mei, Moederdag. Alle terrassen in 
Heeswijk en omgeving komen vrolijk in bloei te staan. Ook nu ver-
kopen wij de populaire en heel de zomer bloeiende Sundaville. In de 
kleuren rood, wit en lichtroze worden stevige planten aangeboden, 
rechtstreeks van de kweker uit Helenaveen.
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VOLOP  PARKEERGELEGENHEID

Aanbiedingen geldig van
14 t/m 20 maart

Aan Laar / Tramstraat - Nistelrode

Vorstenbosch
0413-363645

Nistelrode
0412-611282

Snijworst

Gehakt- &
stroganoffschijven

Sucadelappen

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

Groent� e� frui� 
d�’� d� klo� 

ron� geniete�

KROP SLA + KOMKOMMER
   samen € 1.50
PERSSINAASAPPELS  20+5 gratis
SALADE VAN DE WEEK
   150 gram € 1.25

HET WITTE GOUD IS ER WEER
ASPERGES GESCHILD/ONGESCHILD

€ 1,60100 gr. € 1,69100 gr.

€ 0,95100 gr.

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

Nogatine cake
                                  nu

Weekendknaller!
Mini Bossche bol
Alleen geldig op  vrijdag en zaterdag 

6 volkoren-
puntjes
voor 1,50

Bij aankoop van 1 brood naar keuze

3,25

1,25

25

Toneelvereniging Arcadia speelt 
‘Over de flos in het sprookjesbos’

We nemen je mee naar de 
‘Klaassens Kliniek’ waar Karien 
Klaassen (Edith Kiestra) al jaren-
lang directrice is. Een rustoord 
voor mensen met psychische 
problemen. De een heeft rela-
tieproblemen, de ander snuift 
zich geheel van de wereld of 
zit er gewoon voor de lol. Om 
iedereen bezig te houden heeft 
dramatherapeute Lenthe (Mieke 
Wingens) een nieuwe therapie 
bedacht; een sprookje opvoeren 
voor familie en vrienden. Maar 
dat is best nog een dingetje... 

Lenthe heeft moeite haar eigen 
frustraties en emoties onder con-
trole te houden. En heeft ieder-
een wel zin om hieraan mee te 
doen? En dan is er nog Robbie 
(Giel van der Heijden) die zijn 
debuut maakt. Hij is verpleeg-
kundig stagiere. Hij heeft Gijs 
(Adrie Hendriks) onder zijn hoe-
de en dat valt niet mee! 
Ook gaan we dit jaar een voor 
ons geheel nieuw element toe-
passen op het toneel. Best span-
nend want we zijn van veel fac-
toren afhankelijk, maar daar heb 
ik met onze technici Han Pan-
nekoek en Jaffreij van Rosmalen 
veel vertrouwen in. 

Verder hebben we weer een 
show-element in de uitvoering 
zitten, dat wordt weer erg gezel-
lig! Het decor is ook dit jaar weer 
super gaaf, zoals je ondertussen 
wel van ons gewend bent. 

Er is weer veel geklust door onze 
eigen leden en Chris Hendriks en 
Harrie van Oort zijn ook weer 
erg actief geweest. Er zijn liters 

behangplaksel doorheen ge-
jaagd én DeMooiBernhezeKrant 
is weer hergebruikt.
Benieuwd geworden wat we 30 
en 31 maart op de planken bren-
gen? 

Bestel je kaartjes online via 
www.arcadia-heesch.nl of ga 
langs bij kantoor Boekhandel 
Ceelen.”

HEESCH -”Na vorig jaar twee geweldige voorstellingen op de planken gebracht te hebben ligt de lat 
voor ons voor deze uitvoering weer een beetje hoger. Tja, wat ga je nu weer verzinnen? Ik, Aranka Ven-
rooij, en mijn regie assistent Adrie Hendriks zijn weer bij Rob van Vliet (Toneel op Maat) langsgeweest 
en hebben flink gebrainstormd. Ik wilde iets heel anders dit jaar; een sprookje dat leek me leuk! Maar 
het is niet het sprookje geworden dat we waarschijnlijk allemaal kennen uit het sprookjesboek. 

Een sprookje 
opvoeren 
voor familie 
en vrienden 
als therapie
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BernhezeFAMiLieBeriChten

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

Tentoonstelling Hongerdoeken in de 
Augustinusparochie

Elke geloofsgemeenschap heeft 
de tentoonstelling ingericht naar 
eigen goeddunken en beschik-
bare ruimte. Uiteraard is er bij 
elk Hongerdoek een beschrijving 
gemaakt. Een algemene inlei-
ding over de geschiedenis, het 
hoe en waarom van het gebruik 
van een Hongerdoek (ook wel 
vasten- of meditatiedoek ge-

noemd), ligt voor de kerkbezoe-
kers klaar als een soort kijkwijzer, 
want een Hongerdoek laat zich 
niet altijd makkelijk lezen. Het 
zijn werelddoeken, vooral uit 
Afrika, Latijns-Amerika en Azië. 
Voor en na de weekendviering 
is er gelegenheid om de doeken 
te bekijken en te lezen wat het 
doek ons wil zeggen. We hopen 

dat de boodschap van elk doek 
ons nog steeds inspireert.

HEESWIJK-DINTHER/LOOSBROEK - Gedurende de veertigdagentijd op weg naar Pasen houden we in 
de vier kerken van de Augustinusparochie (Middelrode, Dinther, Heeswijk en Loosbroek) een tentoon-
stelling van Hongerdoeken van de afgelopen decennia. Het zijn prachtige, veelzeggende doeken met 
Bijbelse- en wereldse taferelen die soms door elkaar lopen.

Jouw handen hebben voor ons gewerkt. 
Jouw hart heeft voor ons geklopt. 
Ineens was het over, het was te veel. 
Wat gaan we je enorm missen.

Na een leven dat gekenmerkt werd door eenvoud, goedheid, 
zorgzaamheid, eerlijkheid en liefde, is plotseling van ons 

heengegaan, mijn man, ons pap en onze opa

Bert van Kessel
* Dinther, 10 augustus 1934                  † Dinther, 9 maart 2019

      
echtgenoot van

Lies van Kessel - van Dijk

Lies

Martien en Taen
     Sunit
          Koen, Candy

Rian en Mathèn
     Collette en Jorin
     Stan

Angelien en Jos
     Mike
     Kim

Langemeijerstraat 7, 5473 GS  Dinther

De uitvaartdienst wordt gehouden donderdag 14 maart om 
16.00 uur in de St. Servatiuskerk, St. Servatiusstraat te Dinther, 
waarna de begrafenis plaatsvindt op het parochiekerkhof.

Woensdag 13 maart is er van 19.00 tot 19.45 uur gelegenheid 
om afscheid te nemen in Uitvaartcentrum Cloosterhaege,  
Mr.van Coothstraat 9 te Veghel.

Expositie irizzz in cc nesterlé

Het veelkleurig palet wordt ge-
vormd in warme koffiekleur of 
bloemenpracht, van het felle 
rood tot grijsgroen blad. In ver-
grijsd en gitzwart hout, geel, 
oranje vlammengloed, kleuren 
spattend in overvloed. 

Een spinningwiel dat de kleuren 
wegduwt en uitvloeit. Strand vol 
gekleurde schelpen, leisteen grijs 

met parelmoer of van die poe-
derroze in pastel tint. Schuim-
koppen graaien met hoog ge-
raas, ze lijken wel wit, maar 
dichterbij blijkt dat er in elk bel-
letje een regenboog begint.

Met dank aan CC Nesterlé is 
haar werk daar te zien van 10 
maart tot en met 29 april.
Irizzz.com, abstract en robuust.

NISTELRODE - Iris de Mol van Irizzz.com maakt kunstwerken op een geheel eigen wijze, de discipline is 
‘Spinning Art’. Al haar robuuste doeken zijn gemaakt van houten frames met daarop katoen gespannen 
doek. Ze maakt de doeken zelf om zo de kwaliteit te kunnen garanderen. De verf wordt rauw bewerkt op 
een draaimechanisme dat Iris zelf heeft ontworpen en gebouwd. Deze stuurt ze handmatig aan, waarbij 
ze de snelheid kan bepalen om zo verschillende effecten te bereiken. Ze werkt met acrylverf en mengt 
haar eigen kleuren. De werken zijn opgebouwd uit soms wel een tiental lagen verf; dit vloeit uit tot een 
kunstwerk waar letterlijk de energie van af spat.

Lezen blijft voor jong en oud een 
ontspannende bezigheid. Er gaat 
een nieuwe wereld voor je open. 
Of het nu om kinderboeken, om 
romans, om naslagwerken en/of 
hobbyboeken gaat. 

Neem dus boeken mee op va-
kantie. Voor de prijs hoef je het 
niet te laten.

Wat te denken van tien romans 
of hobbyboeken voor € 15,- en 
vijf kinder-/jeugdboeken voor 

€ 6,-? De boeken verkeren in 
goede staat.
De boekenmarkt, georganiseerd 

door Stichting Pep-projecten 
Bernheze, wordt gehouden op 
zaterdag 16 maart van 10.00 tot 
16.00 uur en zondag 17 maart 
van 10.00 tot 15.00 uur in de 
dagkerk van de parochiekerk 

in Heesch, Kerkstraat 2. Entree 
€ 1,-. Met de opbrengsten voert 
de stichting projecten uit en on-

dersteunt activiteiten in haar 
werkgebied in Roemenië.

Voor meer informatie ga naar 
www.pepbernheze.nl of bel 
06-23173630.

Het is weer tijd om te boeken met stapelkorting
BERNHEZE - Het is weer tijd om je vakantie te boeken. Een fijn vooruitzicht aan zonnige oorden en aan 
dingen doen waar je anders nauwelijks tijd voor hebt, zoals boeken lezen.

oscar romero, zijn inzet voor en 
met de armen

Wie was deze aartsbisschop 
(1917-1980) en wat kunnen wij 
van hem leren als het gaat over 
het aanklagen van onrecht in 
onze tijd? 
Nu, bijna veertig jaar later, is zijn 
naam nog steeds een symbool 
voor het opkomen voor zwak-
keren in de samenleving en het 
strijden voor de rechten van de 
mens. Daarom zal er in de paro-
chie De Goede Herder (Geffen, 
Heesch, Nistelrode, Nuland, Vin-

kel en Vorstenbosch) dit jaar op 
en rond zijn sterfdag, 24 maart, 
extra aandacht zijn voor de in-
zichten van deze nieuwe heilige. 

Dat zal zijn in twee liturgievierin-
gen: op zaterdag 23 maart om 
19.00 uur in de Heesche kerk en 
op zondag 24 maart om 10.00 
uur in de kerk van Nuland. 
Maandag 25 maart wordt er om 
19.30 uur in de parochiezaal van 
Nuland (Kerkstraat 30) een film 

over het leven van Oscar Romero 
vertoond. Deze zal wordt inge-
leid door theoloog Guus Prevoo. 
Deze coördinator van Vastenac-
tie zal ook iets vertellen over een 
waterproject in Latijns-Amerika. 
In april en mei zijn er nog twee 
gespreksbijeenkomsten ‘Gelo-
ven Nu’ over Oscar Romero. 

Voor meer informatie bel 
0412-451215 of mail 
a.bergsma@parochiedgh.nl.

HEESCH - Aartsbisschop Oscar Romero, boegbeeld van de Latijns-Amerikaanse kerk en pleitbezorger 
van de armen, werd vorig jaar door paus Franciscus heilig verklaard. Zijn door het geloof ingegeven 
keuze voor de onderdrukten in El Salvador was een doorn in het oog van de toenmalige regering. Toch 
hield hij niet zijn mond, niet omdat hij door politieke of ideologische motieven was bezield, maar om-
dat hij wilde opkomen voor het evangelie. 

neem dus boeken mee op vakantie
voor de priJs hoeF Je het niet te laten
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Nieuw in Heesch: Haar Lokaal
De complete kapsalon voor iedere vrouw!

Ingrid: “In ben nu inderdaad 
weer ‘thuis’. Hier heeft ook mijn 
moeder Hetty jarenlang een 
kapsalon gehad; Haarspecialiste 
Hetty Marfil, destijds een begrip 
in Heesch en omgeving. Zij is die 
kapsalon in 1979 begonnen en 
ik ben er in 1997, toen ik 23 jaar 
was en met succes de Kappers-
academie in Rotterdam afgerond 
had, ook gaan werken.” 

In 2007 besloten Ingrid en Het-
ty te stoppen met de salon en 
Ingrid zette vervolgens haar 
werkzaamheden voort aan huis, 
terwijl ze diverse cursussen en 
trainingen bleef volgen om zo 
up to date te blijven van onder 
andere de laatste knip- en kleur-
technieken. 

“Ik heb altijd met veel plezier 
gewerkt in mijn salon aan huis, 
maar langzaam maar zeker was 
ik weer toe aan een nieuwe uit-
daging; een kapsalon midden in 
het centrum van Heesch. 

En die droom is nu dus uitgeko-
men in de vorm van Haar Lo-
kaal; een mooie, moderne salon 
met een chique uitstraling, maar 
waar iedere vrouw zich toch me-
teen thuis voelt.”

Naast de reguliere behandelin-
gen zoals knippen en kleuren, 
kun je bij Haar Lokaal ook terecht 
voor het aanbrengen van diverse 
soorten hairextensions waar In-
grid gespecialiseerd in is. “Eerst 
bespreek ik samen met de klant 
de mogelijkheden die er zijn op 
het gebied van extensions waar-

bij ik een aantal opties voorleg. 
Zo kun je bij mij terecht voor 
de wax extensions van Great 
Lengths en ik werk ook met wat 
nieuwere technieken; de zoge-
naamde weaves met vlechttech-
niek en weaves met micro ring 
techniek.“

Daarnaast introduceert Haar 
Lokaal ook twee nieuwe lijnen: 
O’right (shampoo en haarverzor-
gingsproducten) en All Nutrient; 
haarverf. Ingrid: “De producten 
uit deze twee lijnen zijn zachter 
en vriendelijker voor het haar en 

bovendien ppd- en dierproefvrij. 
Daarnaast zijn ze groen, ecolo-
gisch en duurzaam; zelfs de ver-
pakkingen zijn helemaal afbreek-
baar! Wat ik met name fijn vind 
aan de All Nutrient verf is dat 
het echt een stuk minder ammo-
nia bevat dan de meeste andere 
merken. Ook is Haar Lokaal hét 

adres in Heesch en wijde omge-
ving voor keratine behandelin-
gen. Een keratine behandeling 
herstelt en voedt je (beschadig-
de) haar en geeft het een enor-
me boost.”

Dus ben je op zoek naar een 
kapper die alle technieken tot 
in de puntjes beheerst, milieu-
bewust bezig is en écht alle tijd 
heeft voor haar klanten? Dan zit 
je bij Haar Lokaal goed! 

Haar Lokaal; binnenkort ook 
Jouw Lokaal?

HEESCH - Wie met enige regelmaat in ’t Dorp komt heeft het vast al gezien. Heesch is vanaf afgelopen 
weekend namelijk een prachtige kapsalon rijker; Haar Lokaal. Eigenaresse Ingrid Marfil (44) is daarmee 
weer ‘terug thuis’ en zondag 10 maart is onder het genot van een hapje en een drankje geproost op het 
toekomstige succes van Haar Lokaal.

Ingrid Marfil in haar nieuwe, moderne salon Tekst: Milène Putters
 

’t Dorp 58b, 5384 MC Heesch
0412-474540
www.haar-lokaal.nl

‘Haar Lokaal; 
binnenkort ook 
Jouw Lokaal?’
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aan het werk

HANSAN BOUWMACHINES zoekt:

MONTEURS MOBIELE MACHINES
bij voorkeur met ervaring in grondverzet, 

industrie, material handling, landbouw
of bedrijfswagens

Liever dichterbij in de buurt werken?

Interesse of ervaring in onderhoud en reparatie van 
graafmachines en andere bouwmachines?

Wil je werken met moderne machines in onze goed 
uitgeruste werkplaats en op locatie?

Voor informatie bel Thijs 0412-454727,  
mail naar info@hansan.nl of kom langs. 

Wij zijn gevestigd aan de Middelste Groes 5 in Heesch.

We zijn op zoek naar bezorgers voor DeMooiBernhezeKrant

HeesWijK-DintHer Ongeveer 145 kranten
Eikenhoek, Aerdenburgh, Brouwersstraat, Retselseweg, De Dageraad en 
De Morgenstond

Heeey jij daar!
vanaf 13 jaar

extra
zakcentjebijverdienen?

interesse?
Mail of bel voor meer informatie naar 0412-795170 of 
bezorging@bernhezemedia.com en vraag naar Heidi. 

Tien tips voor 
een goede 
eerste indruk 
Een eerste indruk maak je 
maar een keer! Zorg dat deze 
dus positief is. De basiszaken 
zijn van belang om een goede 
eerste indruk neer te zetten. 

Daarna komen andere zaken 
aan de orde die iets lastiger uit 
te voeren zijn zoals: actief luis-
teren, oogcontact maken en 
goed vragen stellen (interes-
se tonen). Hier vind je de top 
10 tips voor een goede eerste 
indruk tijdens je sollicitatiege-
sprek.

1. Kom op tijd
2. Kleed je passend
3. Zorg voor een verzorgd 

uiterlijk
4. Ben je bewust van de 

kracht van de glimlach
5. Geef een goede handdruk
6. Maak oogcontact
7. Toon belangstelling in de 

persoon met wie je het 
gesprek hebt

8. Luister actief
9. Bereid je gesprek goed 

voor
10. Wees positief.
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HEESCH - Na zijn profcarrière 
als voetballer koos Björn van der 
Doelen ervoor zijn grote liefde 
te volgen: muziek maken. Zijn 
prachtige luisterliedjes met een 
rauw randje lijken gemaakt voor 
het theater; verhalend, sferisch 
en reikend tot het hart. 

In januari bracht Björn zijn nieu-
we album uit. Hierop gaat hij 
volgens ouderwets katholiek ge-
bruik te biecht. Vanaf dit voor-
jaar trekt Van Der Doelen met 

zijn ‘Huursoldaten’ langs de Nederlandse theaters. Op vrijdag 22 maart 
doen ze CC De Pas aan. 
Van der Doelen bewees zich afgelopen jaren een karakter op het podium, 
in staat om te luisteren, te vervoeren en te boeien. 
In zijn nieuwste theatershow passeren de zeven hoofdzonden, ijdelheid, 
hebzucht, afgunst, lust, gulzigheid, wraak en de eeuwige gemakzucht, 
de revue. Een voorstelling waar geen plek is voor gelul, maar voor louter 
ware woorden.
Over hoe vaak hij om 6.00 uur bezopen thuiskwam, alle kroegen al lang 
dicht. Over hoe hij nu pas inziet hoe eenzaam zíj toen moet zijn geweest. 

