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Vrienden van De Meuwel: samen sterk
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Vrienden van de Meuwel

Foto’s: Marcel van der Steen

BERNHEZE - De Meuwel is een natuurgebied in het zuiden van Nistelrode.
Een prachtig bosrijk gebied met een grote visvijver, scoutinggebouwen met
een vijver en natuurlijk heerlijke wandel- en fietspaden.
scoutcentrum vele kampeerders
ontvangen, die allen een oogje openhouden en samen met u
willen genieten van dit prachtige
stukje natuur.

lijnd – en vooral te genieten van
de mooie natuur.
Afgelopen week waren de nieuwe borden klaar die op drie pun-

Trots op onze samenwerking, we
hebben allemaal hetzelfde doel

Een gedeelte van natuurgebied De Meuwel

Om dit in stand te houden is een
nieuw initiatief ontstaan, ‘Vrienden van De Meuwel’. Dit is een
club van mensen die allemaal
staan voor ‘De Meuwel’. In totaal
heeft de groep twaalf vrienden.
Samen staan ze sterk en hebben
één doel: iedereen is welkom bij
De Meuwel, maar zij hebben de
verantwoordelijkheid om het bos,
de vijvers en de gebouwen in dezelfde staat te houden zoals deze
nu zijn.
Deze grote club voert met elkaar
de sociale controle uit in het gebied De Meuwel en houdt elkaar
hiervan op de hoogte met een
groepsapp. ze zijn allemaal gebruikers van het gebied en komen op andere tijden en dagen
in De Meuwel.
Hierdoor is er op vele dagen en
tijden sociale controle. Dit is nodig voor het aanpakken van bij-

voorbeeld het storten van afval,
vandalisme, hangjongeren en
motorcrossen in het gebied.
Ook is er, in samenwerking met
de gemeente Bernheze en de
twee hengelsportverenigingen,
op 1-1-2016 een proef gestart
met nachtvissen op De Meuwel.
Er zijn dit jaar dertig nachtvistoestemmingen uitgegeven aan verschillende vissers, onder strenge
voorwaarden.
Deze vissers zijn samengebracht
in een groepsapp, zodat ze snel
ongeregeldheden kunnen delen
met het bestuur om zo de sociale
controle te vergroten.
De Meuwel is ook het gebied
waar vele leden van scoutinggroep Mira Ceti meerdere keren per week samenkomen om
lekker te kunnen ravotten en
buitenspelen en waar zij op hun

De Vrienden van De Meuwel wil
vooral benadrukken dat iedereen
welkom is in het natuurgebied.
Heerlijk om met de (klein)kinderen op zoek te gaan naar paddenstoelen of een wandeling te
maken met de hond – wel aange-

Gerard in gesprek met
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ten in het gebied geplaatst gaan
worden. Een bord met de ‘do
en don’ts’ voor de bezoekers en
gebruikers van het natuurgebied. zo mag u bijvoorbeeld per
se geen zwerfvuil achterlaten en
honden moeten aan de lijn.

We wensen u veel plezier
in natuurgebied De Meuwel
Pieter van Iersel, Samen Sterk in Brabant
Frank van den Hoogen, buitengewoon
opsporingsambtenaar
Stefan en Dimphy van den Broek, beheerders
scoutcentrum Achter de Berg
Jan Broeksteeg, Wildbeheer Eenheid Nistelrode
Mark Visser, voorzitter Nistelrodese Hengelsportvereniging
Henk van Grunsven, secretaris Nistelrodese
Hengelsportvereniging
Henk van de Leest, bestuur Hengelsportvereniging
Vorstenbosch
Paul Rademaker, initiatiefnemer De Nistel en omwonende
Jeroen Spierings, bestuur Hengelsportvereniging
Vorstenbosch
Chiel Brienen, buurtvereniging
Michael van Creij, wijkagent

Sportnieuws
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krant niet op
woensdag ontvangen?
info@DeMooiBernhezeKrant.nl
Tel. 0412-795170

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

www.decozonwering.nl

Zie pagina 15

Jumbo Wiegmans Heesch
Jumbo Nistelrode

Jumbo Heeswijk Dinther
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Haal meer uit uw iPad
In deze basiscursus maakt u kennis
met de iPad als communicatiemiddel. Na het instellen van WiFi volgt
een kennismaking met de uitgebreide mogelijkheden van het toetsenbord, zodat u vervolgens berichten
en foto’s kunt uitwisselen. Verder
behandelen we onder andere het
versturen van e-mail, het installeren van apps, Facetime, het gebruik
van de camera, het werken met het
berichtencentrum en een verkenning met Safari.
Vrijdag 26 februari, 9.30-11.30 uur
4 lessen € 54,-.
Uw docent: Wim van Nistelrooij

Downloaden en streamen
Voorheen speelden we muziek en
films af vanaf de harde schijf van
onze computer. Tegenwoordig is
‘streaming’ veel gebruikelijker.
Maar wanneer moet u downloaden en wanneer streamen? Welke
programma’s heeft u ervoor nodig?
Hoe werkt streamen en waar worden downloads opgeslagen? Op die
vragen (en meer!) krijgt u in vier
lessen de antwoorden.
Woensdag 2 maart, 9.30-11.30 uur
4 lessen € 54,-.
Uw docent: Wim van Nistelrooij
Van foto naar album
In deze cursus leert u meer over
de mogelijkheden die Webprint en
Kruidvat u bieden. Foto’s afdrukken
of een album, kalender of agenda
maken: het is allemaal mogelijk. In
de eerste les wordt het programma
uitgelegd, vanaf les twee gaat u aan
de slag met uw eigen foto’s.
Donderdag 25 februari,
13.30-15.30 uur, 3 lessen, € 37,-.
Uw docent: Wim Meuzelaar.