Over hoe hij die apenrots moest beklimmen als 
een man. En over hoe zij hem tenslotte, zonder 
nog een woord, weer in haar armen nam, zoals 
alleen een vrouw dat kan. 
Van der Doelen houdt z’n luisteraars graag een 
spiegel voor in z’n echte, oprechte, soms een bé-
tje ongemakkelijke, maar bovenal goudeerlijke 
verhaaltjes. 

Bjorn van der Doelen - 
Eerwaarde vader zegen mij 
want ik heb gezondigd
Theatertour op vrijdag 22 maart in CC De Pas. 

De voorstelling begint om 20.15 uur en kaartjes à € 15,- zijn te koop 
via www.de-pas.nl.

HEESWIJK-DINTHER - Van de 
Amerikaanse dichter Christian 
Wiman verscheen in 2016 het 
boek ‘Mijn heldere afgrond’. 

Het boek was bij verschijnen al 
een spirituele klassieker. Het is 
niet alleen relevant voor gelo-
vigen, maar voor iedereen die 
bezig is met een ‘brandende’ 
zoektocht. 

Wiman vraagt de lezer hoe we 
dit ‘brandende verlangen’ moe-
ten beantwoorden. Wat bete-
kent het voor ons leven - en 
onze dood - als we de ‘aanhou-
dende, hardnekkige geest’, die 
sommigen van ons God noe-
men, erkennen? Een ontroeren-

de meditatie van een dichter met 
een levensvatbaar, hedendaags 
geloof, dat beproefd wordt door 
een levensbedreigende ziekte. 
Een geloof dat niet alleen reke-
ning houdt met de moderniteit 
en de wetenschap, maar ook 
met de religieuze traditie. 

Medio maart verschijnt een 
nieuw boek van Christian Wi-
man, ‘Radicaal licht. De kunst 
van geloven, geloof in kunst’, 
wederom vertaald door Wil-
lem-Jan Otten (uitgeverij Bran-

daan). Christian Wiman is te gast 
in de Abdij van Berne om over 
zijn werk te komen vertellen 
en er uit voor te dragen. Taede 
Smedes houdt een inleiding over 
het werk van Wiman. Wiman 
verzorgt een lezing en beiden 
gaan in gesprek.

Datum: zaterdag 16 maart.
Aanvang: 14.30 uur.
Plaats: Abdij van Berne, 
Bernekringzaal, Abdijstraat 49 
Heeswijk. Entree: € 15,-. 
(inclusief consumptie).
Plaatsen dienen vooraf gereser-
veerd te worden per e-mail op 
activiteiten@bernemedia.com. 
Meer informatie vind je op 
berneboek.com/agenda.

christian Wiman en
Taede Smedes in gesprek

keezavonden in cc Servaes

De organisatie is in handen van 
SEM events. Hebben jij en je 
teamgenoot zin in een gezellige 
avond met leuke prijzen? Schrijf 
je dan snel in als koppel door te 
mailen naar info@sem-events.
nl. Je ontvangt dan per mail een 
bevestiging met een betalings-
link voor het inschrijfgeld dat 

€ 10,- per koppel bedraagt. Op 
de avond zelf kun je je ook nog 
aanmelden, om 19.00 uur. 

Op 26 april zal de zaal open 
zijn om 19.00 uur en wordt om 
19.30 uur gestart in vijf ronden. 
Tot ziens op vrijdag 26 april en 
alvast veel spelplezier!

HEESWIJK-DINTHER - Vorige week heeft in CC Servaes weer een keezavond plaatsgevonden waarbij er 
fanatiek gespeeld werd. De winnaar van deze avond was het koppel Dorien en Sandra dat naar huis ging 
met een welgevulde boodschappentas van PLUS. Vrijdag 26 april is alweer de laatste keezavond in CC 
Servaes voor de zomerstop. Vanaf september zullen de maandelijkse keezavonden weer hervat worden. 
De data zullen op een later moment volgen. 

een brandende 
zoektocht

Ook diverse
streek-

produkten.

Geopend van maandag tot en met zaterdag 
van 8.00 tot 18.00  uur. Ook in onze automaat.

J. Verkuijlen - Boterweg 2 - Heeswijk-Dinther
0413-291211 - 06-1278945 - www.geschildeasperge.nl

Ze zijn er weer 
onze hollandse asperges 

en aardbeien.

Dagelijks vers 

en ook geschild 

en/of verpakt 

verkrijgbaar.

Verse Hollandse 

asperges

Van der Doelen houdt z’n luisteraars graag een spiegel voor in z’n echte, 
oprechte, soms een beetje ongemakkelijke, maar bovenal goudeerlijke verhaaltjes
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Expositie met passie:
‘Schoonheid in kleur’ 

Stillevens, landschappen, mens 
en dier. In een figuratieve of rea-
listische uitvoering weergegeven. 

Divers, modern en zeer verras-
send. Er wordt gebruik gemaakt 
van olieverf dat wordt opge-

bracht met penseel en met pa-
letmes.
De schilderijen zijn vervaardigd 
onder de bezielende leiding van 
Tonny van Dijk. Er is ook beeld-
houwwerk te zien van drie zeer 
jonge Loosbroekse aankomende 
kunstenaars. De entree is gratis 
en voor iedereen toegankelijk.
De openingstijden zijn op beide 
dagen van 10.30 tot 16.00 uur 
en het bezoekadres is CC De 
Wis, Schaapsdijk 27.

LOOSBROEK - In het weekend van 23 en 24 maart exposeren 25 
amateurschilders uit Loosbroek en omgeving hun werk in het mid-
delpunt van Bernheze. Het is een uiteenlopende collectie van schil-
derijen die met veel passie zijn vervaardigd.

Fabels en feiten over de
geneeskracht van kruiden

Wist je dat menig kindersnoep-
je ontleend is aan een medisch 
plantaardig recept? En dat veel 
alcoholhoudende drankjes oor-
spronkelijk als geneesmiddel ge-
bruikt werden in kloosters? Of 
dat de zogenaamde heksenzal-
ven echt wel effect hadden op je 
gedrag?

Na deze lezing snap je dan ook 
waarom heksen op een bezem-
steel rondvlogen. Veel ‘genees-

krachtige’ planten hebben een 
bittere smaak. Ook daar is het 
nodige over te vertellen. Verder 
krijg je een idee over het effect 
dat men toeschreef aan de geur 
en kleur van planten. Natuurlijk 
is ook de manier waarop plan-
ten en hun producten gebruikt 
werden behoorlijk veranderd: 
wie loopt er nog met een bos-
je kruiden op zijn kin rond bij 
hoofdpijn? Een paracetamolletje 
is handiger en werkt beter. 

Wist je trouwens dat de krui-
denzoekers in opdracht van 
apothekers de bossen en velden 
afstruinden?

Voor wie eens anders tegen 
‘nuttige’ planten aan wil kijken 
een echte eye-opener. Hans zal 
je wetenswaardigheden vertel-
len die je niet kent en die tot veel 
gespreksstof zullen leiden.

Ook niet leden zijn van harte 
welkom op deze avond, zij beta-
len € 3,- (inclusief een kop koffie/ 
thee). 
De avond vindt plaats in de 
heemkamer van HKK de Nistel-
vorst, Maxend 3. De aanvang is 
20.00 uur.

NISTELRODE - Op woensdag 20 maart organiseert HKK Nistelvorst een lezing die gegeven zal worden 
door Hans van den Broek uit Deurne, gepensioneerd radioloog van het Elkerliek Ziekenhuis in Helmond. 
Al jaren doet hij onderzoek naar de geschiedenis van de geneeskunde. Deze avond vertelt hij over fa-
bels en feiten bij het geneeskundig gebruik van planten. Dus zowel over de verzinsels als over de echte 
werking van veel gebruikte planten. 

Wellicht heeft u al wat meer via de media of via uw buurtgenoten vernomen over de herinrichting van de 
Traverse (Hoofdstraat, st. Servatiusstraat, Raadhuisplein, E. van Dintherstraat en de Brouwerstraat) in 
Heeswijk-Dinther?
Of heeft u de bewonersavond in juli al bijgewoond? Als u betrokken bent of zich betrokken voelt bij de 
herinrichting van de Traverse, dan nodigen wij u van harte uit voor de tweede bewonersavond. 

Waar en wanneer
We houden deze op 22 november 2018 om 19.30 uur in de aula van Gymnasium Bernrode aan de 
Zijlstraat 1a te Heeswijk - Dinther. U hoeft zich vooraf niet aan te melden en kunt gewoon binnen lopen.

Wat gaan we doen 
De avond bestaat uit twee delen. Eerst een plenair deel; een presentatie, waarin we de resultaten van 
de eerste bewonersavond met u delen. We hebben naar aanleiding van uw input op de eerste 
bewonersavond een aantal oplossingsrichtingen uitgewerkt waarover wij deze avond graag met u van 
gedachten willen wisselen.

Daarna volgt een interactief deel waarin tijd wordt gemaakt voor individuele reacties op de 
schetsontwerpen. De uitkomsten van deze avond nemen we weer mee in de plannen en het uiteindelijke 
ontwerp.

Ook úw Traverse!
De Traverse wordt uw nieuwe dorpsstraat! Wij willen als projectgroep samen met u een dorpsstraat 
creëren waar we trots op zijn. Een Traverse die veilig, sfeervol en toekomstbestendig is. Wat voor u 
belangrijk is, kunt u kenbaar maken op deze avond. 

Graag tot ziens op 22 november.

Projectgroep Traverse

Uitnodiging tweede bewonersavond Traverse Heeswijk-Dinther
22 november a.s.

Tel.: 14 0412
E-mail: traverse@bernheze.org
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Kom allemaal!
Zorg dat u er bij bent op de derde bijeenkomst over de Traverse in 
Heeswijk-Dinther. Zo blijft u geïnformeerd over de plannen. U krijgt 
middels een gedetailleerde tekening een beeld van de hele Traverse. 
Voelt u zich betrokken of bent u benieuwd naar hoe de Traverse eruit 
gaat zien? Dan nodigen wij u van harte uit voor de bewonersavond.

Waar en wanneer
We houden deze op woensdag 20 maart 2019 om 19.30 uur in de aula 
van Gymnasium Bernrode aan de Zijlstraat 1a te Heeswijk-Dinther. 
U hoeft zich vooraf niet aan te melden en kunt gewoon binnen lopen.

Wat gaan we doen
Tijdens de avond wordt het voorlopig ontwerp gepresenteerd over onder 
andere de inrichting, groenstructuur, uitritten, parkeervakken, pleinen 
en markante plekken op de Traverse. Nadien heeft u de mogelijkheid 
het ontwerp op grote tekeningen te bekijken en is er ruimte voor 
vragen en/of opmerkingen. Tevens zal mevrouw Van de Kamp, van 
het Brabants Kenniscentrum Kunst en Cultuur, een korte toelichting 

geven over deelname aan de werkgroep Kunst. We zijn op zoek naar 
circa tien betrokkenen uit het dorp die in deze werkgroep willen gaan 
brainstormen over kunst op de Traverse.

Ook úw Traverse
De komende maanden gaan we verder met deeltrajecten op de Traverse, 
de zogenaamde ‘straatavonden’. We gaan hierbij op detailniveau 
in gesprek met bewoners en lokale ondernemers van een bepaald 
straatdeel. We willen samen met u van provinciale weg naar een 
dorpsstraat! Houd uw brievenbus in de gaten of volg ons op Facebook 
om goed op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen.

Graag tot ziens op woensdag 20 maart. 
Wij zorgen ervoor dat de ko�  e klaar staat. Projectgroep Traverse

Derde bewonersavond Traverse Heeswijk-Dinther 20 maart a.s.

Samen van provinciale weg naar dorpsstraat

HEESCH - Er is weer een Liede-
rentafel in de Missezaal van CC 
De Pas op woensdag 20 maart. 
De aanvang is om 20.00 uur en 
de entree bedraagt € 2,-.

Het gaat weer goed met de Lie-
derentafel. In februari moesten 
zelfs extra stoelen worden in-
gezet, dus volle bak. Maar met 
wat inschikken en creativiteit is 
daar nog wel een mouw aan te 
passen. De zaal is al vanaf 19.30 
uur open voor wie een favoriet 
plekje wil. Aanschuiven is altijd 
mogelijk.

Gezien de animo om het zingen 

met een dansje te combineren, 
wordt maart hopelijk weer even 
gezellig als februari. Aan de mu-

ziek zal het niet liggen. Paul, 
Hent, Henk en Willemien gaan 
er weer een feestje van maken. 
Het orkest speelt tot 23.00 uur. 

De bediening voorziet de bezoe-
kers desgewenst van een kopje 
koffie/thee en een drankje.

Liederentafel

In februari moesten 
extra stoelen worden 

ingezet

Divers, modern en 
zeer verrassend

Hans van den Broek

Een bosje 
kruiden op 
je kin bij 
hoofdpijn
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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 afspraak

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

14 maart 2019
19.30 uur
Vergadering gemeenteraad
Gemeentehuis, Heesch

19 maart 2019
19.15-20.30 uur
Inloopavond CPO Hoefstraat 
Heesch
Gemeentehuis, De Misse 6 
Heesch

19 maart 2019 
19.30-21.00 uur 
Inloopavond herinrichting 
Graafsebaan
Cultureel Centrum de Pas, 
De Misse 4, Heesch

20 maart 2019
Verkiezingen provinciale 
staten en waterschap

20 maart 2019
Bewonersavond presentatie 
ontwerp Traverse
vanaf 19.30 uur 
Gymnasium Bernrode, 
Zijlstraat 1a, Heeswijk-Dinther 

Tot en met 31 maart 2019
Inschrijven bouwkavels 
Zwarte Molen
www.bernheze.org

19 mei 2019
Feest 25 jaar Bernheze
De Kersouwe, 
Heeswijk-Dinther

AgEndA

gEmEEnTEbEricHTEn

Te koop: bouwkavels Zwarte molen, fase 2
Inschrijven kan tot en met 31 maart 2019

In het plan Zwarte Molen fase 
2 in Nistelrode verkoopt de ge-
meente 10 bouwkavels. De ka-
vels liggen aan de Windwijzer, 
Wiekslag en Grootwiel.  

Nieuwbouwwijk Zwarte Molen 
ligt in Nistelrode in het gebied 
tussen Zwarte Molenweg, Delst 
en A50. De eerste fase is afge-
rond. Er worden maximaal 180 
woningen in twee fasen ge-
bouwd, zowel in de koop- als 
de huursector. De Meijerij BV 
bouwt het grootste deel van 
deze woningen. Daarnaast geeft 
de gemeente Bernheze bouwka-
vels voor  vrijstaande woningen 
uit.

Wegen en groen
Voor de nieuwe wijk wordt een 
weg aangelegd, haaks op Delst, 
met een aansluiting op Wiek-
slag en Maalsteen. In het noor-
den van de wijk komt een weg 
voor langzaam verkeer richting 
(en haaks op) de Delst. Er is veel 

aandacht voor groen in de wijk. 
Ook worden wadi’s aangelegd. 

Kavelinformatie
De kavels zijn geschikt voor de 
bouw van een vrijstaande wo-
ning. 
- oppervlaktes van 381 m2 tot 

687 m2

- prijs kavels: € 260,00 per m2, 
de eerste 600 m2 daarboven  
€ 130,00 per m2, exclusief 21% 
BTW en exclusief kosten koper.

Inschrijven
Voor deze bouwkavel kunt u 
zich inschrijven tot en met 31 
maart 2019. Vul daarvoor het in-
schrijfformulier in op onze web-
site www.bernheze.org. 

Op de verkoop zijn de verkoop-
voorwaarden van de gemeente 
en het ‘toewijzingssysteem voor 
de uitgifte van bouwkavels in de 
gemeente Bernheze’ van toepas-
sing. Die vindt u op 
www.bernheze.org.

Bestemmingsplan 
Het bestemmingsplan is vastge-
steld als Zwarte Molen 2 in Nis-
telrode. Hierin staat wat u mag 
bouwen. Meer informatie vindt 
u op www.ruimtelijkeplannen.nl, 
code NL.IMRO.1721.BPZwarte-
molen2-VG01 
Het uiterlijk van de woningen 
kan flexibel ingevuld worden, 
maar u moet wel rekening hou-
den met de regels in het bestem-
mingsplan. 

Loting
We organiseren een loting om 
de volgorde van de optiege-
sprekken te bepalen. De loting is 
op maandag 1 april 2019 in Cul-

tureel Centrum Nesterlé, Park-
straat 2 in Nistelrode om 19.00 
uur. U bent daarbij van harte 
welkom. 

Optie
Als u een optie wilt nemen op 
een kavel, betaalt u daarvoor  
€ 300,- tijdens het eerste ver-
koopgesprek. 
De optie is drie maanden geldig. 
Als u de kavel koopt, brengen 
we het bedrag in mindering op 
de koopprijs. 
Als u binnen drie maanden van 
de koop afziet, krijgt u een ge-
deelte van het bedrag terug. 
Meer info staat op 
www.bernheze.org. 

In het ontwerp schetsen we een 
duidelijk beeld van hoe de Traverse 
eruit gaat zien: de plaats van plan-
ten en bomen, uitritten, parkeer-

plaatsen en pleinen. Met gedetail-
leerde tekeningen krijgt u een goed 
beeld van de hele Traverse.

Waar en wanneer
We houden de bewonersavond 
op 20 maart 2019 vanaf 19.30 
uur in de aula van Gymnasium 
Bernrode aan de Zijlstraat 1a in 
Heeswijk-Dinther. Iedereen die 
zich betrokken voelt, is welkom. 
U hoeft zich vooraf niet aan te 
melden.

Ook úw Traverse
In 2018 is de gemeente gestart 
met het project. Op 2 juli en 
22 november hebben we be-

wonersavonden gehouden. U 
heeft daar kunnen meedenken 
over wat voor u belangrijk is. 
Het voorlopige ontwerp dat op 
20 maart wordt gepresenteerd, 
is het resultaat van uw input tij-
dens de avonden. 

In dit project werken we nauw 
samen met verschillende be-
langhebbenden zoals dorpsraad 
Actief Burgerschap, bewoners, 
politiek en vakspecialisten.

Traverse Heeswijk-dinther
Presentatie voorlopig ontwerp 20 maart

Op woensdag 20 maart presenteren we het voorlopige ontwerp van 
de Traverse in Heeswijk-Dinther. We pakken de doorgaande weg 
N606 aan, van Gouverneursweg tot en met de Brouwersstraat in-
clusief aansluiting van de zijstraten. 

Op woensdag 20 maart 2019 
zijn de verkiezingen voor Pro-
vinciale Staten. Door te stem-
men heeft u invloed op de keu-
zes die de provincie Noord-Bra-
bant maakt in uw omgeving.

Als u gaat stemmen voor de Pro-
vinciale Staten, dan heeft u ook 
invloed op de samenstelling van 

de Eerste Kamer. De leden van 
de Provinciale Staten kiezen in 
mei de leden van de Eerste Ka-
mer. Zo telt uw stem dus dubbel.
Wilt u weten welke partij het 
beste bij u past? Raadpleeg de 
Stemwijzer. 

Op www.brabant.nl/verkiezingen
vindt u alle informatie.

Op woensdag 20 maart 2019 
zijn de waterschapsverkiezingen. 

In Bernheze zorgt waterschap Aa 
en Maas voor schoon, voldoen-
de en gezond water in sloten en 
beken. Het waterschap maakt 
ook het afvalwater van inwoners 
en bedrijven schoon en zorgt 
voor veilige dijken.

Er zijn veel ontwikkelingen op 
watergebied die om keuzes vra-
gen. Keuzes die bepalen waar-
aan uw belastinggeld wordt 
besteed, bijvoorbeeld klimaat, 

landbouw, natuur of innovaties. 
Bestuurders van het waterschap 
beslissen hierover. Door te stem-

men op de politieke partij van 
uw voorkeur, oefent u invloed 
uit op deze keuzes. 

Wilt u weten welke partij uw be-
langen het best behartigt? Op 
www.aaenmaas.nl/verkiezingen 
vindt u alle informatie. 

Waterschapsverkiezingen

Het waterschap maakt 
afvalwater schoon

Traverse Heeswijk-Dinther: 
samen van provinciale weg naar dorpsstraat
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procEdurES
Openingstijden zie colofon

Inzage
Procedure 1a
U kunt de stukken gedurende zes weken tij-
dens openingstijden op afspraak inzien in het 
gemeentehuis in Heesch.
Procedure 1b
U kunt de stukken gedurende zes weken tij-
dens openingstijden op afspraak inzien in het 
gemeentehuis in Heesch en raadplegen op 
www.bernheze.org of www.ruimtelijkeplan-
nen.nl.
Inspraak
Procedure 2
Iedereen kan binnen zes weken na publica-
tiedatum met een schriftelijke inspraakreactie 
aan het college van burgemeester en wethou-

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

betreffende afdeling.
Bezwaar
Procedure 4a
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken 
na verzenddatum van dit besluit bezwaar in-
dienen bij het college van burgemeester en 
wethouders van Bernheze. Het bezwaar heeft 
geen schorsende werking.
Procedure 4b
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken 
na publicatiedatum van dit besluit bezwaar 
indienen bij het college van burgemeester en 
wethouders van Bernheze. Het bezwaar heeft 
geen schorsende werking.
Beroep
Procedure 5a
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken 
na publicatiedatum van dit besluit beroep 

indienen bij de sector bestuursrecht van de 
rechtbank, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Her-
togenbosch. Het beroep heeft geen schorsen-
de werking. Er zijn griffierechten verschuldigd.
Procedure 5b
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken 
na publicatiedatum van dit besluit beroep in-
dienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van 
de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 
’s-Gravenhage. Het beroep heeft geen schor-
sende werking. Er zijn griffierechten verschul-
digd.
Bezwaar-/beroepsmogelijkheid
Procedure 6
Er zijn geen bezwaar-/beroepsmogelijkheden.
Voorlopige voorziening
Procedure 7a
Belanghebbenden kunnen, gelijktijdig met een 

ingediend bezwaar- of beroepschrift, de voor-
zieningenrechter 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 be-
stuursrechtspraak van de Raad van State, de 
voorzitter van de afdeling verzoeken om een 
voorlopige voorziening te treffen. Er zijn grif-
fierechten verschuldigd. 

Reageren
In een schriftelijke reactie moeten staan: de 
datum, de naam en het adres van degene die 
reageert, een omschrijving van het onderwerp, 
de reden waarom u bezwaar/zienswijze/be-
denking indient en uw handtekening.

gEmEEnTEbEricHTEn

Op 18 maart starten de werk-
zaamheden. De aanwonenden en 
aanliggende bedrijven blijven zo 
veel mogelijk bereikbaar, maar de 
werkzaamheden hebben gevolgen 
voor het doorgaande verkeer op 
de Graafsebaan. Natuurlijk probe-
ren we overlast tot een minimum 
te beperken. Heeft u vragen of op-
merkingen over de werkzaamhe-
den, dan horen we die graag. 

Inloopavond
Op dinsdag 19 maart is er van 
19.30 tot 21.00 uur een inloop-
avond over de herinrichting van 
de Graafsebaan. U bent dan van 
harte welkom in Cultureel Cen-
trum de Pas, De Misse 4 in Heesch. 

Contact
De firma Van de Wetering uit Heesch 
voert de werkzaamheden uit. Con-

tactpersoon van Van de Wetering is 
Albert Netten, telefoon 0412-45 13 
68, e-mail ct@wetering.nl 
De contactpersonen bij de gemeente 
zijn projectleider Mark van der Leest 
en toezichthouder Theo Verheul, te-
lefoon 14 0412, e-mail gemeente@
bernheze.org en verheuladvies@out-
look.com. Meer informatie is te vinden 
op onze website www.bernheze.org 
(zoekterm: graafsebaan). 

Werkzaamheden graafsebaan Heesch
We gaan de Graafsebaan opnieuw inrichten om de veiligheid voor fietsers, voetgangers en automobilisten te 
verbeteren. Het gaat om het gedeelde van rotonde ’t Kruispunt tot aan de bebouwde komgrens. 

oFFiciëLE bEkEndmAkingEn

Voornemen ambtshalve
wijziging adresgegevens

Uit onderzoek is gebleken dat de 
volgende personen niet meer wo-
nen op het adres in de gemeen-
te Bernheze waar zij volgens de 
Wet basisregistratie personen 
(BRP) staan ingeschreven. Het 
onderzoek van de afdeling Bur-
gerzaken leverde geen resultaat 
op. Het college van burgemeester 
en wethouders van de gemeente 
Bernheze is van plan het bijhou-
den van hun persoonsgegevens 
ambtshalve te beëindigen. Dit kan 
voor hen grote persoonlijke en/of 
financiële gevolgen hebben. Het 
formele besluit tot uitschrijving 
wordt gepubliceerd op de ge-
meentepagina’s in deze krant.
- D. Smetsers,
 geboren 23-09-1977
- S. Janlae, geboren 15-12-1987
Heeft u informatie over de ver-
blijfplaats van deze personen of 
heeft u vragen, neem dan con-
tact op met het de afdeling Bur-

gerzaken van de gemeente Bern-
heze via 14 0412 of 
gemeente@bernheze.org. 

Algemene Plaatselijke 
Verordening (APV)

Inzameling oud ijzer 
Het college van burgemeester 
en wethouders heeft toestem-
ming verleend voor het houden 
van een openbare inzameling 
oud ijzer op grond van artikel 
5:13 van de Algemene Plaatse-
lijke Verordening Bernheze (APV) 
2018 aan Muziekvereniging Ser-
vaes in Heeswijk-Dinther, op 6 
april 2019. De vergunning is ver-
zonden op 11 maart 2019. 
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van 
toepassing.

Evenementenvergunning
Het college van burgemeester en 
wethouders heeft een vergun-
ning/ontheffing verleend aan:
- Stichting Slippendwiel voor het 

organiseren van een Mega Trek-

kertrek Spektakel op 15 maart 
2019 van 20.00 tot 02.00 uur 
en op 17 maart 2019 van 08.00 
tot 24.00 uur. Er is op 15 maart 
geluidsversterkende apparatuur 
van 20.00 tot 01.00 uur en op 
17 maart van 08.00 tot 24.00 
uur. De Nistelrodensedijk (vanaf 
de Berkenvenseweg tot aan de 
Justitieweg) in Loosbroek is af-
gesloten voor alle verkeer behal-
ve voor voetgangers. In de Bos-
weg wordt een parkeerverbod 
ingesteld voor beide zijden van 
de weg. De beschikkingen zijn 
verzonden op 11 maart 2019.

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

Wet ruimtelijke ordening 

Ontwerpbestemmingsplan 
Achterstraat 33 Nistelrode
Burgemeester en wethouders 
maken op grond van artikel 3.8 
van de Wet ruimtelijke ordening 
de ter-inzage-legging bekend 
van het ontwerpbestemmings-
plan ‘Achterstraat 33 Nistelrode’, 
te raadplegen op www.ruim-
telijkeplannen.nl met IDN-co-
de NL.IMRO.1721.BPAchter-
straat33-ow01).
Inhoud: Dit plan regelt de ver-
plaatsing van het bouwblok ter 
plaatse en ligt ter inzage vanaf 
14 maart 2019. 
Procedures 1b en 3b zijn van 
toepassing

Ontwerpbestemmingsplan 
Hogeweg 6 Nistelrode
Burgemeester en wethouders 

maken op grond van artikel 3.8 
van de Wet ruimtelijke ordening 
de ter-inzage-legging bekend 
van het ontwerpbestemmings-
plan ‘Hogeweg 6’ Nistelrode, te 
raadplegen op www.ruimtelijke-
plannen.nl met IDN-code NL.IM-
RO.1721.BPHogeweg6-OW01).
Inhoud: Dit plan regelt de ver-
plaatsing van het bouwblok ter 
plaatse en ligt ter inzage vanaf 
14 maart 2019. 
Procedures 1b en 3b zijn van 
toepassing

Ontwerpwijzigingsplan 
Laverdonk 13 Heeswijk-Dinther
Burgemeester en wethouders ma-
ken de ter-inzage-legging bekend 
van het ontwerpwijzigingsplan 
‘Laverdonk 13 Heeswijk-Dinther’, 
artikel 3.9a Wet ruimtelijke orde-
ning. Het plan is te raadplegen op 
www.ruimtelijkeplannen.nl met 
de code NL.IMRO.1721.WPLa-
verdonk13-ow01.
Inhoud: Het plan betreft het ver-
wijderen van de woonbestem-
ming en de gronden in juridisch 
en feitelijke zin in overeenstem-
ming te brengen met de omge-
ving aan Laverdonk 13 in Hees-
wijk-Dinther.
Procedures 1b en 3b zijn van 
toepassing.

Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht 

Reguliere procedure 

Ontvangen aanvraag voor een 
omgevingsvergunning 

Heeswijk-Dinther
- Hazelbergsestraat 2
 Vervangen staldeuren door ko-

zijnen
 Datum ontvangst: 05-03-2019
Procedure 6 is van toepassing.

Besluiten 
De volgende omgevingsvergun-
ningen zijn verleend. Deze be-
sluiten treden daags na verzen-
ding van het besluit in werking.
Heeswijk-Dinther
- Hoekseweg 1
 Oprichten opslagloods
 Verzenddatum: 07-03-2019
Heesch
- Zoggelsestraat 21a
 Uitbreiden bedrijfspand
 Verzenddatum: 07-03-2019
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 uitge-
breide procedure, niet worden 
gepubliceerd. De bekendmaking 
van deze aanvragen vindt plaats 
via publicatie van een ontwerp-
besluit.

Tijdelijke vergunning
Heeswijk-Dinther
- Aa-brugstraat ong. kavel 6579
 Tijdelijk plaatsen en bewonen 

van een woonunit
 Verzenddatum: 28-02-2019
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van 
toepassing

Wilt u op de hoogte blijven van de bekendmakingen uit uw buurt? 
Meld u op www.overheid.nl aan voor de e-mailservice. U hoeft 
alleen uw e-mailadres en postcode(gebied) in te vullen. 
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OSS/BERNHEZE– In 2018 is het 
aantal klanten van de Voedsel-
bank in Oss met ongeveer 10 
procent toegenomen. Aan het 
eind van het jaar werden we-
kelijks iets meer dan 200 voed-
selpakketten verstrekt vanuit de 
locatie aan de Rossinistraat. 

De stijging is hoger dan het lan-
delijk gemiddelde, waar de stij-
ging van het aantal klanten zes 
procent is. Gemiddeld krijgen 

de klanten tussen de 30 en 35 
producten mee, ter waarde van  
€ 50,- per pakket. Het aantal 
vrijwilligers dat dit in Oss regelt, 
is ook gegroeid. Wekelijks zijn 
58 vrijwilligers in de weer om het 
mogelijk te maken. 
De groei van het aantal klanten 

is mede tot stand gekomen door 
de verruiming van de toelatings-
criteria, die landelijk zijn vastge-
steld. Ook raakt de Voedselbank 
voor Oss en Omgeving meer en 
meer bekend en weten zodoen-
de meer mensen de weg naar de 
voedselhulp te vinden. 

Verder ziet de Voedselbank voor 
Oss en Omgeving dat meer 
50-plussers een beroep doen op 
de Voedselbank en ook het aan-
tal alleenstaanden steeg relatief 
meer dan de meerpersoonshuis-
houdens. Met name de groep 
ouderen lijkt niet te profiteren 
van de groeiende economie in 
Nederland. Daarmee loopt de 
Voedselbank in Oss weer wel in 
lijn met de landelijke cijfers.
In de eerste twee maanden van 
2019 lijkt de groei zich voort te 
zetten.

Voedselbank oss en
omstreken ziet ook
aantal klanten toenemen

Wat te denken van ons buitenge-
bied met een grote veedichtheid 
en alle problemen die dat met 
zich meebrengt? En het toezicht 
op grote vervuilers? 

Stem 20 maart SP
Op woensdag 20 maart zijn de 
verkiezingen voor de Provinciale 
Staten. Zeg maar de Tweede Ka-
mer van de provincie Noord-Bra-
bant. Het zijn belangrijke ver-
kiezingen. De provincie neemt 

onder andere besluiten over 
milieu, veehouderij, bebouwde 
omgeving en monumenten. Een 
goed provinciebestuur is van 
grote waarde. Luisteren naar de 
mensen, is wat de SP altijd wil. 

De SP doet mee aan de verkie-
zingen voor de Provinciale Staten 
met lijst 3. Daar staan 50 SP-kan-
didaten klaar om gekozen te 
worden. En uit Bernheze niet de 
minste kandidaat. Op plaats 32 

staat namelijk Jan Raaimakers. 
Zo heeft Bernheze de mogelijk-
heid om een stem uit te brengen 
op een SP-kandidaat uit de eigen 
gemeente. Maak gebruik van uw 
recht om te gaan stemmen. Stem 
20 maart op de SP. Daar hebt u 
21 maart ook nog iets aan. 

Lees ook het SP Brabant ver-
kiezingsprogramma op https://
noord-brabant.sp.nl/verkiezings-
programma-beter-brabant.

Stem op 20 maart Sp
voor de provincie

Op 20 maart mag de kiezer naar de stembus. Waarom?, vraagt u misschien. 
We gaan de nieuwe leden voor de Provinciale Staten (PS) kiezen. Deze nieuw-
gekozen Statenleden kiezen dan gelijk een nieuwe Eerste Kamer. Eigenlijk 
kiest u dus twee in één. Extra belangrijk om een stem uit te brengen op de 
SP. Voor Bernheze speelt namelijk een aantal erg belangrijke onderwerpen op 
provinciaal niveau.

Dagelijks Bestuur SP Bernheze

Stem 20 maart ook Lokaal!
Lokaal Brabant doet mee aan de verkiezingen voor de Provinciale Staten en 
toen ik, John van de Akker, gevraagd werd om lijstduwer te worden, zei ik 
daar graag ‘ja’ tegen. Ook in Gedeputeerde Staten is volop ruimte voor een 
lokaal Brabants geluid. Mensen vanuit de hele provincie, die weten wat er 
lokaal speelt en niet mee hoeven te lopen aan het handje van wat landelijk 
bepaald wordt.

Waar staan wij voor? 
Meer betrokkenheid van de Provincie bij lokale issues door regioverantwoor-
delijke gedeputeerden. Zoals de transitie in de agrarische sector met gezond 
boerenverstand een toekomstperspectief geven. Een gezonde woon- en 
leefomgeving met de klimaatdoelstellingen van Parijs als richtinggevende 
piketpalen. De Brabantse cultuur versterken, meer topsportevenementen en 
sportbeoefening in Brabant. In principe niet herindelen, tenzij dit gesteund 
wordt door een meerderheid van de inwoners. Ons inzetten om de zoge-
naamde ‘krimp’-gebieden te laten groeien en de leef-
baarheidbepalende en benodigde voorzieningen te 
versterken. Een economisch sterk Brabant met hoge 
arbeids- en maatschappelijke participatie. Inzetten op 
een logisch stiller spoor- en wegennet, snelle fietspa-
den, vervoer over water, smart mobility en toegankelijk 
openbaar vervoer voor iedereen. Dus stem op 20 maart 
ook (Brabant) Lokaal. Want Lokaal zijn we allemaal!
Wil je meer weten? Kijk dan op lokaal-brabant.nl. 

John van den Akker, Lijst 11, nr 24.

In Bernheze gelukkig geen dis-
cussie of we als mens invloed 
hebben op het klimaat. Hooguit 
over de manier waarop we het 
klimaat kunnen helpen. Politieke 
Partij Blanco heeft de afgelopen 
jaren op verschillende manieren 
hier aandacht voor gevraagd. 

Zo kwamen wij destijds met het 
voorstel voor de eerste gasloze 
wijk voor Bernheze. Inmiddels 
is die verplichting er voor heel 
Nederland. Duurzame energie-
opwekking is één van de ma-
nieren om een positieve bijdrage 
te leveren aan het klimaat. Om 

mensen te stimuleren om zonne-
panelen te plaatsen komen wij 
samen met enkele andere par-
tijen aanstaande donderdag met 
een voorstel. 
De WOZ waarde van huizen is 
hoger wanneer er zonnepane-
len geplaatst zijn, wat resulteert 
in een hogere OZB (gemeente-
belasting). Wij willen graag dat 
de waardestijging niet leidt tot 
een hogere OZB en dat onze 
gemeente dit in de tarieven aan-
past. Duurzame aanpassingen 
moeten naar onze mening na-
melijk juist gestimuleerd en niet 
gestraft worden.

Als iedereen een beetje meer 
aandacht heeft voor het klimaat 
dan hebben we wel degelijk in-
vloed. Een betere wereld begint 
toch echt bij jezelf. 

gloeiende plaat 
van het klimaat

De afgelopen dagen viel de regen af en 
toe met bakken uit de hemel, terwijl vo-
rige zomer juist superdroog was. Over het 
weer en het klimaat kun je altijd wel wat 
vertellen. Het weer hebben we niet in de 
hand, terwijl we wel invloed hebben op het 
klimaat. Ook al is dat misschien maar een 
druppel op de gloeiende plaat. Politieke 
Partij Blanco is van mening dat alle beetjes 
helpen. 

Marko Konings, fractievoorzitter Politieke Partij Blanco

duurzame 
aanpassingen 
stimuleren

meer bekendheid 
en verruiming 
toelatingscriteria

Speciale Verkiezingsbrug 
HEESCH – De Provinciale Sta-
tenverkiezingen staan zondag 
17 maart centraal tijdens een 
speciale aflevering van politiek 
café Brug in CC De Pas. 

Maar liefst twaalf van de zes-
tien partijen die op 20 maart 
meedoen aan de verkiezingen 
in Brabant, sturen zondag een 

vertegenwoordiger naar Heesch. 
Zij zullen interessante kwesties 
voorgeschoteld krijgen, onder 
meer over het klimaat en de 
drugsproblematiek in Brabant. 