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

aanlevertijden
Kopij/redactie:
maandag tot 12.00 uur.
Familieberichten:
maandag tot 18.00 uur.
Info@demooibernhezekrant.nl
Advertenties:
verkoop@bernhezemedia.com
bezorgklachten
office@bernhezemedia.com
0412-795170
Aan de inhoud van DeMooiBern-hezeKrant is alle mogelijke
zorg besteed. Er kunnen echter geen rechten aan worden
ontleend. De uitgever zal geen
aansprakelijkheid aanvaarden.
Niets uit deze uitgave mag op
enigerlei wijze worden verveelvoudigd en/of openbaar worden
gemaakt zonder toestemming
van Bernheze Media.

‘t Dorp 69 in Heesch - T. 0412 - 453759 en
bij de bakkers Lamers in de Heihoek in Oss
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n ons assortiment verkopen we varkensvlees van het
Porc Plein Air varken (het buitenvarken) uit de Belgische
Ardennen. Dit varken heeft alle ruimte om, net als vroeger,
vrij te bewegen en in alle rust in de natuurlijke leefomgeving
van de Ardennen te groeien. Wij bereiden uitsluitend
diervriendelijk vlees van een bijzondere komaf, met een
verfijnde structuur en een natuurlijke vleessmaak. Deze varkens
behoren tot de absolute top op het gebied van smaak, kwaliteit
en gezondheidsgaranties. Hieronder vindt u een heerlijk recept,
zeker de moeite waard eens te bereiden.
Stoofpot van varkenswangetjes, van het Porc Plein Air
varken uit de Ardennen
Varkenswangetjes, niet iets dat je regelmatig op tafel zet, terwijl
het vroeger een algemeen hoofdgerecht was. Nu worden
deze wangetjes meer en meer gebruikt om echte delicatessengerechtjes te maken. Wangetjes bewegen veel en daarom bevat
het vlees veel bindweefsel. Door het vlees langzaam te garen
wordt dit zacht en smeuïg. Dit stoofpotje
kun je natuurlijk met verschillende groenten
serveren, maar is vooral erg lekker met
aardappels en koolrabi, in frietjes gesneden.
Benodigdheden: (2 à 3 personen):
varkenswangen (ongeveer 8 stuks)
peper en zout
bloem
2 eetlepels basterdsuiker lichtbruin
3 eetlepels rode wijnazijn
ongeveer 400 ml kalfsfond
1 flesje Westmalle of andere trappist
1 ui, gesnipperd
1 sjalot, gesnipperd
1 teentje knoflook, gesnipperd
tijm, laurier, rozemarijn (verse kruiden)
boter
Bereiding:
Oven voorverwarmen op 140 graden.
De varkenswangen kruiden met
peper en zout, hierna licht in bloem
wentelen en aanbakken in boter.
In een pan, die ook in de oven kan,
de ui, sjalot en knoflook aanstoven,
de gebakken varkenswangen
erop leggen. Voeg naar smaak
de basterdsuiker toe en leg er de
verse kruiden op. Voeg azijn, het
opgewarmd bier en fond toe (vlees
en kruiden moet onder staan). Dit
gaat dan minstens 2 uur in de oven
op 140 graden, met het deksel op de
pan.
De saus van de varkenswangen is,
als het goed is, ingekookt en al lichtjes gebonden door de bloem
aan de varkenswangen. Indien je toch een dikkere saus wenst,
kun je het vlees voorzichtig uit de kom halen en de vloeistof wat
verder indikken met boter en bloem.
De groenten die ik erbij serveer, kook ik eerst en worden daarna,
op het laatst, nog licht gestoofd in wat boter, op smaak gebracht
en afgewerkt met bosui. Aardappel en koolrabi snijd je in frietjes.
Maar het is ook lekker met spruitjes, raapjes of een salade.
Eet smakelijk!