Daarnaast is er een ludieke ‘Ken 
je Brabant-quiz’, verzorgt Theo 
van Duren een column en zorgt 
het koor De Zeezwabbers voor 

de muzikale noot. Verkiezings-
café Brug is een initiatief van SP 
Bernheze. 
Het café op zondag 17 maart 
begint om 16.00 uur. 

De presentatie is in handen van 
Geert van der Wielen en Anne-
mieke van der Aa. De toegang 
is gratis.

Petra van der Dussen: ‘Wakker blijven als de wekker is afgegaan’
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inFormATiE Voor dE kErnEn

Heesch - +31 611727028 - rhaakmeester@rhadvocaat.nl

maakt werk van jouw recht
FAMILIERECHT | ERFRECHT | AANSPRAKELIJKHEID/LETSEL | BESTUURSRECHT

www.rhadvocaat.nl

Brandpreventief Adviesburo Jan van Gerwen B.V.

Adviesburo Jan van Gerwen B.V.

Brandpreventief Adviesburo Jan van Gerwen B.V.

Adviesburo Jan van Gerwen B.V.

De Morgenstond 35
5473 HE  Heeswijk-Dinther
T. 0413 29 36 63
info@adviesburojanvangerwen.nl
www.adviesburojanvangerwen.nl

BrandpreventieBeton- staal- en houtconstructiesBrandpreventief Adviesburo Jan van Gerwen B.V.

Adviesburo Jan van Gerwen B.V.

Brandpreventief Adviesburo Jan van Gerwen B.V.
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BrandpreventieBeton- staal- en houtconstructies

De Morgenstond 35 - 5473 HE Heeswijk-Dinther - T. 0413 29 36 63
info@adviesburojanvangerwen.nl
www.adviesburojanvangerwen.nl

Adviesburo Jan van Gerwen B.V.

Een bouwvergunning in een uur!

Wat is een balievergunning? De 
gedachte is om met een bouw-
aanvraag naar de gemeente te 
gaan en (mits voldaan aan de 
voorwaarden) een ‘uur later’ 
met een bouwvergunning de 
deur uit te lopen. Dat klinkt als 
een utopie, maar wij zien hier 
een buitenkans! 

De kern is: vertrouwen in de in-
dieners. Maar dat durven wij wel 
aan. Dit past in onze doelstelling 
om meer participatie van onze 
inwoners te bereiken. Praktisch 
betekent het dat door de ge-
meente gecertificeerde aanvra-
gers (architecten, bouwkundig 
tekenaars etc.) zelf toetsen of zij 

voldoen aan de wettelijke eisen 
bij kleinschalige plannen of uit-
breiding waar een vergunning 
voor nodig is. 

Er zullen waarschijnlijk ook wel 
nadelen zijn, maar als CDA Bern-
heze willen we niet denken in 
bedreigingen, maar in kansen 

en mogelijkheden! Met de om-
gevingswet die zijn opwachting 
gaat maken, waarin we allemaal 
de omslag gaan maken van: ‘nee 
tenzij’, naar ‘ja mits’, kunnen we 
daar in Bernheze samen alvast 
op vooruitlopen. 

Hoe goed het ook gaat, binnen iedere organisatie is ruimte voor verbetering, zo ook in Bernheze. CDA 
Bernheze is altijd op zoek naar vermindering van de regeldruk, naar ‘inwonersvriendelijke’ dienstver-
lening. Daarom komt het CDA Bernheze in de raadsvergadering van 14 maart met een voorstel om de 
mogelijkheden voor de invoer van een zogenaamde balievergunning te bekijken. Er zijn hiermee in een 
paar gemeenten al ervaringen opgedaan.

Erwin van Kessel, raadslid, en Mart Smits, fractievoorzitter, CDA Bernheze

cda.nl/bernheze

ga stemmen!
Er is maar één manier om wat te 
veranderen: ga stemmen! Links, 
rechts of recht door zee. Natuur-
lijk kunnen we een aantal zaken 
opsommen waarom het meer 
dan wijs zou zijn uw stem te ge-
ven aan D66, door te denken aan 
uw toekomst en de generatie na 
u bijvoorbeeld. Op 20 maart kunt 
u het verschil maken. In uw pro-
vincie én in Nederland. Uw stem 
telt dubbel. U beslist over uw ei-
gen buurt en daarmee over de 
nieuwe Eerste Kamer. Samen met 
D66 kunt u zo Nederland een be-
langrijke stap vooruit brengen.

Plakken
Politieke partijen, ook in Bern-
heze, willen graag uw stem. Al-
lemaal met de beste redenen en 
vol van eigen normen en waar-
den. Iedereen wil uw aandacht. 
Zie ook de verkiezingsborden in 
onze kernen vol smeekbedes. 
‘Zekerheid’ en ‘Altijd in de buurt’. 
Brave, bij iedereen passende in-

koppertjes. Helaas niet gepaard 
gaand met de bijbehorende fat-
soensregels. Iedereen plakt maar 
wat. En inderdaad, over de pos-
ters van D66. En inderdaad, het 
bord is van ons allemaal. Maar is 

het netjes? Nee. Maar toch suc-
ces allen.

Mathieu Bosch, 
raadslid D66 Bernheze
bernheze.d66.nl

Het is natuurlijk belangrijk om 
bij thema’s met grote gevolgen 
voor onze inwoners en/of waar 
een fors budget mee is gemoeid 
grondig onderzoek te doen. 
Ook zijn wij regelmatig afhan-
kelijk van andere partijen. Maar 
het doorpakken op projecten en 
duidelijke communicatie kunnen 
een hoop onrust, onzekerheid en 
onnodige kosten voorkomen.
Neem nou de Maashorst en 
de ‘huiskamer van Heesch’. De 

VVD-Bernheze vraagt al maan-
den naar de stand van zaken 
betreffende deze projecten. Wie 
neemt de taak op zich om de 
vele plannen omtrent de Maas-
horst verder te ontwikkelen en te 
beheren? Wanneer komt er een 
werkbaar voorstel voor een sa-
menwerking tussen CC De Pas, 
de Eijnderic en de bibliotheek?
Het lijkt erop dat er nu bewe-
ging in komt. Er ligt sinds kort 
een voorstel voor een heldere 

en eenvoudige besturing van de 
Maashorst. En met een nieuwe 
voorzitter van het overleg tussen 
de betrokken partijen over CC 
De Pas komt er medio 2019 een 
nieuw gezamenlijk toekomst-
plan.
De VVD-Bernheze is blij met deze 
positieve ontwikkelingen en zal 
er alert op blijven dat de snooze-
knop niet ingedrukt wordt!

Reageren info@vvdbernheze.nl.

Snoozen of toch meteen opstaan?

15 maart is de Dag van de Slaap. ‘Nog één keer snoozen en dan ga ik er écht 
uit’. Herkenbaar? Dit blijkt echter niet zo’n goede gewoonte, omdat ons brein 
verschillende signalen krijgt: wakker worden of toch doorslapen? Effectiever 
is het om wakker te blijven als de wekker is afgegaan. Onze gemeente zou 
ook effectiever kunnen zijn door wat minder vaak te snoozen.

Petra van der Dussen, burgerlid Commissie Maatschappelijke Zaken VVD-Bernheze

Vindt u D66 gewoon een goe-
de partij, maar vindt u het ook 
nodig dat de eigen bestuurders 
kritisch gevolgd worden? Dan 
kunt u 20 maart Heeschenaar 
Ger Fransen uw voorkeursstem 
geven.

U doet dit zeker als u vindt dat 
de provincie een belangrijke rol 
moet spelen op gebied van milieu 
en energie. Als u vindt dat ze 
actief moet optreden in de ener-
giechaos waarin we worden ge-
confronteerd met windmolens, 
zonnepanelen en gasloze wo-
ningen. Alles beheerst door een 
aantal commerciële bedrijven. 
De provincie heeft daar echt een 
taak zoals eertijds met de PNEM.

En als u vindt 
dat er in Oss 
geen gigan-
tische mest-
fabriek moet 
komen en de 
provinciale weg 
(Oude Rijks-
weg) naar Gra-

ve met die vangrail een enge 
snelweg zonder vluchtstroken 
geworden is. Kortom, meer aan-
dacht voor uw eigen omgeving, 
geef uw stem dan aan Ger Fran-
sen. 
Een groot voorbeeld voor hem 
is al decennia lang Jan Terlouw 
die op hoge leeftijd nog een gro-
te invloed in de partij heeft. Dus 
Lijst 5 nummer 24.

dat gaat naar den 
bosch toe... gerritje
Een plaatsgenoot in Provinciale Staten? Laat met uw stem blijken 
waar uw voorkeur naar uit gaat. Met een groot aantal stemmen kan 
een kandidaat uit het middenveld rechtstreeks gekozen worden, 
maar zeker wint zijn mening aan invloed binnen de partij. 

Ger Fransen

Van recreëren, forenzen en wo-
nen met een veilig gevoel tot 
een schone, opgeruimde omge-
ving en prettig vertoeven zonder 
overlast. Het zijn allemaal the-
ma’s waar de provincie direct of 
indirect bij betrokken is. En het 
gaat ook over een goede basis 
in het leven, onderwijs, toegang 
tot voorzieningen, gezondheid, 
schone lucht, respect voor die-
ren en kansen pakken. Dit ligt 
niet alleen bij de provincie, bij uw 
gemeente of de partij waarop u 
gaat stemmen. Ook u kunt daar 
aan bijdragen.

Vertegenwoordigd en gehoord 

worden is belangrijk. Achter de 
schermen gebeurt enorm veel 
om al die stemmen te verenigen 
en tot een visie te komen die 
zoveel mogelijk mensen en het 
algemeen belang dient. Al die 
belangen en opinies, persoonlijk 
of zakelijk, maatschappelijk of 
privé, moeten afgewogen wor-
den en zijn alle zinvol. Apathie 
en denken dat er toch niks ver-
andert of gaat zoals u het pre-
cies zou willen, is mijns inziens 
oprecht schadelijk voor onze sa-
menleving.

Ga daarom stemmen, uw stem 
telt in ieder geval mee!

kies voor brabant

Om het er toch nog maar eens over te hebben; gaan stemmen op 
20 maart is echt van belang. Uw stem kan werkelijk verschil maken. 
Het beleid van de provincie staat hartstikke dichtbij onze gemeen-
te en daarmee ons dagelijks leven. De Provinciale Staten beslissen 
over grote thema’s als veiligheid, onderwijs en milieu. Dit is dus uw 
kans om aan te geven wat u van belang acht en wat niet.

Esther van Voorden, Progressief Bernheze 
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Tekst?

mAArT: STErrEnbEELd ‘ViSSEn’ Zie oplossing pagina 26

WiL jE EEn ZoEkErTjE pLAATSEn?
Tot 20 woorden € 5,-. Elke 10 woorden extra € 2,50 meer.

info@demooibernhezekrant.nl of 0412-795170.

wie
is deze Bernhezenaar?

Werknemers van Bernheze 
Media worden uitgesloten van 
deelname.

oogcontact

Oplossing
vorige week:

Jack van der Dussen 
uit Heesch

Winnaar:
Marion Minten

kan de staatsloten 
ophalen bij Kantoor-
boekhandel Ceelen

11-3-2019 woordzoekermaken.nl

http://www.woordzoekermaken.nl/print.php?t=In%20en%20om%20de%20Tuin&w=12&h=12&p=C,S,J,K,J,B,M,E,B,E,K,N,O,V,T,B,E,L,C,N,F,W,O,I… 1/1

In en om de Tuin
Naam ______________________  Datum _____________________

Kun jij alle verborgen woorden vinden in deze woordzoeker?

C S J K J B M E B E K N
O V T B E L C N F W O I
X E L D M O O I C Z H U
C R R L V E M L Q W N T
G A X Y O M P O D E E S
A N N P E E O P D M D E
O D D R T N S M J B N O
Y A S A P T T A U A O M
D E G Y A U B R M D H Y
E C Q F D I A T W A I A
U B B Y K N K H K F L M
D D R A A G M O O B F I

AARDE BLOEMENTUIN BOOMGAARD
COMPOSTBAK HONDENHOK MOESTUIN
TRAMPOLINE VERANDA VOETPAD
ZWEMBAD

Deze woordzoeker is uitgeprint op WoordzoekerMaken.nl

Zoek: AARDE, BLOEMENTUIN, BOOMGAARD, COMPOSTBAK 
HONDENHOK,MOESTUIN, TRAMPOLINE, VERANDA, VOETPAD, ZWEMBAD

WoordZoEkEr: 

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

van OOGCONTACT en maak kans op 

5x 1/5 staatsloten

Nu ook pasfoto’s

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

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

TE koop

niEuWE dESSo-
TApijTTEgELS 
In allerlei kleuren/soorten. 
Grote voorraad, scherpe 
meeneemprijs. Vanaf  
€ 2,- per m2. Duinweg 17, 
Schijndel, 06-23034594. 
Ma-wo-do-vrij-za open. 
Di en za-middag op afspraak 
en zondag gesloten. 

dAgELijkS VErS
gEpLukTE TuLpEn
€ 2,- per bos, verschillende 
kleuren.
Richard van Doorn,
Vorstenbosseweg 1 Dinther.

royALE TuSSEnWoning 
LAbEL c
Clemens van Den Bergstraat 6 
Heeswijk-Dinther.
Meer info: 06-25107089. 

kipSALon bErnHEZE
De allerlekkerste kip. 
We hebben meer dan 
20 soorten kipproducten 
en snacks in ons assortiment. 
Elke woensdag geopend van
14.00 -18.30 uur.
Ook verkrijgbaar buiten
openingstijden. 06-12033685/
0413-229677.
Jan van de Boomstraat 9,
Heeswijk-Dinther.

TE koop 
gEVrAAgd

compLETE inboEdELS
Gebruikte eiken meubelen.
Barok en antiek.
06-21839778.

LAndbouWmAcHinES
o.a. ploegen, tractors, 
spitmachine, frees, schudder, 
hark, maaier, mesttank, kieper, 
weidebloter, weisleep, 
vee-/paardentrailer, enz. 
06-19076959.

TE Huur

opSLAguniTS in 
niSTELrodE
Afmeting 24/40 of 48 m2

Geïsoleerd en verwarmd.
Eigen toegang door batch.
Informatie 06-46111667 of
www.opslagunit.eu.

AAngEbodEn

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, kan ook 
aan huis 0413-293260.

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

LAST VAn ongEdiErTE/
pLAAgdiErEn? 
Bel dan met PD Ongedierte-
bestrijding: 06-13703234. 
Veilige en effectieve oplossing 
bij (preventieve) bestrijding van 
ongedierte.

gEZocHT

HELpEndE HAndEn
Hand- en spandiensten?
Contacten leggen?
Waar ligt jouw talent?
Laat het ons weten via
info@pinksterfeestennistelrode.nl

WE Zijn bEniEuWd 
nAAr jouW TALEnT
Ken jij of ben jij die ondernemer 
die ons een vrijwillig handje kan 
komen helpen? Een keer per jaar 
of periodiek? Dat zou enorm fijn 
zijn! Denk hierbij aan jezelf als de 
verbinding tussen de inwoners 
van jouw gemeente en onze 
Maashorst Ondernemers-leden; 
voor vragen over onze club of als 
verwijzer naar de juiste mensen 
die ze nodig hebben. Wij helpen 
jou. Daarnaast; misschien ben jij 
een enthousiaste ondernemer die 
ons kan helpen met bijvoorbeeld 
hand- en spandiensten; een keer 
per jaar bij een evenement of 
periodiek voor de ledenavonden. 
Horen wij van je? 
Stuur je bericht naar 
info@maashorst-ondernemers.nl 
en we bespreken het bij een kop 
koffie.

gEVrAAgd

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

bidprEnTjES
H. Leeijen, John F. 
Kennedystraat 90 Heesch. 
0412-451357. 
geha.leeijen@hetnet.nl. Ik haal 
ze graag bij u thuis op.

AnSicHTkAArTEn VAn 
HEESWijk-dinTHEr En 
LooSbroEk
Dick van de Leest 06-55325484.

oudE/kApoTTE 
compuTErS En LApTopS
Bel Wim van Nistelrooij uit 
Heesch, 06-12464848. Hij pro-
beert deze nog te maken en er 
een goede plek voor te vinden.

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.

MooiBernhezertjes

Maasland
’t Dorp 142 - 5384 ME Heesch

FNV spreekuur op afspraak:
Maandag- en woensdagavond: 19.00-20.00 uur.
1e woensdagochtend van de maand: 
11.00-12.00 uur.

Belastingservice: 1e en 3e dinsdagavond van de 
maand: 19.00-20.00 uur. 

Bel of mail voor een afspraak: 088-3680368, 
spreekuurheesch@vereniging.fnv.nl

Spreekuur Locatie Heesch:
Individuele Belangen 
Behartiging
’t Dorp 142, 
5384 ME Heesch
0412-763700 

Inloopspreekuur:
Maandag- en 
woensdagavond:     19.00-
20.00 uur
1e woensdagochtend van 
de maand: 11.00-12.00 uur.
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CDA altijd in de buurt! www.cda.nl/Bernheze

Geef Bernheze een stem
in de staten en in het waterschap!

Stem op 20 maart
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Auto & Motor NIEUWS

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

www.autobedrijflangens.nl

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

•	 Audi	A3 1.6 TDI Sportback Ambition 
 Plus, PDC, navi clima, xenon, 2013
•	 Audi	SQ5 313 PK! Camera, leder/alcantara, 

zwenkbare trekhaak, 20 inch, enz.!  2014

•	 BMW	320i	High EXE: leder, sportstoelen, 
 el. zonnedak  Navi, PDC, trekhaak, 2008

•	 Ford	Focus	Station navi, PDC, afn. trekhaak, 
119.000 km,  2012

•	 Nissan	Quashqai	2.0 i, Acenta, 140pk, navi, 
panormadak, camera, 74.000 km, 2010

•	 Nissan	Quashqai	2.0 tekna, 140pk, navi, 
panormadak, camera, 103.000 km, 2011

•	 Opel	Astra	1.6i, clima, pdc, stoelverw., 2010
•	 Opel	Meriva	1.6 16V, airco, 
 el. ramen, trekhaak, 2005

•	 Opel	Vivaro	2.0 CDTI L2H1, 125.000 km, airco 
3-pers., 2011

•	 Renault	Captur	0.9 Tce Leder, Camera, 
 PDC V + A , Stoelverw., enz. 2015

•	 VW	Beetle	1.2 TSI, airco, centr. 
 vergr, wit, 99.000 km 2012

•	 VW	Golf	2.0, GTD, 184 PK, aut. station, 
 Bi-Xenon, navi, panoramadak, clima, 18 inch, 

6.900 km, 2015

•	 VW	Polo	1.4I, 16v, 3-drs, airco, electr. ramen + 
spiegels, 239.000 km, 2006

•	 VW	Tiguan	2.0	TDI 177 PK 4-Motion  Aut. Navi, 
Bi-Xenon , Camera , Stoelverw. 99.000 km, 2013

•	 VW	Touran 1.4 TSI navi, camera trekhaak, 
stoelverwarming 2011

SchadeherStel
Gratis leenauto • Geen eigen risico • Onderhoud • Service

nieuw	binnen

verkocht

nieuw	binnen

Verkoop nieuwe en gebruikte auto’s • Bovag garantie
Nationale Autopas • A.P.K. Keuringen • Inbouw autoalarminstallaties

Alle soorten reparaties • Ook voor schade en spuitwerk

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

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

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

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

Audi A1 1.2 Tfsi Admired wit two tone
  vol opties 66.000 km 2013
Citroen C3 1.4 automaat airco 2007
Opel Astra station, 1.0 turbo edition
  zonnedak, 66.000 km 2016
Opel Corsa 1.4 Cosmo, 52.000 km, 
  xenon, zeer luxe 2015
Opel Corsa 1.0 turbo, 29.000 km, airco 2016
Opel Insignia 2.0, CDTi sports, tourer 2015
Opel Meriva 1.4 turbo, airco, 55.000 km 2014
Opel Mokka X 1.4, turbo black edition 
   navigatie, 6.000 km! 2018
Opel Zafira 1.8 Cosmo navigatie 2009
Peugeot 2008 1.2 allure, panoramadak,    
   navi, 33.000 km 2016

Renault Megane station, 1.4 Tce airco, 
  navigatie, 113.000 km 2011
Renault Megane 1.2 Tce, 23.000 km,
   bose uitvoering, vol leer 2016
Seat Ateca 1.4 Tsi automaat, vol opties,
   16.000 km 2017
Seat Ibiza 1.2 2011
Suzuki S-cross 1.0 jetboost, automaat, 
   vol opties, 8.000 km! 2018
Renault Kangoo 1.2 TCe, navi, clima,
   vol opties, 57.000 km 2014

Wordt verwacht:
Renault Grand Scenic 1.2, Tce bose, 
   uitvoering 44000 km 2017

www.autobedrijf-timmermans.nl - www.autoscout24.nl - www.trekhaken.nl

Onze service

* Goede kwaliteit 

* Diverse maten en soorten 
aanhangwagens leverbaar

* Prima inruilmogelijkheden

* Ruime openingstijden

* Ruime keus en 
onafhankelijk advies

* Snelle service van 
 o.a. reparatie

Retselseweg 7
5473HC Heeswijk-Dinther

0413-292607 / 06-515 88 237
info@chrisvanvelzen.com 

www.chrisvanvelzen- 
aanhangwagens.com

Jubilaris Tom van de Graaf 
NISTELRODE - Tom van de Graaf, 29 jaar en woonachtig in Nistelro-
de, was 1 maart 12,5 in dienst bij Autobedrijf Langens, een koperen 
jubileum! Wilbert Langens had voor dit heugelijke feit voor een heer-
lijke taart gezorgd. Tom proficiat en op naar de 25 jaar!

Preventief onderhoud
Houd je auto betrouwbaar en bedrijfszeker

Om betrouwbaar en bedrijfs-
zeker te blijven heeft elke auto 
regelmatig onderhoud nodig. 
Wat er precies moet gebeuren 
en hoe vaak, dat is door de fa-
brikant vastgelegd in onder-
houdsvoorschriften en onder-
houdsintervallen. De garagist 
weet precies welk onderhoud hij 
uit moet voeren.

Langere intervallen
De intervallen zijn de afgelo-
pen jaren overigens wel steeds 
langer geworden. Vroeger was 
doorsmeren en olie verversen 
elke 5.000 kilometer noodza-
kelijk. Tegenwoordig zijn inter-
vallen van 30.000 kilometer of 
langer geen uitzondering meer. 
Toch blijft regelmatig onderhoud 
altijd nodig.

Met uitzondering van onvoor-
ziene reparaties is van al het 
benodigde onderhoud een rede-
lijk goede inschatting te maken 
wanneer het nodig is en wat de 
kosten zullen zijn. Een accu gaat 

doorgaans zo’n vier jaar mee, 
remblokken vóór meestal zo’n 
60.000 kilometer en remblokken 
achter halen wel het dubbele. Je 
zou dus geld opzij moeten leg-
gen als financiële reserve voor 
onderhoud en reparaties die je in 
de toekomst kunt verwachten.

Ga je één keer per jaar naar de 
garage voor onderhoud dan is 
het aan te bevelen dat te com-

bineren met de Algemene Perio-
dieke Keuring (APK).

Goed om te weten
Ga je de auto inruilen? Dan helpt 
het voor de inruilprijs om een in-
gevuld en afgestempeld onder-
houdsboekje te kunnen overleg-
gen. 
Dat is het bewijs dat de auto 
zijn beurten gehad heeft en dus 
goed is onderhouden.

BERNHEZE – Eén van de belangrijkste eisen aan een auto is betrouwbaarheid en bedrijfszekerheid. Niets 
is zo vervelend als een auto die je in de steek laat. Want dat gebeurt altijd op het verkeerde moment. 
Om dit te voorkomen is preventief onderhoud heel belangrijk.
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350ste sterfdag Rembrandt
Nooit eerder pakte het Rijksmu-
seum uit met een tentoonstelling 
van alle werken van Rembrandt: 
22 schilderijen, 60 tekeningen en 
300 prenten uit de eigen collec-
tie. Samen geven ze een weer-
galoos beeld van Rembrandt als 
mens, van wat hij om zich heen 
zag, wat hem fascineerde, hoe 
hij zijn verhalen vertelt en hoe 
vernieuwend hij daarin was. 

Zijn indringende zelfportretten, 
intieme tekeningen, zijn rake 
weergave van emoties en van al-
ledaagse taferelen laten zien dat 
Rembrandt ook vandaag nog 
altijd tot de allergrootste kunste-
naars behoort. 

Marie Christine Walraven
Kunsthistorica Marie Christine 
Walraven studeerde kunstge-
schiedenis in Leiden. Zij heeft ja-
renlange ervaring in het verzor-

gen van lezingen en cursussen, 
onder andere bij Muzelinck in 
Oss. Walraven geeft een mooie 
inleiding op de tentoonstelling 
en laat je met andere ogen naar 
de meesterwerken van Rem-
brandt kijken. 

Kaartverkoop
Kaarten voor deze lezing kosten 
in de voorverkoop € 5,- voor 
bibliotheekleden en € 7,- voor 
niet-leden. 
De kaarten zijn te koop via 
www.bibliotheekbernheze.nl 
of aan de balie van een van de 
bibliotheken. Op de avond zelf 
kosten de kaarten € 7,-.

Maandag 18 maart, aanvang 
20.00 uur, bibliotheek Hees-
wijk-Dinther.

Kunstlezing over dé 
Rembrandt-tentoonstel-
ling in het Rijksmuseum

HeeSWijK-DiNtHeR - Kunsthistorica Marie Christine Walraven 
geeft maandag 18 maart in de bibliotheek in Heeswijk-Dinther een 
lezing over de overzichtstentoonstelling ‘Alle Rembrandts’. 

WILT U OOK GEEN INVESTERING MEER DOEN ZONDER RESULTAAT!
EN WILT U UW HUID OP EEN BOTANISCHE MANIER VERBETEREN?

MELD U DAN NU AAN VOOR ONS COSMEDIX EVENT!

- RIMPELS VERMINDEREN
- PIGMENT VERBETEREN
- GEVOELIGE RODE HUID VERZACHTEN
- ALGEHELE HUIDSTRUCTUUR EN GEZONDHEID AANPAKKEN

MELD U AAN EN U ONTVANGT VAN ONS EEN THUISKIT MET 4 
PRODUCTEN T.W.V. € 250,- NA DE VOORBEREIDING ONTVANGT U 

VAN ONS EEN TREATMENT OP 22 MAART

In een paar weken Minder Rimpels en een Intensieve
huidverbetering met Cosmedix & De Treatment

DIDI HUIDEXPERTS - LAAR 57E - NISTELRODE - 0412-612671 - INfO@BTDIDI.NL

MET 4 WEKEN ZICHTBARE
HUIDVERBETERING REALISEREN?

DAT KAN NU MET DE NIEUWSTE GENERATIE BOTANISCHE
HUIDPRODUCTENLIjN VAN COSMEDIX

SPECIAL EVENT
VRIjDAG 22 MAART

En profiteer van een special prijs.
Producten + treatment

T.w.v. € 350,- voor € 85,-

The anti-ageing concept Flawless skin

Locale actie Regiobank voorjaar 2019
Actie
een actie waarvoor Financieel 
Centrum Heesch een mooie sa-
menwerking met slagerij poelier 
Riny van esch heeft. Mensen 
die met een betaalrekening naar 
RegioBank overstappen vóór 28 
juni 2019, krijgen een waardebon 
van Riny van esch ter waarde van 
€ 25,- cadeau. Hiermee hopen 
we het lokale ondernemerschap 
te bevorderen. 

Voor meer informatie kunt u ge-
woon binnenlopen op ons kan-
toor of neem contact op.

Esther Kouwenberg van Financieel Centrum Heesch en Riny van Esch

’t Dorp 9, 5384 MA HeeSCH
0412-453727 | 
info@financieelcentrumheesch.nl

HeeSCH - RegioBank kiest voor de regio en zet zich in om ervoor te 
zorgen dat lokale basisvoorzieningen blijven bestaan. Daarom heeft 
RegioBank een lokale actie.

Zelf een musical maken 
bij de eijnderic

Musicaldocenten
Wende is één van de negen meiden die 
zelf een karakter bedenken, uitwerken 
en instuderen onder leiding van Hester 
Visscher en tamara Caarls. Beiden zijn 
afgestudeerd docent theater, zang, dans 
en musical. Waar tamara als theaterdo-
cente alles weet van dansen en musicals, 
kent Hester alle ins en outs van zang en 

muziek bij musicals. Samen maken ze de 
randvoorwaarden voor de musical ‘Kunt 
u mij de weg naar Hamelen whatsappen 
meneer?’ 

Karakters
“We krijgen karakters”, vertelt Wende. 
“Dan gaan we nadenken hoe mensen 
zouden doen. en dan gaan we in groepjes 
een toneelstukje over die karakters verzin-
nen. en samen passen ze allemaal in het 
verhaal van Hamelen.” 

De heks
Hester en tamara zijn enthousiast over het 
animo van de kinderen. “Ze weten precies 
wat ze willen”, vertelt Hester. “Aan het 
begin wil iedereen het prinsesje spelen. 
Maar als ze dan het verhaal verder mogen 

invullen, blijkt opeens iemand heel graag 
de heks te willen spelen. Zo krijgt elk kind 
een rol die precies bij haar past.” 

Woensdagmiddag
De lessen zijn op woensdagmiddag van 
16.00 tot 17.00 uur. er is nog plaats voor 
enkele deelnemers. Niet alleen meiden, 
maar ook jongens worden uitgenodigd 
mee te komen doen!

NiSteLRODe - Sinds kort is Wende (10) op woensdagmiddag aankomend musicalster 
bij de Eijnderic in Nistelrode. “Ik moest op een middag alleen thuis zijn, maar daar had 
ik geen zin in. Toen ging ik per ongeluk mee naar de musicalles. Dat vond ik zo leuk 
dat ik sindsdien echt meedoe. Ik vind het fantastisch!” 

Niet alleen meiden, maar ook 
jongens worden uitgenodigd

rake weergave 
van emoties

Vier het leven… Vier de lente!
HeeSWijK-DiNtHeR - Op de 
eerste dag van de lente, 21 
maart, organiseert Berne Abdij-
bier de thema-avond ‘Vier het 
leven…Vier de lente!’ 

Het Proeflokaal van Berne Abdij-
bier bij de Abdij van Berne is nor-
maal alleen overdag geopend, 
maar deze avondopenstelling 
wordt gevierd met een gezellig 
lente terras. Voor de warmte 

zullen er vuurkorven branden 
en zijn er optredens van ‘irish 
Koffie’ en evie van der Heijden. 
Natuurlijk wordt er ook een Ber-
ne Abdijbier gedronken waarbij 
het Witheren Wit perfect past bij 
de lente en zomer. Ook start op 
deze avond de uitleg over en het 
intekenen voor de Special editi-
on Quadrupel houtgerijpt. De 
avond begint om 19.00 uur en 
eindigt om 23.00 uur. 

Abdijstraat 51, Heeswijk-Dinther. 
Wees welkom, de toegang is 
gratis!
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Documentaire over het levens-
verhaal van de bekende Ame-
rikaans-Griekse operazanges 
Maria Callas aan de hand van niet 
eerder vertoonde video’s en foto’s. 
Mooi… een genuanceerd, 
menselijk beeld… nergens 
ingekort, waardoor beroemde 
vertolkingen in onder andere 
Carmen en Norma volledig tot 
hun recht komen. De zichtbare 
overgave die de tragédienne in 
haar spel stopte, sprankelt nog 
steeds. 
(**** De Telegraaf). 

Goed te zien en te horen 
waarom Callas, ruim veertig jaar 
na haar dood, nog steeds tot de 
verbeelding spreekt… boeiend… 
(NRC Handelsblad). 

Een fascinerend portret… 
(Het Parool) 

Verwacht:  
4 april: Bohemian Rhapsody
19 april: A star is born 

Méér?... www.de-pas.nl/agenda/film

Donderdag 21 maart 2019 
20.00 uur € 5,-.
113 minuten, muziek.  

FILMHUIS DE PAS: 
MaRia BY CaLLaS

koor jAÏr en dE HEmELSE ZEVEn
ZondAg 17 mAArT
VAN 15.00-17.00 UUR - TOEGANG GRATIS

koor jAÏr, ruim 50 jaar ge-
leden opgericht als tienerkoor, 
brengt nog steeds eigentijdse 
muziek ten gehore. Het repertoi-
re bevat onder andere songs van 
Abba, the Beatles, Boudewijn de 
Groot, Ilse de Lange, U2, Sting, 
maar ook musicalhits uit ‘Poca-
hontas’ en ‘The Lion King’.

Het koor, is genoemd naar een 
Braziliaanse jongen, die deel uit 
maakte van een onderwijspro-
ject waar men destijds geld voor 
inzamelde. 
Het koor, bestaande uit 25 leden 
(waarvan twee oorspronkelijk 
uit Nistelrode: Maria Ranken-
berg-van den Heuvel en Maria 

Janssen-van den Akker), staat 
onder leiding van Ilse Lunen-
burg. Deze middag worden zij 
begeleid door Michel van Rijn 
(piano) en Dion van Lankveld 
(drums).

dE HEmELSE ZEVEn
Aan elkaar verbonden omdat zij 
in eerste instantie allemaal tel-
gen van de familie Gloudemans 
uit Eerde zijn (zes nichtjes, een 
neef en een oom) en in tweede 
instantie de liefde voor muziek 
delen.

Francis van Hoof, Moniek Gor-
dijn, Geertje Gloudemans, Ingrid 
Landman, Femke Hagens, Mario 

Gloudemans, Hilde van Gompel 
en Nisseroise Twan Pittens zijn 
sinds 2011 bij elkaar en hebben 
diverse optredens mogen verzor-
gen waaronder twee avondvul-
lende stukken met de titels ‘Met 
de tijd mee’ en ‘Ruim de tijd’. 

Een optreden van De Hemelse 
Zeven kenmerkt zich uiteraard 
door veel muziek, afgewisseld 
met teksten en beeld. Lachen is 
een vast onderdeel, maar ook 
een serieus ondertoontje gaan 
ze niet uit de weg.

Loop gezellig binnen tussen 
15.00 en 17.00 uur en geniet! 
De toegang is gratis.

NISTELRODE - Tijdens de Zondagse Muziekmiddag staan op het programma koor Jaïr uit Odiliapeel en 
de Hemelse Zeven.
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geflatteerde 
nederlaag prinses irene

voetbal

Uit een corner werd de bal een 
paar keer weggekopt, maar de 
wind bleef vat op de bal houden, 
waardoor de bal maar niet kon 
worden ontzet. De uitstekede 
centrale verdediger Jari van Gin-

kel kopte de bal uiteindelijk, ge-
dragen door de wind, in de krui-
sing, daardoor stond het, tegen 
de veldverhouding in, 2-0. De 
wedstrijd werd helemaal op zijn 
kop gezet toen, na een prachtige 
aanval, in de slotminuut van de 
eerste helft opnieuw Sven van 
Gelder scoorde. 

Na rust had Prinses Irene de wind 
in de rug, maar na zo’n 10 minu-
ten ging deze liggen. Wel scoor-
de Prinses Irene via Tim van den 
Brand in de 47ste minuut, maar 

de grensrechter zag buitenspel. 
In de 60ste minuut kwam, na 
lang blessureleed, Martijn van 
Vught in het veld, die een paar 
keer mogelijkheden bood aan 
medespelers, maar de trek-

ker werd niet overgehaald. Tim 
van den Brand gaf in de 61ste 
minuut een mooie voorzet op 
Rolf van den Bogaart, maar zijn 
voorzet werd door de duikende, 
steeds goed de diepte zoekende 
middenvelder net gemist. 
Met de storm die ging liggen, 
werd ook de Nistelrodese aan-
valsdrift minder. In de slotminu-
ten werd het zelfs nog 0-5 via 
Cas van der Wal en Sander Bis-
seling. Een terechte maar zwaar 
geflatteerde nederlaag voor 
Prinses Irene.

WIJCHEN/NISTELRODE - Prinses Irene kwam na amper één minuut 
al op een 1-0 achterstand. Van Gelder schoot feilloos raak. Nadat 
in de 40ste minuut Rolf van den Bogaart de verdiende 1-1 op zijn 
schoen had, zijn schot ging rakelings naast, was de wedstrijd 5 mi-
nuten later beslist. 

Dit maakte het vervolg van de 
wedstrijd erg lastig. Als je achter 
de feiten aanloopt en iets wilt be-
reiken maar door de wind waait 
de bal alle kanten op behalve de 
juiste en je hebt vervolgens wat 

moeite om elkaar commucatief 
te bereiken door diezelfde har-
de wind, dan wordt het erg las-
tig om de wedstrijd weer om te 
draaien.
In de tweede helft begon Prin-

ses Irene vol goede moed. Ze 
speelde nog dominanter en was 
duidelijk op zoek naar een doel-
punt. 
In de 51ste minuut werdt deze 
wilskracht beloond. Van der Wiel 
stond op de juiste plaats en tikte 
de bal keurig langs de keeper. 

Hierna ging Prinses Irene op 
zoek naar de gelijkmaker maar 
slaagde er niet in om het de 
keeper echt moeilijk te maken. In 
de 80ste minuut probeerde trai-
ner Sangoer door wat aanvallen-
de impulsen het tij nog te keren 
maar zoals wel vaker dit seizoen 
had dit niet het succes waar op 
gehoopt werd, erger nog; in de 
88ste minuut maakte Maarsen 
de voor hen bevrijdende 1-3 
door een frommelgoal. Maar 
deze tellen ook!