Lezing en concert in de kloosterkapel
Donderdag 18 februari: lezing
‘De weg van de Tarot’ door
Astrid Berkers, aanvang 20.00
uur, kosten € 5,-.
Op deze avond laat zij het publiek kennismaken met de werking van de tarotkaarten. Velen
kennen die waarschijnlijk uit
films of verhalen van zigeuners
en hun voorspellingen. Gelukkig heeft het een veel diepere
werking en kun je er veel inzicht
door krijgen. Het zal een avond
zijn waarop het publiek niet alleen maar luistert, maar ook nog

iets over zichzelf kan opsteken.
Zondag 28 februari: concert door
Stanza met ‘Belgische Helden’,
aanvang 15.00 uur, entree € 5,-.
Na het succes met hun programma ‘Liederen van Bram Vermeulen’, is Stanza terug in de kapel!
Ook bij dit concert is de kapel
aan de sfeer aangepast. Stanza
bestaat uit Jos van Oorschot,
zang en gitaar; Erik van Dijck,
zang en toetsen; Kees de Wit,
zang, fluit, saxofoon en percussie; ruud Sempel, bas.

Veel meer dan het land van
Bourgondische maaltijden en
heerlijke bieren, is België voor de
muzikanten van Stanza vooral
het land van de stille waters met
diepe gronden, van bescheiden
mensen, die heel veel te vertellen hebben. En dat ook nog op
een humoristische en originele
manier! Liederen van onder anderen raymond van het Groenewoud, Lieven Tavernier, Johan
Verminnen, Miel Cools en Kommil Foo passeren de revue in dit
programma.

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

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

Zaterdag 5 maart

Inloopworkshop verstopte bonbons
U bent van harte welkom om 10.30 uur, om
samen heerlijke bonbons te komen maken.

Vanaf
€ 25,- p.p
Specialist in chocoladeworkshops

Den Hof 17 - 5388 GN Nistelrode - 06 48546757
creatiefenlekker@telfort.nl - www.creatiefenlekker.nl
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Abdij van Berne eerste
fairtrade abdij in Nederland

mooi van hans manders
Dichten is voor mij ook het plezier in het rijmen.
Ik snap dat de meeste hedendaagse dichters zich
niet door de eisen van rijm en metrum willen
laten beperken in hun creativiteit. Maar, voor een
vormvaste dichter als ik, zit hem de creativiteit
juist voor een belangrijk deel in het vinden van
de juiste rijmwoorden en goed lopend metrum.
De vorm van het gedicht is voor mij minstens zo
belangrijk als de inhoud.
In 2014 was ik uitgenodigd op een literatuurfestival in Drenthe. Daar
werd een gedichtenbundel gepresenteerd, waarvoor ik ook een bijdrage
had geleverd. In die bundel staat het gedicht ‘Munsterscheveld’ van de
dichter Peter Knipmeijer, ook een vormvaste dichter. De eerste strofe
gaat als volgt:

informeert, boeit
en interesseert

De kapelaan drinkt calvados
En denkt als ik mijn tanden flos
Kust mij de vrouw met wie ik hos
In ‘t dorpje Vorstenbosch

De koeien klimmen op een os
De kippen telt men er per gros
En in de vensterbank groeit mos
In ‘t dorpje Vorstenbosch

Al spreekt de Tovenaar van Oz
Een spreuk uit via Tante Pos
Nooit komt een filmploeg van de NOS
In ‘t dorpje Vorstenbosch

De voetbalploeg wint nooit de toss
Men slipt er weg bij motorcross
Of valt er van zijn stalen ros
In ‘t dorpje Vorstenbosch
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Feestje?
Bezoek ons
café-zaal

De mannen kijken naar de Tros
En elke vrouw heeft steeds een blos
Men werkt er nog met MS-DOS
In ‘t dorpje Vorstenbosch
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Of men nu Jan heet, Piet of Jos
Men heeft nog nooit gehoord van Kos
Men weet niet eens de weg naar Oss
In ‘t dorpje Vorstenbosch
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De een heeft er een steekje los
De ander is een sluwe vos
Dus wie er woont die is de klos
In ‘t dorpje Vorstenbosch
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www.mooibernheze.nl

Voldoende deelnemers
In de abdij wordt verder fairtrade koffie, thee en frisdrank
geschonken. De abdij biedt mogelijkheden voor workshops, studiebijeenkomsten en lezingen.
Bert Bakker: “Voor deze bezoe-

In ‘t dorpje Vorstenbosch

EL

Bezoek

en maatschappelijk verantwoord
ondernemen (mov) een belangrijke doelstelling binnen een
fairtrade gemeente. Dat geldt
zowel in de abdij, als in de bijbehorende boekhandel, drukkerij
en uitgeverij. En binnen de mogelijkheden van zo’n monumentaal gebouw, wordt ook zoveel
mogelijk gebruik gemaakt van
groene energie.”

Hierna volgen nog zes strofen, waarvan alle regels rijmen op –eld. Toen
ik het gelezen had, inspireerde het mij tot een vergelijkbaar gedicht
over een van de kernen van Bernheze. Ik heb het tot dusver niet in deze
rubriek durven opnemen, maar nu - kort na carnaval - is het moment
gekomen. Tegen de inwoners van Vorstenbosch wil ik vooraf zeggen:
neem geen aanstoot aan de inhoud, want het ging me puur om de lol
van het rijmen.