Efficiënt maarsen verslaat 
prinses irene Vrouwen 1
NISTELRODE - In de eerste helft was Prinses Irene de bovenliggende partij en begon zeer sterk. Maar in 
de 9de minuut kwam Maarsen voor de eerste keer in de buurt van de goal en was het gelijk raak. In de 
19de minuut was de eerste echte kans voor Prinses Irene, maar helaas miste van der Wiel. In de 30ste 
minuut viel de 0-2 voor Maarsen door een prima aanval waar de ruimte goed gevonden werd en goed 
afgemaakt werd. 

voetbal

“Ik maakte in de laatste twee 
proeven een paar slordigheids-
foutjes waardoor ik mijn kansen 
verspeelde en vierde ben gewor-
den. Jammer maar ik ben zelf 
zeer tevreden over mijn eerste 

wedstrijd aangezien ik niet zo-
veel trainingsuren heb gehad. Ik 
heb deze wedstrijd op 70 pro-
cent gereden maar bij de vol-
gende wedstrijd wil ik er weer 
staan,’’ vertelt Wesley.

Wesley mist nipt het podium 

HOLTEN/VORSTENBOSCH - Yamaha-rijder Wesley Pittens heeft in 
de eerste wedstrijd om het Open Nederlands Kampioenschap En-
duro in Holten net naast het podium gegrepen. Er is dit jaar veel 
concurrentie in de E2 klasse waardoor het erg spannend was. Het 
gevecht duurde tot in de slotfase waarbij vier rijders streden voor 
de overwinning.

motorcross

     voetbal               hockey  tennis  basketbal       turnen          volleybal               handbal

    beugelen                          boksen              badminton                   zwemmen                 waterpolo handboogschieten          tafeltennis

           korfbal       hardlopen      jeu de boule paardrijden     wielrennen              darten    golf

    biljarten       duivensport                 judo     vissen          skien       snowboarden                 kano  

dammen          schaken     kaarten/bridgen

1cm b

1,2 cm b

1,4cm b

          autosport                      karten              motorsport

mike van grinsven begint de 
dutch Quad masters met zege

In de training veranderde het cir-
cuit heel snel. Ook werd de cros-
ser uit Heesch tijdens een snelle 
ronde een keer gehinderd door 

een andere rijder, waardoor hij 
pas in de vierde ronde zijn snel-
ste ronde neer kon zetten. Mike 
sloot hiermee de sessie af als 

tweede en verzekerde zich hier-
mee van een goede startplaats in 
de manches.
De eerste manche begon voort-
varend voor van Grinsven. ‘’Ik 
kon als kopman aan de wedstrijd 
beginnen. In de beginfase had ik 
wat druk van Joe Maessen, maar 
ik kon het tempo strak blijven 
houden waardoor ik nog een gat 
wist te slaan van een ruime hal-
ve minuut,’’ vertelt een tevreden 
Mike.
Vanwege de hevige storm werd 
de tweede manche afgelast, 
waardoor de uitslag van de eer-
ste manche tevens de daguit-
slag was. Aankomende zondag 
zal de tweede wedstrijd om de 
Dutch Quad Masters verreden 
worden in Lochem.

LIEROP/HEESCH - Mike van Grinsven van het CRQF Quad team is in het Brabantse Lierop ijzersterk 
aan het seizoen begonnen. Op het zandcircuit van Lierop werd de eerste wedstrijd om de Dutch Quad 
Masters verreden. Door de hevige storm kon er helaas maar 1 manche verreden worden, maar wel wist 
van Grinsven deze winnend af te sluiten.

quad rijden

openingswandeltocht 2019

De organisatie van dit sportie-
ve evenement is in handen van 
Wandelorganisatie Jeugd en 

Gezinsvierdaagse. Wandelaars 
kunnen inschrijven en starten 
bij Natuurtheater de Kersouwe 
in de Kersouwelaan. Voor par-
keergelegenheid is gezorgd. Er 
wordt weer een mooie route uit-

gestippeld. De wandelaars moe-
ten onderweg ook even kunnen 
uitrusten en de inwendige mens 
versterken en daarom is er een 
pauze geregeld in de Muziekfa-
briek.

De starttijden voor de diverse af-
standen zijn: 30 en 25 km tussen 
8.00 en 10.30 uur, 25, 20 en 15 
kilometer tussen 8.00 en 12.00 
uur. 10 en 5 kilometer tussen 
8.00 en 14.00 uur.
Kosten voor de deelname bedra-

gen € 2,- voor leden van erken-
de wandelsportbonden. Niet- 
leden betalen € 3,-. Voor nadere 
informatie: willieeninavandaal@
ziggo.nl of 06-13718900.

HEESWIJK-DINTHER - De ‘winter’ beginnen we achter ons te laten en het voorjaar met het tere ontlui-
kende groen mogen we binnenkort welkom heten. Wat is het dan heerlijk om in de wandelschoenen 
te stappen en de natuur in te trekken. De georganiseerde wandeltochten komen weer in beeld. De 
openingswandeltocht wordt, zoals voorgaande jaren, in Heeswijk-Dinther gelopen en wel op zondag 
17 maart.

onderweg even 
uitrusten

De wind bleef vat op de bal houden, 
waardoor de bal maar niet kon worden ontzet
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bErnHEZE SporTiEF

Volg trainingen voor een zekerder gevoel op 
je racefiets

Veel mensen hebben in hun spor-
tieve enthousiasme een racefiets 
aangeschaft maar komen er al 
gauw achter dat remmen, scha-
kelen en in balans blijven op zo’n 
fiets wel wat anders is dan fiet-
sen op een gewone fiets. Om te 
voorkomen dat je enthousiasme 
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. 
De trainingen vinden plaats op 
de zaterdagen 30 maart, 6, 13 
en 20 april. De start is vanaf De 
Misse in Heesch, om 9.00 uur. 

Inschrijven
Schrijf je in voor Start2Bike via 
www.start2bike.nl. Ook vind je 
daar meer informatie.

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.

HEESCH – Ben je onlangs gestart met wielrennen of heb je nog nooit een techniektraining gevolgd? 
Dan is Start2Bike iets voor jou. Op 30 maart start Toerwielerclub de Voorsprong uit Heesch met Start-
2Bike, een laagdrempelig trainingsprogramma van wielsportbond NTFU. Tijdens de trainingen schaaf 
je jouw techniek bij zodat je met een veilig en vertrouwd gevoel op pad kunt.

Om veilig op pad te 
gaan is een aantal 
basistechnieken nodig

Helaas was trainer Walter ver-
hinderd door de griep waardoor 
ditmaal de vader van Marco 
het coachen voor zijn rekening 
moest nemen. Marco kwam uit 
in een poule met niveau 1 en 
2 judoka’s en wederom moest 
Marco helaas zijn meerdere er-
kennen in Dion Sas uit Beverwijk 
van de Special Judo foundation. 
Geen schande om hiervan te 
verliezen omdat niveau 1 en 2 
eigenlijk judoka’s zijn die ook op 
reguliere toernooien wedstrijd 
kunnen draaien. Marco won zijn 

tweede wedstrijd met een mooie 
worp, waardoor hij zijn twee-
de wazari kreeg, topresultaat in 
deze wedstrijd!

De derde wedstrijd moest Marco 
wederom tegen Dion Sas en he-
laas liet hij zich verrassen en ver-
loor deze ook omdat zijn oude 
blessure weer naar boven kwam. 
De laatste wedstrijd werd daar-
om een Ne-waza wedstrijd die 
Marco wist te winnen met een 
mooie houdgreep. 

Een prachtig resultaat voor deze 
15-jarige judoka, die door zijn 
gewicht bij de senioren uitkomt. 
Proficiat Marco met dit goe-
de resultaat en bedankt dat je 
ook afgelopen weekend Team 
Tanoshii/Conscius Sports weer 
sportief en winnend hebt verte-
genwoordigd.

Wil je meer weten of wil je 
eens mee komen doen bij team 
Tanoshii/Conscius sports ‘Judo 
op maat’? Kijk dan eens op 
www.budoschooltanoshii.nl of 
www.consciussports.nl.

Vierde bartjes aangepast
judotoernooi in Assen
ASSEN/NISTELRODE - Team Tanoshii/Conscius Sports behaalde 
weer succes, dit keer tijdens het vierde Bartjes aangepast judotoer-
nooi in Assen. Marco van Kaathoven trok vandaag samen met zijn 
vader als begeleider naar Assen voor deelname aan het judotoer-
nooi.

budo

WHV verliest van boerdonk
LOOSBROEK- WHV heeft thuis 
tegen Boerdonk helaas de goe-
de lijn van de laatste weken 
niet voort kunnen zetten. De 
wedstrijd tegen Boerdonk werd 
voor een groot gedeelte bepaald 
door de harde wind. 

Van goed voetbal was vanaf het 
begin geen sprake en WHV had 
in de eerste helft de wind tegen 
en Boerdonk was de bovenlig-
gende partij. WHV loerde op 
de counter, maar uitgespeelde 
kansen kreeg WHV niet. Boer-
donk werd beter en in de 31ste 
minuut werd het 0-1 door een 
penalty. Roel van Alphen liet de 
keeper kansloos. WHV was even 
niet bij de les en net voor rust 

scoorde Boerdonk de 0-2 door 
Danny van de Velden.
Na rust had WHV de wind mee 
en men probeerde het wel, maar 
niets wilde lukken vandaag. He-
laas zorgde een opstootje voor 
de beslissing in de wedstrijd. 
Teun van Mil werd zeer zwaar 
gestraft en kreeg de rode kaart 

en WHV moest met tien man 
verder; hierdoor kreeg Boerdonk 
de mogelijkheid om de wedstrijd 
uit te spelen. In de 82ste minuut 
werd de wedstrijd beslist. Boer-
donk scoorde de 0-3.
WHV kreeg nog een kans, maar 
helaas raakte Thijs Lunenburg de 
paal.

voetbal

HEESCH - Binnen vijf minu-
ten had HVCH al op 1-0 moe-
ten staan alleen voor de keeper 
miste Tom Hekerman. Een beste 
kans. 

Vlak voor rust kwam Juliana’31 
op voorsprong door mistasten 
van de HVCH verdediging. In 

de tweede helft waren de beste 
kansen nog voor HVCH, maar 
door de storm was er van goed 
voetbal. door beide teams, geen 
sprake. Een vrije trap van Joey 
Vissers ging net voor het einde 
nog tegen de lat. Deze wedstrijd 
verdiende eigenlijk ook geen 
winnaar.

HVcH doet zichzelf tekort
voetbal
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dE opLoSSing

HEESWIJK-DINTHER - Afgelo-
pen (winderige) zondag mocht 
Avesteyn aantreden tegen Cito. 
De eerste wedstrijd voor het 
vaandelteam van Avesteyn op 
het nieuw aangelegde kunst-
gras. 

De eerste helft was voor 
Avesteyn. Avesteyn speelde de 
eerste helft met de wind in de 
rug, wat na een kleine tien mi-
nuten resulteerde in 1-0. De ma-
ker van de goal was Joost van 
Vught. Joost gaf een corner voor 
die direct achter de keeper in de 
haak viel. 
Dit gaf Avesteyn vertrouwen om 
door te drukken waarna door 
een goede actie van Joost en een 
overstapje van Stan de Laat de 
bal bij Rens van Vught op rand-
je 16 belandde. Deze twijfelde 
niet en schoot de bal tegen het 
net, wat de 2-0 betekende. Ook 

na de 2-0 was Avesteyn heer 
en meester, echter was het de 
keeper van Cito die meerdere 
malen zeer goed optrad waar-
door de 3-0 niet viel.
In de tweede helft was Cito de 
ploeg die de bal had en ook de 
meeste tweede duels won op 
het veld. Dit had mede te ma-
ken met de wind. Tot echte gro-
te kansen leidde het echter niet. 
Het was in de laatste vijf minu-
ten nog billen knijpen doordat 
de bal een enkele keer gevaarlijk 
stil viel in het 16 meter gebied. 

Echter was het Avesteyn dat 
zonder echt in gevaar te zijn 
gekomen de handen in de lucht 
kon gooien na 90 minuten. Een 
goede prestatie van het team en 
volgende week wacht de ploeg 
van de oud-trainer Antwan van 
Rijn, SDDL. In de thuiswedstrijd 
werd SDDL met 4-0 verslagen.

Avesteyn wint wedstrijd met 
twee gezichten

voetbal

Heeswijk herpakt zich en wint

In de 28ste minuut kwam Hees-
wijk terecht op 1-0. De goed in 
vorm verkerende Coen van Bel-
jouw zocht zijn directe tegen-
stander op, kapte naar binnen 
en draaide de bal fraai binnen. 

In de tweede helft duidelijk min-
der goed voetbal. De wind bleef 
parten spelen en Heeswijk had 
het in de eerste fase dan ook las-

tig. Het was Heeswijk dat op 2-0 
kwam. Een goede aanval van 
achteruit kwam bij Danny Aarts 
terecht op rechts. Gelegenheids-
spits Stef Adank kwam naar de 
eerste paal en schoof de punt-
gave voorzet van Aarts achter 
Kessels. 
Vijf minuten voor het einde 
kwam Sportclub Irene nog op 
2-1 door een miscommunicatie 

in de Heeswijkse verdediging. 
Ries van Alebeek zag zijn terug-
speelbal achter van Zutphen, die 
uit zijn goal was gekomen, het 
net in gaan. 

Dit doelpunt bracht Heeswijk 
verder niet aan het wankelen en 
na 93 minuten voetbal floot de 
uitstekend leidende Verstappen 
voor het laatst.

HEESWIJK-DINTHER – Heeswijk nam het heft in handen. In de eerste 20 minuten leverde dit dan ook al 
drie goede kansen op. Coen van Beljouw vond met zijn schot de paal, waar het schot van Danny Aarts 
gekraakt werd en Tom Sleddens zag zijn schot met links katachtig gepakt worden door keeper Jimmy 
Kessels. 

voetbal

Altior pakt weer de punten

De wedstrijd begint sterk, de pu-
pil van de week Iva van de Wiel 
ziet Altior snel een voorsprong 
pakken en de dames weten in de 
eerste helft uit te lopen naar een 
5-2 voorsprong. 

In de tweede helft lukt het nog 
wat verder uit te lopen en de 
eindstand is 11-5 in het voor-
deel van de thuisploeg. Een fij-
ne opsteker, maar de komende 
wedstrijden zijn minstens net zo 
belangrijk. 

Volgende week weer een thuis-
wedstrijd om 17.15 uur tegen 
Heumen. 

Altior 2 - Bladella 2: 17-11
Altior 3 - Oxalis 2: 11-3
Altior 4 - KVS’17 2: 14-9
DAW Schaijk A1 - Altior A1: 
9-10
Altior A2 - Diosa A1: 10-7
Altior A3 - Avanti A3: 12-7
Altior B1 - DAKOS B1: 6-8
Altior B2 - Be Quick B2: 14-2
Altior C1 - DDW/SDO’99 C1: 
13-4
Celeritas C1 - Altior C2: 10-3
Celeritas D1 - Altior D1: 2-6
Altior D2 - DAW Schaijk D1: 
2-5
Altior E2 - Korloo E2: 9-0
Altior W1 - BMC W1: 10-3
Altior W2 - Avanti W1: 5-14.

korfbal

     voetbal               hockey  tennis  basketbal       turnen          volleybal               handbal

    beugelen                          boksen              badminton                   zwemmen                 waterpolo handboogschieten          tafeltennis

           korfbal       hardlopen      jeu de boule paardrijden     wielrennen              darten    golf

    biljarten       duivensport                 judo     vissen          skien       snowboarden                 kano  

dammen          schaken     kaarten/bridgen

1cm b

1,2 cm b

1,4cm b

          autosport                      karten              motorsport

Iva van de Wiel

korfbalsters prinses irene verliezen nipt

Ook na rust bleef het de hele 
tweede helft stuivertje wisselen. 
Alle speelsters vochten voor de 
belangen van het team. Prinses 
Irene maakte de eerste treffer na 
rust. Gaby van Santvoort trof het 
gele mandje met een prachtig 
afstandschot. Swift antwoord-
de direct en behield hiermee de 
voorsprong. Doelpunten vielen 
moeizaam in deze fase van de 
wedstrijd. Tot 9-9 nam Swift tel-
kens de voorsprong en maakte 
Prinses Irene gelijk. Lotte Wil-
bers, Annelies Thijssen en Evy 
van de Akker scoorden. 
Met nog vijf minuten op de klok 
scoorde Evy haar vierde doelpunt 
van de dag. Met een stand van 
10-10 was er nog van alles mo-
gelijk. Speelsters gooiden nog de 
laatste energie eruit om de win-
nende te maken. Helaas viel het 
laatste doelpunt aan de kant van 
Swift en ging zij naar huis met de 
winst.

NISTELRODE - Afgelopen zondag gaf de goed leidende scheidsrechter Leo van der Bie om 11.30 uur het 
beginsignaal. Swift startte strijdlustig, pakte veel kansen en had veel snelheid in de aanvallen. Zij wist 
als eerste het gat van de korf te vinden. De voorsprong van Swift bleef niet lang staan. Door een slimme 
kans onder de korf maakte Laura van de Ven de 1-1. Meteen uit de volgende aanval zette Evy van de 
Akker de oranje ploeg op voorsprong en schoot van ver de 2-1 binnen. Beide ploegen bleven om en om 
scoren tot de 5-5. Doelpunten bij Prinses irene kwamen uit handen van Annelies Thijssen, Evy van de 
Akker en Laura van de Ven. Swift wist dat alleen winst voldoende is om kruisfinales te bereiken en nam 
kort voor rust een minimale voorsprong van 6-5. 

korfbal

     voetbal               hockey  tennis  basketbal       turnen          volleybal               handbal

    beugelen                          boksen              badminton                   zwemmen                 waterpolo handboogschieten          tafeltennis

           korfbal       hardlopen      jeu de boule paardrijden     wielrennen              darten    golf

    biljarten       duivensport                 judo     vissen          skien       snowboarden                 kano  

dammen          schaken     kaarten/bridgen

1cm b

1,2 cm b

1,4cm b

          autosport                      karten              motorsport

MERSELO/LOOSBROEK - Op 
een druilerige zondag 10 maart 
begon voor Korloo de belangrij-
ke uitwedstrijd tegen Merselo. 

Omdat Merselo in de tweede 
aanval al meteen een strafworp 
wist te forceren en deze wist te 
verzilveren, was de trend ge-
zet voor een pittige wedstrijd. 
Het was duidelijk dat de pun-
ten niet zonder slag of stoot  
cadeau zouden krijgen. De da-
mes moesten scherp blijven zo-
dat ze niet met het hoge tempo 
van de tegenstander meegingen. 
Dit bleek lastig in de beginfase 
van de wedstrijd. Na 5 minuten 
wist Korloo de gelijke stand op 
het scorebord te zetten. Mooie 
kansen werden gecreëerd en 
de afronding zorgde voor een 
1-3 voorsprong. Na 25 minuten 
stond er een 3-7 op het score-
bord. Door veel druk en fysiek 
spel probeerde Merselo terug in 
de wedstrijd te komen. 