HT

Denis Hendrickx vervult de functie van abt in Berne sinds maart
2013. Daarvoor was hij prior van
de fairtrade Priorij De Schans in
Tilburg. Hij kent de fairtrade-gedachte dus van binnenuit. “De
abdij voldoet aan de voorwaarden voor de Fairtrade Gemeente
campagne en het is - voor zover
ons bekend - de eerste abdij in
Nederland die recht heeft op
de sticker ‘Wij doen mee’. Met
deze sticker wordt naar buiten
kenbaar gemaakt dat fairtrade-producten worden gebruikt
of verkocht”, legt Bert Bakker,
voorzitter van de Werkgroep
Fairtrade Gemeente Bernheze,
uit. “Daarnaast is duurzaamheid

kers, maar ook voor bewoners
en gasten, wordt voor de lunch
en het diner bewust gebruik gemaakt van fairtrade producten.
Dat betekent extra pr-waarde
voor de fairtradegedachte, tot
ruim buiten de abdij.” Eens in
de maand biedt de Wereldwinkel van Heeswijk-Dinther na de
zondagsviering, tijdens het koffiedrinken, de mogelijkheid om
producten uit de Wereldwinkel
te kopen.
Bert Bakker tot slot:
“Er zijn inmiddels voldoende
deelnemers gevonden om officieel de titel Fairtrade Gemeente aan te vragen. Deelnemers
vanuit winkels, horeca, organisaties en bedrijven maken dit
mogelijk. De werkgroep gaat
uiteraard door met het uitbreiden van het aantal deelnemers.
Zo zorgen we met z’n allen voor
een eerlijke handel.”

AC

Bernheze - Ook de Abdij van Berne in Heeswijk-Dinther draagt
haar steentje bij aan de campagne voor Fairtrade Gemeente Bernheze. Een delegatie van de werkgroep Fairtrade Gemeente Bernheze
bezocht op donderdag 28 januari de abdij en overhandigde abt Denis Hendrickx de bijbehorende sticker.

DE AM
B

Abt Denis Hendrickx met de fairtrade sticker

Er is een gehucht waarvan nooit wordt verteld
Het staat in geen enkele atlas vermeld
Het is pittoresk en wat achtergesteld
Ik spreek hier van Munsterscheveld

DE THUISSLAGER

WIJ LEVEREN EEN GOED STUK VLEES VOOR EEN
BETAALBARE PRIJS. RUND, VARKEN, SCHAAP OF KIP
Wij maken het voor u klaar zoals u dat wenst
per 2, 4 of 6 personen.
Wat u wilt: zoals gehakt, verse worst, saucijzen, hamburgers,
slavinken, blinde vinken, etc.

Schoolstraat 17
5473 GD Heeswijk-Dinther
Tel: 0413-294149
info@cafe-zaalelsie.nl

www.cafe-zaalelsie.nl

Ook leveren wij voor de horeca vanaf 10 kg.
Oa. runderhaas, rosbief, biefstuk, entrecôte, schnitzel, tartaar
Ook op voorraad, ijsklontjes € 1,80 per zak.
Meer informatie: 06-42968565
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GEZONDHEID IN BALANS

Dokter op Dinsdag over
prostaatkanker
UDEN - Op dinsdagavond 23 februari spreekt uroloog Richard van
der Linden over prostaatkanker in de serie Dokter op Dinsdag.

Signalen die op prostaatkanker
kunnen wijzen zijn plasklachten,
bloed bij de zaadlozing, vage
klachten als vermoeidheid of
botpijn, maar in heel veel gevallen is er geen enkel signaal. Plasklachten, als nadruppelen of een
minder krachtige straal, komen
ook voor bij een goedaardige
prostaatvergroting, ook wel bekend als ‘oude mannenkwaal’.
Plasklachten hoeven dus niet altijd te wijzen op prostaatkanker.
In eerste instantie kan de huisarts onderzoek verrichten door
te voelen of de prostaat vergroot
is. Dit onderzoek verloopt via de
anus. De huisarts verwijst door
naar de specialist. Bloedonderzoek kan uitwijzen of er een ver-

hoogd PSA aanwezig is (prostaat
specifiek antigeen). PSA is een
stof waarmee een inschatting
gemaakt kan worden of er ‘iets’
in de prostaat gaande is.
Afhankelijk van bepaalde waardes uit het onderzoek, wordt
gekeken of en welke behandeling nodig is. Het is namelijk
niet altijd nodig om direct in te
grijpen. Wel worden dan regelmatig controles uitgevoerd. In
de begeleiding en behandeling
van mensen met prostaatkanker werken uroloog en huisarts
nauw samen. Over hoe die samenwerking eruit ziet, geeft dr.
Van der Linden eveneens uitleg.
Uiteraard is er ruimte tot het
stellen van vragen.
Aanmelden
Dinsdag 23 februari van 19.30
tot 21.00 uur. De toegang is
gratis. Graag vooraf aanmelden. Bel 0413 - 402900 of stuur
een e-mail: psb@bernhoven.nl,
onder vermelding van naam,
aantal personen en telefoonnummer. Toewijzen van plaatsen
geschiedt op volgorde van binnenkomst.

Avila coaching voor geluk en welzijn!
Persoonlijke begeleiding; snel en effectief!
creëren. Speciale tarieven voor mensen
met minimuminkomen. Vergoeding
door zorgverzekeraars mogelijk en
het kennismakingsgesprek is gratis en
vrijblijvend.
Cursussen en
kennismakingsavonden
Binnenkort o.a.:
Verlang je naar een leven met meer
bewustwording, spontaniteit en
warmte in je relaties? Avila coaching
helpt mensen bij het loskomen
van emotionele problemen, stressen psychosomatische klachten
zoals vermoeidheidsklachten,
relatieverslaving, angsten, somberheid,
allergie, migraine, hoofdpijn, rugpijn en
hartkloppingen. Wij gebruiken o.a. de
Triskelmethode waarmee je ook jezelf
kunt coachen om welzijn in je leven te

* Gratis proefles NLP op 23 februari
Avondcursus Beter communiceren
met NLP start op 1 maart.
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Wijkteam Thuiszorg Pantein
op nieuwe locatie aan ’t Dorp
HEESCH - Vanaf 1 januari 2016
zit het wijkteam van Thuiszorg
Pantein in het hart van Heesch,
aan de Sergeant Thompsonstraat 1. Vanuit deze locatie
wordt de zorg aan inwoners van
Heesch gegeven.
In het hart
Patricia van de Wouw en Jacky
Oliemeulen van wijkteam Heesch:
“Wij vinden het belangrijk om

midden in het werkgebied aanwezig te zijn en een goede relatie met de klanten, verwijzers en
inwoners van Heesch te hebben.
Weten wat er speelt in de wijk,
elkaar spontaan ontmoeten en
het gesprek aan kunnen gaan, is
nog makkelijker nu we op deze
nieuwe locatie zitten”.
Kennismaken
Klanten kunnen voor zorgvragen

bellen naar Pantein (0900-8803)
en dan komt er zo snel mogelijk
iemand van het wijkteam bij de
klant thuis.
Wilt u graag een keer kennismaken met het wijkteam, zien waar
en hoe ze werken of heeft u vragen? U bent van harte welkom
tijdens het Open huis op donderdag 25 februari van 15.00 17.00 uur.

Mijn kind doet dat niet!
NISTELRODE - Wie weet ken je het wel: ze zijn een jaar of 15 en ze gaan uit en komen voor het
eerst in aanraking met drugs. Ze willen erbij horen, dus proberen het zelf ook een keertje. Meestal
is dit een jointje of een pilletje, makkelijk te koop in ons dorp en eigenlijk niet eens zo duur.
Kunnen ze mooi toch de hele avond feesten…
Drugsgebruik komt veel voor; in heel Bernheze, dus ook in Nistelrode. Het is gewoon op iedere
hoek van de straat te koop! Voor de jongeren is het al normaal, dat op festivals XTC wordt gebruikt!
Herken jij, als ouder, het gebruik van XTC bij je kind? Of doen jullie kinderen dat niet? Of willen
we dat graag geloven? Probeer eens anders te denken: misschien dat ‘die van ons’ het ook doen?
Wellicht zet je daarmee de deur tot conversatie over dit ‘verboden, lastige’ onderwerp wel open.
Informatieavond
Burenhulp houdt op 14 april samen met specialisten, een informatieavond over alcohol en
drugsgebruik in ons dorp. Belangstellenden zijn van harte welkom in CC Nestelré, waarvoor je je
kunt aanmelden via info@burenhulpnisseroi.nl. Zo weten wij hoeveel koffie/thee we moeten zetten.
De entree is gratis.
Zijn je zorgen te groot om te wachten tot 14 april, misschien kan Burenhulp Nisseroi jou de weg
wijzen naar hulp of geruststelling; te bereiken via www.burenhulpnisseroi.nl of 0412-744111.

Gezellige Brabantse middag
Zonnebloem HDLV

* Gratis proefles Mindfulness /
Mindful Energy Training op 24
februari
Avondcursus start op 2 maart.
* Emotionele balansavond op 14
maart
Zelf je emotionele balans leren
herstellen met Triskelmethode.

Tel: 0413 30 3848 | 06 4347 5558 | 06 2113 9270
info@avilacoaching.nl | www.avilacoaching.nl

Grote opkomst Brabantse middag

Dry needling
- Een fysiotherapietechniek, bruikbaar bij spieren ‘in de knoop’
- Spierknoop wordt met acupunctuurnaald aangeprikt
- Positieve effecten op pijn, beweeglijkheid en doorbloeding
- Vergoeding uit aanvullende verzekering
Meer weten of een afspraak maken?
Neem contact op met FysioCentrum Heesch
Verdilaan 48 - T: 0412-457067 - info@fysiocentrumheesch.nl
www.fysiocentrumheesch.nl