Nadat Merselo in de laatste mi-
nuut nog een afstandschot bin-
nenschoot, was het toch Korloo 
dat in de laatste 10 seconden 
van de eerste helft het laatste 
doelpunt maakte. Ruststand 4-8.

Anders dan de dipjes die wel 
eens voorkwamen in het begin 
van de tweede helft, dwong 
Korloo het nu goed af. De eerste 
aanval leverde direct een doel-
punt op waarna de voorsprong 
verder werd uitgebouwd naar 
6-13. De scherpte bleef en ieder-
een vervulde haar taak naar be-
horen. Merselo kon in deze fase 
niet meer volgen. Vervolgens 
deelde Korloo de genadeklap uit 
en pakte ze een voorsprong van 
6-16. Merselo en Korloo konden 
beide in de eindfase nog een 
keer tot scoren komen maar de 
punten waren voor Korloo. De 
dames bekleden nu de derde 
plaats op de ranglijst. Eindstand 
Merselo-Korloo: 7-17.

korloo 1 overklast merselo

korfbal

     voetbal               hockey  tennis  basketbal       turnen          volleybal               handbal

    beugelen                          boksen              badminton                   zwemmen                 waterpolo handboogschieten          tafeltennis

           korfbal       hardlopen      jeu de boule paardrijden     wielrennen              darten    golf
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HEESWIJK-DINTHER - Nadat Altior 3 het kampioensfeest mocht gaan vieren en ook het vierde en twee-
de team hun wedstrijden hadden gewonnen, mocht Altior 1 aantreden tegen Bladella. De positie van 
Altior op de ranglijst in de hoofdklasse kan alles behalve rooskleurig genoemd worden. Met nog vier 
wedstrijden op het programma staat het team op een zevende plaats en daarmee dus een degradatie-
plaats. Er is nog niets beslist en de komende weken zal ieder punt enorm belangrijk zijn.
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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

dondErdAg 14 mAArT
Eetpunt
Heeswijk-Dinther & Loosbroek

Workshop: Veilig online 
bankieren
Financieel Centrum Heesch

Taiji37vorm - Taijiwuxigong
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

VrijdAg 15 mAArT
keezbord avond
‘t Gildebergske Vorstenbosch

publieksavond
Sterrenwacht Halley Heesch

Familieopstellingen
Kloosterkapel Vorstenbosch
PagiNa 2

ZATErdAg 16 mAArT
Schoonmaakdag 
buitengebied
Bernheze

Start verkoop de kersouwe
www.kersouwe.nl
PagiNa 27

Start: Tomcars open 
tennistoernooi
TV De Broekhoek Heesch

kluscafé
Achterdonksestraat 7 Loosbroek
PagiNa 6

open huis St. barbara
Eerdsebaan 1a Wijbosch
PagiNa 4

Familieopstellingen
Centrum MAIA Nistelrode

Alpacafarm open
Leeghandseweg 12 Vorstenbosch

boekenmarkt Stichting 
pep-projecten bernheze
Parochiekerk Heesch
PagiNa 8

publieksavond & 
jeugdmiddag
Sterrenwacht Halley Heesch

christian Wiman & Taede 
Smedes in gesprek
Abdij van Berne Heeswijk-Dinther
PagiNa 11

Vorstenbosch ‘kwist
Vorstenbosch

ZondAg 17 mAArT
Alpacafarm open - Alpaca 
meet & greet
Leeghandseweg 12 Vorstenbosch

boekenmarkt Stichting 
pep-projecten bernheze
Parochiekerk Heesch
PagiNa 8

Slotviering van de 
Week van ontmoeting
Kerk Vorstenbosch

Fortnite Hockey battle
Schoonstraat 99 Heesch

kaarten VV Vogelvreugd
CC Servaes Heeswijk-Dinther

concert jeugdleden Aurora
‘t Dorp 138 Heesch
PagiNa 2

Zondagse muziek
CC Nesterlé Nistelrode
PagiNa 23

openingswandeltocht
Start: De Kersouwe 
Heeswijk-Dinther
PagiNa 24

mAAndAg 18 mAArT
Lezing: Alle rembrandts
Bibliotheek Heeswijk-Dinther
PagiNa 21

poedja-Visualisaties-meditatie
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

yoga
Kloosterkapel Vorstenbosch
PagiNa 2

dinSdAg 19 mAArT
Taijiwuxigong - Zhan Zhuang
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

reiki 3A
Centrum MAIA Nistelrode

inloopmiddag bS St. Albertus
Dorpsstraat 44 Loosbroek

koffiebijeenkomst: 
Levenstestament
CC Nesterlé Nistelrode
PagiNa 6

kienen VV Vogelvreugd
CC Servaes Heeswijk-Dinther

inloopavond cpo Hoefstraat
Gemeentehuis Heesch

inloopavond herinriching 
graafsebaan
CC De Pas Heesch
PagiNa 15

WoEnSdAg 20 mAArT
Verkiezingen provinciale 
Staten en Waterschap

rikmiddag
Willibrordcentrum 
Heeswijk-Dinther

checkpoint
De la Sallestraat 3 Heesch

marja Lips, Helderziende 
waarnemingen
Centrum MAIA Nistelrode

bewonersavond Traverse
Gymnasium Bernrode 
Heeswijk-Dinther
PagiNa 12

Stervensbegeleiding
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

Liederentafel
CC De Pas Heesch
PagiNa 12

Fabels en feiten over de 
geneeskracht van kruiden
Heemkamer Nistelrode
PagiNa 12

dondErdAg 21 mAArT
inloopochtend en 
rondleiding basisscholen
Heeswijk-Dinther

Workshop werken met het 
labyrint - Workshop werken 
met energie
Centrum MAIA Nistelrode

ophalen oud papier 
buitenbied
Jonkerstraat t/m Zeelandseweg 
en De Zwarte Molen Nistelrode

Workshop gedichten schrijven
Bibliotheek Heeswijk-Dinther

Eetpunt
Heeswijk-Dinther & Loosbroek

uitgaansavond voor mensen 
met een beperking
Lunenburg Events & More 
Loosbroek
PagiNa 4

Taiji37vorm - Taijiwuxigong
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

Film: maria by callas
Filmhuis De Pas Heesch
PagiNa 23

Vier ‘t leven... Vier de lente
Abdij van Berne Heeswijk-Dinther
PagiNa 21

VrijdAg 22 mAArT
reiki 2
Centrum MAIA Nistelrode

Stervensbegeleiding
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

bobZ karaoke
Dorpshuis Nistelrode

jaarvergadering kbo Heesch
CC De Pas Heesch
PagiNa 6

bjorn van der doelen
CC De Pas Heesch
PagiNa 11

ZATErdAg 23 mAArT
Vormsel
Lambertuskerk Nistelrode

Liturgieviering
Petrus’ Bandenkerk Heesch
PagiNa 8

Alpacafarm open - Alpaca 
meet & greet
Leeghandseweg 12 Vorstenbosch

blinden- en slechtzienden- 
rondleiding
Kasteel Heeswijk 
Heeswijk-Dinther

Expositie: Schoonheid in 
kleur
CC De Wis Loosbroek
PagiNa 12

joris Linssen caramba
CC Nesterlé Nistelrode

ZondAg 24 mAArT
Alpacafarm open - Alpaca 
meet & greet
Leeghandseweg 12 Vorstenbosch

HbV open jeugd Toernooi
sporthal ’t Vijfeiken Heesch

Thézinda: de vuurvogel
CC De Pas Heesch

Snuffelmarkt
Willibrordcentrum 
Heeswijk-Dinther

Expositie: Schoonheid in 
kleur
CC De Wis Loosbroek
PagiNa 12

Wervingsmiddag gastvrije 
vrijwilligers
Kasteel Heeswijk Heeswijk-Dinther

kaarten VV Vogelvreugd
CC Servaes Heeswijk-Dinther

mAAndAg 25 mAArT
poedja-bardo onderricht-
meditatie
Boeddhistisch Centrum Vorstenboschev
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Fotograaf: 
Elly Hagens
Kasteel Heeswijk



Tomas:
‘Zet bergen data om 
in inkomstenstromen’

·

Randy:
‘Shoeshiners Ambachtelijke Schoenmakerij
maakt gebruik van de hoogste kwaliteit 
materialen om alle schoenreparaties op 
originele wijze uit te voeren’

Martie:
‘PSV forever, tot aan mijn dood’

Harm:
‘Niet alles staat vast, 
ik heb nog veel ideeën’

Peter:
‘Wanneer ik even een uurtje 

vrij had, was ik in mijn 
atelier te vinden’

Pittens.eu

‘Shoeshiners Ambachtelijke Schoenmakerij
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Citroen C1 1.0-12V 2007 €  2950,-

Citroen C3 1.4i Exclusive 2006 €  2999,-

Citroen C4 2.0-16V VTS 2005 €  2950,-

Citroen C4 1.6 VTi Automaat 2009 €  3450.-

Citroen C4 Picasso panoramadak 2009 €  7950,-

Citroen C4 Grand Picasso 7 pers. 2010 €  6750,-

Fiat Panda 1.2 Emotion 2004 €  2750,-

Fiat Panda 1.2 Edizione Cool 2007 €  3250,-

Ford Street Ka zwart 2004 €  3750,-

Ford Ka 1.3 2009 €  4900,-

Hyundai Accent 1.4i 2010 €  3750,-

Hyundai Atos Multi 2002 € 1850,-

Hyundai Atos 78 Dkm Airco 2006 €  2750,-

Kia Picanto 1.0 2007 € 2999,-

Opel Meriva 1.6 Automaat 2005 €  4499,-

Peugeot Partner 1.4 MPV 2003 €  2499,-

Renault Clio 1.2-16V 2009 €  3950,-

Renault Twingo 1.2 Air 2008 €  4499,-

Cabriolet 

Peugeot 206 CC 2.0-16V Zwart 2002 €  3450,-

Peugeot 206 CC 2.0-16V 2005 €  4950,-

Peugeot 307 CC 2.0-16V Zwart 2004 €  5750,-

Een greep uit onze voorraad!

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

Réparateur agréé

S O L U T I O N  É C O N O M I Q U E  -  Q U A L I T É  E T  S É C U R I T É

“AVANTAGE” :
la nouvelle gamme 
économique pour 

l’entretien de votre véhicule

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

Een greep uit voorraad 

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

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

      

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

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

Het dak gaat er af!

Bij autobedrijf Minnaar zijn ze er weer klaar voor. Laat de zomer maar komen! Diverse cabrio’s staan in 
de showroom te wachten op hun nieuwe eigenaar om heerlijk te kunnen genieten van het mooie weer. 
Natuurlijk hebben ze bij autobedrijf Minnaar niet alleen cabrio’s, maar ook voor uw personenwagen of 
bedrijfswagen bent u van harte welkom op de Brouwersstraat 19 in Heeswijk-Dinther.

Het is gezellig, professioneel en 
door het brede aanbod van dien-
sten bovenal een all-in club. In 
de fitness kun je vrij trainen of 
onder begeleiding van een trai-
ner. 

er is een uitgebreid aanbod van 
groepslessen, ook zeker voor 
mannen. Bijvoorbeeld onze da-
gelijkse functional fit lessen. 

Tijdens deze lessen train je je 
totale lichaam en werk je aan je 
krachtvermogen, spieruithou-
dingsvermogen, conditie en co-
re-strength! en dit allemaal in 
maar 30 minuten. Op zoek naar 
nog meer uitdaging? Dan bieden 

we Intense fit lessen aan. Tijdens 
deze 45 minuten durende les 
gaan we net een stapje verder en 
is de training nog intensiever. 

Is je interesse gewekt? 
KOM DAN NU 1 WEEK GRATIS 

TRAINEN! en schrijf je in voor 1 
april 2019, dan rekenen we geen 
instapkosten. 
Meer informatie over ons totale 
aanbod en de actievoorwaarden 
vind je op www.meersports.nl of 
kom gezellig langs!

Kom sporten bij Meer Sports!

door Het Brede 
aanBod een 
all-in CluB
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Bosschebaan 92 - 5384 VZ Heesch - 0412-452244 of 06-51088982
info@autobedrijf-wilbervangogh.nl

www.autobedrijf-wilbervangogh.nl

Mini cooper S navi ecc lmv 91.000 km 2009

Peugeot 206 5 drs airco trekhaak 78.000 km 2007

Peugeot 2008 allure automaat  camera 13.000 km 2017

Renault Captur expression automaat benzine 15.000 km 2013

Volkswagen Caddy 1.6 tdi nav airco zwart 200.000 km 2014

Volkswagen golf 1.6 tsi  5drs airco 209.000 km 2005

‘t Dorp 68a - 5384 MC Heesch

Ga naar            Trendzz Heesch en doe mee.

Groetjes  Team  Trendzz 
De koffi e staat klaar.

Volop mode voor 
mannen van jong 
tot oud
Nieuwe, mooie en leuke 
collectie binnen

Onze openingstijden zijn: 
Maandag van 13.00 tot 17.30 uur.
Dindag t/m donderdag
 van 10.00 tot 17.30 uur.
Vrijdag van 10.00 tot 21.00 uur.
Zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur.

Petrol Blouses zijn op dit moment 
heel erg hot. Naast de blouses 
van Petrol bestaat de collectie uit 
verschillende items om te kun-
nen mixen voor een juiste com-
binatie voor zowel jong als oud.

Gabbiano is een hip herenmerk 
dat stoer is, maar ook zeer com-
fortabel. Dit is terug te zien in de 
stretch spijkerjeans en de leuke 
prints op de shirts en blouses.
Noize is een herenmerk dat ex-
clusieve items biedt met prints en 
details. Je kunt eindeloos combi-
neren met hun shirts, vesten en 
blouses. 

Aan de pasvorm bij Noize is ook 
veel aandacht besteed.
Trendzz heeft voor jou een gra-
tis vermaakservice waarbij wij de 
originele zoom van je jeans weer 
terugplaatsen!

Autobedrijf Wilbèr van Gogh 

Onze dienstverlening bestaat 
uit:
• Diagnose en reparatie van 

storingen
• Onderhoud en reparatie van 

uw auto
• Schadeafwikkeling en 

schadeherstel
• APK
• Airco-service
• Verkoop en opslag van 

autobanden
• In- en verkoop van 

betrouwbare occasions van 
alle merken

• In onze showroom vindt u 

een wisselend aanbod van 
gebruikte auto’s

• Occasionbemiddeling bij uw 
zoektocht naar een gebruikte 
en nieuwe auto

• Vervangend vervoer bij 
langdurige reparaties zonder 
extra kosten! U betaalt alleen 
de brandstof.

Alle diensten worden op een 
deskundige en correcte wijze in 
goed overleg met de klanten uit-
gevoerd! 
Door klein te blijven is er een 
mooie balans tussen efficiënt 

en professioneel werken en een 
persoonlijke benadering van 

onze klanten. Ons vakmanschap 
en onze concurrerende tarieven 
zorgen steeds voor vele tevreden 
klanten! U kunt altijd vrijblijvend 
binnenlopen, wij helpen u van 
harte!

Autobedrijf Wilbèr van Gogh aan de Bosschebaan in Heesch is in 2010 opgericht. Naast Wilbèr werkt 
Jos mee in het bedrijf. Ze zijn beiden ervaren monteurs en APK-keurmeester en ze hebben elk hun eigen 
specialisme: Wilbèr is diagnosespecialist, Jos is schadespecialist. Marianne verzorgt de administratie 
binnen het bedrijf.

‘Alle diensten worden 
op een deskundige
en correcte wijze 

uitgevoerd’

Shoeshiners Ambachtelijke Schoenmakerij 

Shoeshiners Ambachtelijke 
Schoenmakerij zorgt er sinds 
2012 voor dat jouw schoenen 
een tweede leven krijgen. 

In de drie winkels in Heesch, Ros-
malen en Berlicum verzorgen ze 

ambachtelijke schoenreparaties, 
sleutelduplicatie, graveerwerk 
en sneakercleaning. Dankzij de 
door alle drie de winkels behaal-
de ‘Meester Schoenmaker’ cer-
tificering van het Schoenmakers 
Gilde, mogen zij gebruik maken 

van de hoogste kwaliteit materi-
alen om alle schoenreparaties op 
originele wijze uit te voeren.

Afgelopen januari is de vierde 
winkel van Shoeshiners gelan-
ceerd, de online webshop waar 
je terecht kunt voor de beste 
kwaliteit onderhouds- en reini-
gingsproducten van topmerken 
zoals Collonil.

Neem snel een kijkje op 
www.shoeshinersonline.nl 
of kom langs in onze winkel op
’t Dorp 60a in Heesch!

Shoeshiners, We Make Your 
Shoes Shine Again!

Mooi voor mannen
We hebben voor onze mannen een leuke en mooie collectie binnen. Vrolijke voorjaars- 
en zomerkleuren, de prints zijn helemaal hot dit jaar. Zo zijn we ook weer te zien met 
onze mannenmode op zondag 14 april in ‘t Dorp.

lentepodium op 
zondag 14 april

Spierings Motorservice
Graafsebaan 29A Heesch
0412 45 23 49
www.motortuning.nl

Wij halen het beste
uit uw motor!

Kom met 
uw motor 
eens aan en 

vraag om 
informatie
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‘t Dorp 68, 5384 MC Heesch - telefoon 0412 - 45 13 32

www.haarmode-byouxvanherpen.nl

Winnaar Coiffure Award

‘t Dorp 68  5384 MC  Heesch  T 0412 - 451 332
www.haarmode-byouxvanherpen.nl

Wij volgen alles van de laatste trends. 
Het knippen gebeurt uitsluitend door 
opgeleide kapp(st)ers. We hebben in de 
bijoux een groot assortiment aan batterijen 
en horlogesbandjes. 
Kom gezellig langs, de koffie staat klaar.

Van Herpen Haar & Bijoux
Van Herpen Haar & Bijoux is een familiebedrijf in het centrum van Heesch waar alles volgens de laatste 
trend wordt gevolgd. Je wordt daar dan ook uitsluitend geknipt door opgeleide kapp(st)ers. 

Wist je dat je op élk moment een afspraak kunt boeken via 
www.haarmode-bijouxvanherpen.nl.

In de bijoux vind je een groot assortiment aan batterijen en horlogebandjes. 

Kom eens gezellig langs, de koffie staat klaar!

Fietsplus rini
Bij Fietsplus Rini ben je op het 
juiste adres voor:
• Haal- en brengservice
• Altijd een gratis leenfiets
• 5 Jaar e-bike garantie 

mogelijk
• Testfietsen 
• een groot assortiment e-bike 

fietsen, kinderfietsen en 
scooters

• fietsverhuur
• fietsreparatie
• Scooterreparatie
• Rolstoel- en rollator reparatie
• Onderhoud, reparatie en 

service.