HEESWIJK-DINTHER – Liefst
200 deelnemers en vrijwilligers
van de Zonnebloem afdeling
HDLV genoten zaterdag 14 februari van een Brabantse middag.
Ze werden ontvangen in de
ruimte van KBO Heeswijk, met
koffie/thee en cake. Daarna
ging het gezelschap naar de
aula van gymnasium Bernrode.
Daar zorgde Het Boekels Kwartierke voor kostelijk vermaak,
met zang, muziek, grappen en
grollen. In de pauze was er een
heerlijk worstenbroodje met een

Kostelijk vermaak en muziek

drankje. Na de pauze zong de
hele zaal uit volle borst - samen
met Het Boekels Kwartierke de Nederlandstalige top 10 uit
1972. Deze succesvolle middag
kwam tot stand door de bijdrage

van de Rabobankclubkascampagne. Dank aan de Rabobank
en al degenen die aan deze Brabantse Zonnebloemmiddag in
het najaar van 2015 hun stem
hebben gegeven.
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De Lachspiegel is ‘zeker weten’ volksvermaak
Dit wordt bevestigd door Idy
Schouten uit Oss en Harry van
de Ven uit Dinther. Zij zijn de
‘jongste’ leden en staan dit jaar
voor de derde keer op het toneel. “Ik werd door speler Monique gevraagd om mee te doen.
Ik zong destijds bij een koor en
was al enige tijd zoekende naar
een nieuwe uitdaging. Hoewel
ik De Lachspiegel nog nooit had
zien spelen, hoefde ik er niet lang

geleden instapte en het duurde
zelfs twee jaar voor hij de drempel over was om mee te doen. “Ik
heb eerst twee jaar voorstellingen bezocht”, lacht hij. Toen was
ook hij ‘om’. “Het is een leuk gezelschap”, meldt hij om droogjes
toe te voegen: “Gelukkig hoeft
niet iedereen veel te zingen.”
Vrijdag 26, zaterdag 27 en zondag 28 februari gaat het ‘Zeker

‘Er is een afwisselend programma
met een humoristische kijk op
alledaagse en actuele zaken’

V.l.n.r.: Marijke, Harry en Idy

Tekst en foto: Wendy van Lijssel

Heeswijk-dinther – Zeker Weten. Dát is de titel van de 66e revue van toneel-en cabaretvereniging De
Lachspiegel uit Heeswijk-Dinther en zekers te weten dat ze, zoals ook voorgaande jaren, jong en oud
gaan vermaken met een voorstelling, die op vrijdag 26, zaterdag 27 en zondag 28 februari om 20.00 uur
te zien is in het Willibrordcentrum in Heeswijk.
Momenteel wordt er door de
leden van De Lachspiegel hard
gewerkt aan het zetten van de
laatste puntjes op de i voordat
eind februari het ingestudeerde
met verve op toneel gezet wordt.

Onder hen, spelers Marijke van
Katwijk, Idy Schouten en Harry
van de Ven. Eerstgenoemde is
bestuurslid en al ruim een halve
eeuw actief bij de vereniging.

“We zijn geen grote vereniging. We hebben acht spelers en
acht mensen die zich achter de
schermen verdienstelijk maken.
Juist het kleinschalige maakt het
hecht, klein en fijn.”

over na te denken en heb ik direct ‘ja’ gezegd”, vertelt Idy enthousiast.
Leuk, maar ook pittig, zo wordt
duidelijk want: “Je zet op één
avond talloze typetjes neer en
hebt elke keer een andere tekst.
Je bent eigenlijk doorlopend aan
het schakelen. De kunst is om in
het karakter te kruipen. Gelukkig
krijgen we alle ruimte om, onder
leiding van Lonneke van de Ven,
er onze eigen draai aan te geven”, aldus Idy.
Harry van de Ven onderstreept
dat laatste. Hij had nul zang-of
toneelervaring toen hij drie jaar

Weten’ gebeuren. Er is, zoals
trouwe bezoekers weten, een afwisselend programma samengesteld met een humoristische kijk
op alledaagse en actuele zaken
die spelen in het dorp, in Nederland en de wereld. Het woordje
‘serieus’ hoeft niet genoemd.
Marijke, Idy en Harry eensgezind:
“Daar doen we niet aan. Het is
volksvermaak met doordenkertjes en er gebeurt van alles.”
Vanaf 15 februari kunnen kaartjes à € 8,- p.p. gereserveerd worden bij Jeanne van Grinsven op
tel. 0413-292593 of aan de kassa. Vol is echter vol.

Bezoek
www.mooibernheze.nl
informeert, boeit
en interesseert

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

Waardsestraat 15 - 5388 PP Nistelrode - Tel.: 0412 611383 - info@heerkensAGF.nl - www.heerkensAGF.nl
Waardsestraat 15 - 5388 PP Nistelrode - Tel.: 0412 611383 - info@heerkensAGF.nl - www.heerkensAGF.nl

ANDEREN STRUDELEN MAAR WAT…

WIJ MAKEN ’M ZOALS HET HOORT
…van een lekker korstdeeg, wat knapperig wordt als het is opgewarmd in de oven.
De appelblokjes, op smaak gemaakt met kaneel en suiker, zijn friszoet van smaak.
Niet alleen ’n heerlijke traktatie bij de koffie,maar geserveerd met
warme vanillesaus of slagroom en ’n bolletje ijs heb je
in ’n handomdraai ’t lekkerste toetje aller tijden.

de bakkers Lamers

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

Bij aankoop van 2 broden
naar keuze:

Appelstrudel
2 stuks

2,50

akkers
tip van de b od, donkerbruin ,

o
Artisantbdersem, ’n lekkere boterh2a,2m5
bereid me bij de borrel.
of als brood in de oven.
Lekker even

1,95

normaal 3,60

geldig t/m 24-2-2016
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ZORG EN HULP

Spoed, als elke seconde telt
Alarmnummer Brandweer,
Ambulance en Politie 112
Doven en Slechthorenden
spoedeisende hulp 0900-8112
Geen spoed
Brandweer 0412-458888
Politie 0900-8844
Politie doven en slechthorenden
0900-1844
Huisartsenpost 0900-8860
bernheze
Aanzet Algemeen
maatschappelijk werk
0413-366986 www.aanzet.nu
Thuiszorg Pantein
Voor al uw zorgvragen
bel 0900 8803 (lokaal tarief)
www.thuiszorgpantein.nl
Heesch
Huisartsen
Huisartsenpraktijk P.J.A.
van der Burgt
Langven 24, tel: 0412-453798
Spoed overdag: 0412-455282
Huisartsenpraktijk De Zwaan
en Van Sonsbeek
Schoonstraat 21
Tel: 0412-450802
Spoed overdag: 0412-450802
Huisartspraktijk L. van Cruchten
’t Dorp 37, tel: 0412-451355
Spoed overdag: 0412-454945
Mw. N.A.M. Hiemstra
Hoogstraat 1a Tel: 0412-451380
Spoed overdag: 0412-452739
Apotheek
BENU Apotheek Heesch
open ma.-vr. 8.00-17.30 uur
zaterdag 11.00 - 13.00 uur
0412-451971
BrabantZorg
Locatie: Heelwijk en Thuiszorg
Heelwijk/Laarstede
Mozartlaan 2, 0412-465500
www.brabantzorg.eu
Heeswijk-Dinther
Huisartsen
Huisartsenpraktijk
De Vrij-Kesselaer
Irenestraat 45
Tel.: 0413-292350
Spoed overdag: 0413-292730
Huisartsenpraktijk Heilaren
Heilarensestraat 64
Tel.: 0413-292922
Spoed overdag: 0413-293393
Apotheek
Apotheek Heeswijk-Dinther
open ma.-vr. 8.30-18.00 uur
buiten openingstijden voor
spoedeisende recepten bij de
dienstapotheek gevestigd naast
Bernhoven ziekenhuis Uden
Tel.: 0413-381848.
Laverhof
Locaties Cunera, De Bongerd en
ondersteuning thuis
Zijlstraat 1, tel.: 0413-298100
Nistelrode / vorstenbosch
Huisartsen
Huisartsenpraktijk Nistelrode
Tramstraat 13. Tel.: 0412-611250
Spoed overdag: 0412-613298
Apotheek
Apotheek Nistelrode
open ma.-vr. 8.30-17.30 uur
zaterdag 11:00-12:00 uur
buiten openingstijden voor
spoedeisende recepten bij
de Regioapotheek in het
Bernhovenziekenhuis.
Tel.: 0412-614035
BrabantZorg
Locatie: Laarstede en Thuiszorg
Heelwijk/Laarstede
Laar 40. Tel.: 0412-407020
www.brabantzorg.eu
Verloskundige Nistelrode-Heesch
Verloskundige praktijk NOVA
Mozartlaan 2 Heesch
0412-646839
spoed: 06-53673167
www.novaverloskundigen.nl
Loosbroek
Huisartsen & Apotheek vindt
u onder meer in Heeswijk
& Nistelrode. De huisartsen uit
de regio draaien diensten in
Loosbroek.
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Bernhezefamilieberichten
In onze rubriek ‘familieberichten’ plaatsen wij aankondigingen van
geboorte, overlijden, jubilea, dankbetuigingen, felicitaties en veel
meer. Met het plaatsen van uw familiebericht bereikt u in Bernheze
alle huishoudens omdat de krant elke week in elk huis op de mat valt.
Hij wilde nog zoveel...
Na vele verre reizen, heeft Paul zijn rust gevonden.
Toch nog onverwacht, moeten wij afscheid nemen van
onze jongste broer.

Paul Cuijpers
Heeswijk ✩ 1 juli 1956

Zoetermeer † 12 februari 2016
Gertie Cuijpers
Jacques en Maria Cuijpers - Gooskens
Coby en Hennie † Huijbers - Cuijpers
Geert Cuijpers †
Frits en Ida Cuijpers - van Gemert
neven en nichten

U kunt persoonlijk afscheid nemen van Paul op vrijdag 19 februari
om 13.30 uur in de aula van crematorium Meerbloemhof,
Buytenparklaan 1-2 te Zoetermeer.
De afscheidsbijeenkomst zal plaatsvinden op vrijdag 19 februari
om 14.00 uur in crematorium Meerbloemhof,
Buytenparklaan 1-2 te Zoetermeer.
Indien u zich betrokken voelt, bent u van harte welkom.