Wist je trouwens ook al dat 
fietsplus Rini de sleutelservice 
van Hubo heeft overgenomen? 

Dus ook voor het (bij)maken 
van je huissleutel, fietssleutel et 
cetera ga je natuurlijk naar fiets-
plus Rini!

Spierings Motorservice Heesch 

Bij Spierings Motorservice 
Heesch bent u van harte wel-
kom voor het beste onderhoud 
aan uw motor.

Hier wordt gewerkt aan alle 
type motoren; ‘normale’ moto-

ren, racemotoren, crossmotoren 
en quads. Het is de liefde voor 
het vak dat hier de boventoon 
voert!

Ook heeft Spierings Motor-
service Heesch een scala aan 

apparatuur om uw motor naar 
uw wensen af te stellen. een ge-
sprek over uw klachten, vragen 
of andere wensen met betrek-
king tot uw motor is belangrijk. 
Op die manier pakt de ‘behan-
deling’ het beste uit.

Dus schroom niet en kom met 
uw motor eens aan en vraag om 
informatie. Bijvoorbeeld op een 
zaterdag, dan zijn er geregeld 
testbank afspraken. Kom eens 
een keer op de koffie of thee en 
breng uw motor mee!

Start2Bike: ‘Volg trainingen voor een 
zekerder gevoel op je racefiets’

Spierings Motorservice
Graafsebaan 29A Heesch
0412-45 23 49
www.motortuning.nl

‘Het is de liefde voor 
het vak dat hier de 
boventoon voert’
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ondernemen naast je studie

Nadat Tomas zijn studie Geo Me-
dia & Design aan de HAS Hoge-
school in ’s-Hertogenbosch had 
afgerond, koos hij ervoor de op-
leiding Data Science and Society 
aan de Universiteit van Tilburg te 
gaan volgen. “Tijdens het pro-
gramma worden we opgeleid 
tot een data analist die uit grote 
datasets de juiste informatie kan 
halen en hiermee oplossingen 
kan creeëren voor vraagstukken 

vanuit organisaties en de samen-
leving. Het leuke aan mijn eigen 
bedrijf is dat ik de opgedane en 
actuele kennis uit mijn studie di-
rect kan toepassen in het werk-
veld!”, vertelt Tomas.

Van data naar informatie
Steeds meer organisaties verza-
melen via diverse kanalen data. 
Uit deze data kan waardevolle 
informatie worden gehaald. On-

dernemers weten dit, maar spelen 
desalniettemin niet altijd in op de 
kansen van de huidige datatrend. 
Tomas geeft aan dat dit jammer 
is, want: “Als ondernemer wil je 
geen kansen mislopen!” 

Pittens Data Solutions faciliteert 
bedrijven bij het optimaal ge-
bruiken van hun data, zodat zij 
de klant, concurrent en markt-
kansen leren kennen. Door ruwe 

data op de juiste manier te verta-
len naar waardevolle informatie 
kunnen organisaties weloverwo-
gen beslissingen nemen.

Ben je benieuwd wat de data 
analist voor jouw bedrijf kan 
betekenen? Tomas geeft graag 
in begrijpelijke taal de mogelijk-
heden weer. Tomas: “eigenlijk 
maakt de slogan op mijn nieu-
we website veel duidelijk: “Turn 
mountains of data into streams 
of revenue’ ofwel zet bergen 
data om in inkomstenstromen. 

De jonge ondernemer weet wat 
hij wil, maar is ook realistisch: 
“er zijn al enkele gesprekken ge-
weest voor mooie projecten en 
het laatste jaar op de universiteit 
vraagt ook de nodige tijd.” 

Data Analyse, Data Visualisatie, 
GIS, Web & App
Delst 23
5388 ST Nistelrode
06-13190454
info@pittens.eu
www.pittens.eu

NISTeLRODe - Steeds meer jongeren beginnen een eigen bedrijf. Veel jonge ondernemers zijn te vinden 
in online verkoop, maar de grootste groep onderneemt in de media, ICT en zakelijke dienstverlening. 
Zo ook Tomas Pittens die sinds begin dit jaar de theorie uit zijn studie toepast met zijn bedrijf Pittens 
Data Solutions. 

Tomas Pittens Foto’s: @DMBK

Een van de eerste projecten van Tomas: Een dashboard voor 
groenvoorzieningsbedrijf Dolmans Landscaping Group

‘alS ondernemer 
Wil Je geen KanSen 

miSlopen!’

Heesche Banden Centrale

Wij leveren aan zowel bedrijven 
als particulieren. In de zomerperi-
ode doen wij ook graag een cara-
vancheck en -onderhoud voor u.

We hebben een ruim assorti-
ment aan banden en velgen en 

kunnen alles voor u bestellen. 
Meestal vandaag besteld, mor-
gen in huis. 

We denken ook graag met u 
mee. Als u langskomt voor de 
zomer op winterwissel kunnen 

wij ook zorgen voor de opslag 
van uw banden.
Wat wij belangrijk vinden is het 
stukje service. Terwijl wij zorgen 
dat u zo snel mogelijk weer op 
pad kunt, kunt u wachten mét 
een kop koffie!

Heesche Banden Centrale is inmiddels een begrip in Heesch. Door de toenemende drukte is Willem 
sinds kort ook werkzaam binnen ons bedrijf. Voor de verkoop van banden, velgen, het uitlijnen van uw 
auto, maar ook voor de reparatie aan uw auto en eerlijk advies kunt u bij ons terecht.

Hayco en Willem

•	 OPSLAG	VAN
	 WINTERBANDEN

•	 VOOR	CARAVAN	
ONDERHOUD

•	 KLEINE	REPARATIES

•	 GESPECIALISEERD	
	 IN	UITLIJNEN

•	 SPORTVELGEN
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Superfan Martie van den Berg
‘PSV forever, tot aan mijn dood’
TeKST eN fOTO: WeNDy VAN LIJSSeL

Martie van den Berg kun je met 
recht in de categorie superfans 
scharen. De intussen 60-jarige 
verloor op jonge leeftijd zijn hart 
aan de club en stond ze bij in 
voor- en tegenspoed. Waarom 
PSV is voor hem niet zo moei-

lijk. “Om te beginnen ben ik een 
Brabander. Verder heb ik familie 
in Amsterdam. Het ging daar in 
de jaren ’70 altijd over Ajax. Dat 
was toen dé club en ze had een 
paar topspelers. Sorry, maar ik 
krijg de namen mijn strot niet 

uit”, lacht Martie, die in deze aan 
Johan Cruijff en Sjaak Swart re-
fereert, om te vervolgen: “PSV 
was in die tijd, ik zat nog op de 
lagere school, de underdog. Juist 
daarom sloot ik hen in mijn hart.” 
Volgens de PSV-er is het verder 

niet uit te leggen. “Het is een ge-
voel en zit in mijn bloed.”

Op 13-jarige leeftijd kocht hij zijn 
eerste seizoenkaart en nu, 47 jaar 
later, heeft hij er nog steeds een. 
“Ik ben een aantal jaren met een 
buurman meegereden. Vervol-
gens haalde ik mijn rijbewijs en 
reden er PSV-ers met mij mee. 
Keigezellig”, blikt hij terug om 
resoluut toe te voegen: “Velen 
zijn door de jaren heen afge-
haakt. Dat zijn geen échte PSV-
ers maar teletekstsupporters.”

Voor de twee wekelijkse thuis-
wedstrijden moet alles wijken. 
“Het maakt me niet uit wat er te 
doen is. Ik ga hoe dan ook naar 
PSV”, stelt hij resoluut. Naast de 
thuiswedstrijden bezoekt hij ook 
wel eens uitwedstrijden in bin-
nen- en buitenland. “De mooiste 
was in 1988 in Stuttgart. Daar 
won PSV de europacup 1 tegen 
Benfica met penalty’s”, zegt Mar-
tie. een dieptepunt was er ook. 
een die met een lach opgediept 
wordt. “Dat was een uitwedstrijd 
in Milaan waar we met de bus 
naartoe reden. een politieman 
ter plekke vond het niet zo leuk 
dat we hem maffioso noemden. 
Vervolgens zijn we aangehouden 
en met twintig man gedurende 
de wedstrijd in een cel gezet. Na 

afloop was er de twaalf uur du-
rende terugreis. Geen wedstrijd 
gezien, maar toch lol gehad”, vat 
hij het samen.

Je struikelt bij Martie thuis over 
de PSV-artikelen. Naast het 
naambordje zijn er onder andere 
petjes, tijdschriften, een gebor-
duurd schilderijtje, een compleet 
ingericht PSV-toilet waarbij de 
heren in het urinoir over Ajax 
heen kunnen plassen en er hangt 
prominent in de huiskamer een 
ingelijst shirt van voormalig 
keeper Waterreus. Bovendien 
siert een tatoeage de bovenarm 
van Martie. De liefde zit heel diep 
en gaat, zo weet Martie zeker, 
nooit meer over. Resoluut: “PSV 
forever, tot aan mijn dood.”

HeeSWIJK-DINTHeR – Op jonge leeftijd raakte Martie van den Berg verslingerd aan 
voetballen. Niet alleen door zelf achter de bal aan te jagen, en later als scheidsrechter, 
maar hij sloot ook PSV in zijn hart en niet zo’n klein beetje ook.

A5 FLYER: • Opmaak
 • Dubbelzijdig drukken (12.000 stuks)
 • Verspreiden met DeMooiBernhezeKrant
  (11.750 stuks)

Normaal € 685,-.
Nu voor € 499,- (exclusief btw)

Geldig voor verspreiding met 
DeMooiBernhezeKrant op 
Woensdag 13, 20, 27 maart
Woensdag 3, 10, 17, 24 april

Let wel, minimale reservering zeven dagen 
vooraf aan maandag week van verspreiding.
We verspreiden maximaal vijf � yers per week.

FLYERACTIE

Meer informatie of een fl yeractie reserveren?
info@demooibernhezekrant.nl of bel met 0412-795170

NISTELRODE Laar 28 | 5388 HG  Nistelrode | Tel. (0412) 61 24 33

autobelettering

www.gaafgraf isch.nl

  

(exclusief btw)

Let wel, minimale reservering zeven dagen 

(exclusief btw)
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Het StAlen drooMpAleiS
van Harm, Marleen en kinderen

‘Ik kan er mijn ei in kwijt als ik iets kan bedenken en maken’
 

TeKST eN fOTO: WeNDy VAN LIJSSeL

een stalen frame, maar ook sta-
len plafonds, een stalen trap mid-
den in de woonkamer en vervol-
gens nog eentje naar de zolder 
waar je, bijna als in de nok van 
een kerk met spits toelopende 
ramen over de hele breedte op 
bijna vier meter hoogte uitkijkt 
over de straat. een stalen keuken 
en stalen badkamermeubels op 
beide verdiepingen. “Ik vind staal 
een mooi product”, steekt Harm 
van wal en vervolgt: “Je kunt er 
sneller mee bouwen en daarbij 

wilde ik met deze bouw bewust 
iets anders dan anders.”

Dat gaat zeker lukken. er is en 
er wordt nog steeds over nage-
dacht. Over in het oog springen-
de zaken, maar ook over kleine 
details. Zo vallen de plinten in de 
muren zodat, meldt Harm, “er 
geen stof op kan vallen en het 
langs een rechte muur gemak-
kelijk stofzuigen is.” Geen open-
slaande deuren boven, maar in 
de muur verdwijnende houten 

schuifdeuren, waarbij Van den 
Hurk ook weer ideeën heeft 
over de bewerking daarvan en 
erin vallende stalen grepen. In-
bouwkasten in de kinderkamers 
en geen inloopkast voor zijn lief, 
maar een hele serie kasten op 
wieltjes weggewerkt in de schui-
ne kant.

De voorliefde voor interieur 
en design zit er al vanaf jonge 
leeftijd in. “Ik was en ben altijd 
aan het tekenen en prullen. Ik 

hou van vintage en industrieel. 
eigenlijk wilde ik van tekenen, 
ontwerpen en interieurinrichting 
mijn beroep maken. Als puber 
deed ik echter vooral wat ik leuk 
vond en aan het overige schonk 

ik geen aandacht. Met die instel-
ling kon ik niet naar een bijpas-
sende opleiding”, bekent Harm 
eerlijk. Hij werd daarom schilder 
en begon op 23-jarige leeftijd zijn 
eigen bedrijf. Vernoemd naar zijn 
voornaam en gelijk een waar hij 
het woord deco aanplakte. “Dat 
staat voor decoratief. Het lief-
ste ben ik creatief bezig. Ik kan 
er mijn ei in kwijt als ik iets kan 
bedenken en maken. Ik word er 
blij van en het geeft me energie”, 
meldt hij.

Het droompaleisje wordt ener-
gieneutraal. “De isolatie is van 
sandwichpanelen, er is een 
warmtepomp, mechanische ven-
tilatie en er komen zonnepane-
len”, somt Harm op. Toekomst-

muziek want het huis is nog niet 
klaar en de schilder is nog steeds 
doende met de finishing touch. 
“Niet alles staat al vast. 

Ik heb nog steeds veel ideeën”, 
meldt hij om resoluut toe te voe-
gen. “Ik bespreek uiteraard alles 
met mijn vrouw Marleen. 

Hoewel ik doorgaans met iets op 
de proppen kom, heeft zij er ook 
echt ‘kijk’ op en doen we dit sa-
men.”

HeeSWIJK-DINTHeR – Oorspronkelijk was Harm van den Hurk voor zijn gezin op zoek naar een bij voor-
keur wat groter, oud en authentiek huis waar hij zijn ‘creatieve tanden’ in kon zetten, maar omdat dit 
niet lukte kocht hij grond op plan Rodenburch in Heeswijk-Dinther. Daar is hij nu al enige tijd doende 
met het bouwen van een zeer bijzonder huis met stalen frame, waar zowel over de buiten- als binnen-
zijde goed nagedacht is en nog steeds wordt.

Harm van den Hurk

‘Niet alles staat al vast. 
Ik heb nog steeds veel ideeën’

Moes & tuin
Maak elk gerecht nog lekkerder 
met verse kruiden uit je eigen 
tuintje. Ga aan de slag en creëer 
een plekje bij je terras, zodat je 
iedere dag zelf je heerlijk geuren-
de kruiden plukt. 

Maak een minimoestuintje met 
een mix van slaplantjes en aard-
beiplantjes, een paar sjalotjes en 
knoflook. Heb je meer ruimte, 
zet dan wat pootaardappelen, ui 
en koolplanten. Of zaai verschil-
lende bloemenmengsels. 

Voor informatie en persoonlijk 
advies, graag tot ziens in Vinkel 
op: woensdag, donderdag en 
vrijdag vanaf 9.30 uur. Dinsdag 
en zaterdag na 14.00 uur. Op 
dinsdag- en zaterdagochtend 
staat Moes & Tuin op de week-
markt in Oss.
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de nieuwe hobby van peter van Moorselaar:
Tiffany

“Priegelwerk kun je niet met lood 
maken”, legt de kunstenaar uit. 
“Dan blijft er geen glas over.” Bij 
glas in lood wordt het glas name-
lijk in het lood geschoven. Bij klei-
nere details is Tiffany handiger. In 
zijn atelier laat Van Moorselaar 
zien hoe deze nieuw vergaarde 
techniek werkt. Heel secuur plakt 
hij zelfklevende koperstrips van 

ongeveer zes milimeter breed 
op de randen van een stukje 
glas. Ook het omvouwen van 
de randjes is een precies werkje. 
eén millimeter meer koper aan de 
ene kant dan aan de andere kant 
en kenners zullen de maker een 
prutser noemen. Hierna pakt Van 
Moorselaar een stuk tin en legt 
enthousiast uit: “Nu druk ik twee 

stukken glas met koperfolie aan 
de randen tegen elkaar en laat 
ze tegen elkaar aan vloeien met 
tin. Je hoeft alleen even met de 
soldeerbout erlangs. Daarna lak 
ik de randen met een vloeistof 
genaamd patina. Hier worden ze 
zwart van. en zo simpel is het.” 
Nou ja, simpel? “Het probleem 
met Tiffany zijn de verschillende 

diktes van het glas. Door die dik-
teverschillen ben ik drie keer op-
nieuw moeten beginnen aan het 
wapen van Bernheze.”

Niet zo gek dus dat de creatieve-
ling Tiffany in het begin helemaal 
niet zag zitten. Van de vrouw van 
een overleden hobbyist in Nuland 

kon hij twee jaar geleden glas in 
loodspullen overnemen. Daar 
zat ook Tiffany bij. “eerst dacht 
ik ‘Wat moet ik daar nou mee’? 
Ik ben toch een glas in loodzet-
ter”, vertelt Van Moorselaar. In 
het wapen van Bernheze zaten 
echter zoveel kleine details, dat 
hij besloot Tiffany te leren. De 
autodidact begon gelijk met het 
lezen van boeken en het kijken 
van youTube-filmpjes. Nu, nog 
geen jaar later, zien we dat deze 
zelfstudie zijn vruchten heeft af-

geworpen. In het gemeentehuis 
van Bernheze hangt een prachtig 
werk van glas in lood en Tiffany. 
De passie van Van Moorselaar 
blijkt uit de tijd die er in dit kunst-
werk heeft gezeten. “Ik ben er 

vanaf mei vorig jaar mee bezig 
geweest. Niet continu natuurlijk, 
maar wanneer ik even een uurtje 
vrij had, was ik in mijn atelier te 
vinden.”

HeeSCH - Dat Peter van Moorselaar een uitmuntende glas in lood zetter is, wisten we 
al. Bij de onthulling van zijn laatste meesterwerk, het wapen van Bernheze, ontdekte 
het publiek nog een van zijn andere talenten: Tiffany.

Peter van Moorselaar Tekst: Valerie van Vliet   Foto’s: Marcel van der Steen

Gemeenteschild van glas in lood en 
Tiffany

Deze zelfstudie 
heeft zijn vruchten 

afgeworpen

Adverteren in de Festivalkrant!

 Oplage75.000exemplaren
Verspreidingsgebied: 

Bernheze, Schijndel, Kern Veghel, 

Kern Oss, Kern Uden, Zeeland, 

Schaijk, Ravenstein, Langenboom, 

Vinkel, Geffen en Nuland

ADVERTENTIE MOGELIJKHEDEN:
Hele pagina € 750,- en 8 gratis vrijkaartjes á € 30,- van één dag
Halve pagina € 375,- en  4 gratis vrijkaartjes á € 30,- van één dag
Kwart pagina € 200,- en 2 gratis vrijkaartjes á € 30,- van één dag 
Alleen logo € 75,- 
Advertentieprijzen zijn exclusief 21% btw.

MEER INFORMATIE:
verkoop@bernhezemedia.com
of 0412-795170.

VERSPREIDING:
Week 18:  1, 2, 3 en 4 mei 2019.