Viergeneraties

Stel u was één dag burgemeester,
wat zou u dan veranderen in onze
gemeente?
Mensen hebben vaak hun mening klaar. Ze zijn voor of tegen een
nieuw idee dat opborrelt in de samenleving. Politici gooien wel
eens een balletje op en luisteren wat de reacties zijn. Luisteren ze
dan ook echt? Hoe vaak hoor je: ze doen maar, ze luisteren toch
niet naar ons? Vanaf nu kun je meepraten en meedenken over wat
er in Bernheze zou moeten gebeuren.
Schrijf je vandaag in bij TipMooiBernheze.nl en praat mee met de
burgemeester. Behalve dat je je eigen mening kunt geven, zie je
ook hoe andere mensen denken over Bernheze.

r

nheze een stukje mooie

Samen maken we Ber

parochienieuws
Gezinsviering in Dinther over
Norbertijner vastenactie
Heeswijk-Dinther - In de Servatiuskerk in Dinther vindt op zaterdag 20 februari weer een gezinsviering plaats. Het thema van deze
viering is de Norbertijner vastenactie.
Ook dit jaar ondersteunen de
parochies van Heeswijk, Dinther
en Loosbroek het vastenactieproject van de Stichting Solidair met India, gevestigd in de
Norbertijner Abdij van Berne in
Heeswijk. De uitvoering van dit
project gebeurt door de Norbertijnen van Mananthavady. Het
betreft het aanleggen van toiletten en waterputten, onderwijs
en het opstarten van een bomen- en plantenkwekerij.
In deze viering zal Tineke van
Schijndel een presentatie houden
met beelden over de situatie van

de bevolking in het Wayanaddistrict, voor wie deze actie gehouden wordt. Pastor Joost Jansen
legt uit wat vasten betekent en
hoe je daar aan mee kunt doen.
Gedichtjes en gebeden worden
verzorgd door kinderen van de
basisschool. Wim Smits begeleidt op zijn accordeon de liedjes
die iedereen mee kan zingen.
De viering begint om 19.00 uur.
Een gezinsviering is speciaal bedoeld voor kinderen van groep 4
– 8 en hun (groot)ouders. Maar
natuurlijk is iederéén van harte
welkom!

Thema-avond ‘barmhartig
en rechtvaardig’
HEESCH - Grootmoeder Betsie van de Ven- Ruijs (96), moeder
Christien van der Leest- van de Ven, dochter Sita van der Doelenvan der Leest, kleindochter Femme van der Doelen.

Rechters ervaren dat dagelijks. Rob Cremers uit Heeswijk-Dinther
is rechter bij de rechtbank van Den Bosch en denkt na over deze
dilemma’s. Hij wil zijn ervaringen delen en doet dit tijdens een thema-avond op dinsdag 23 februari in CC Servaes in Heeswijk-Dinther.
Aanvang 20.00 uur, de toegang is gratis.

Inzamelingsactie Lichtpunt
bij Jumbo Heeswijk

Abdij van Berne
Dagelijkse eucharistieviering
om 12.15 uur.
Op zondag om 10.30 uur
en vespers om 18.00 uur.

HEESWIJK-DINTHER - Paus Franciscus heeft een ‘heilig jaar’ uitgeroepen: het Jaar van Barmhartigheid. Maar er is ook het recht. Mensen moeten zich ook aan de wet houden. Dat kan weleens wringen.

Kromstraat 5 - 5384 LT Heesch
0412-474500 - www.kringloop-heesch.nl
DOWNLOAD ONZE WEBAPP!

Zoekt u gebruikte bouwmaterialen?
www.gebruiktebouwmaterialen.com

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

HEESWIJK-DINTHER/LOOSBROEK - In Heeswijk-Dinther wordt op
zaterdag 27 februari een levensmiddelen-inzamelingsactie gehouden door Lichtpunt.
Lichtpunt is de hulpdienst van de
parochies van Heeswijk, Dinther
en Loosbroek. Ook in deze parochies zijn er mensen die het
moeilijk hebben en die steun
behoeven. Zij zijn niet altijd zo
zichtbaar. Lichtpunt wil hen hulp
bieden.
Van de opbrengst van de inzamelingsactie worden paaspakketten gemaakt voor medemensen uit HDL die het financieel

moeilijk hebben. Bijdragen aan
deze actie kan door een extra
boodschap te kopen van de lijst
die aangeboden wordt en deze
te doneren bij de kraam bij de
ingang van Jumbo in Heeswijk-Dinther.
De inzameling is van 10.00 tot
14.00 uur. Bij deze actie helpen
vormelingen uit de parochies
mee bij het inzamelen en inpakken.
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Het zit in hun genen. De service, de klantvriendelijkheid, de kennis en vakmanschap.
En dat werpt zijn vruchten af. Want Van den Akker
Zonwering in Heesch gaat nu samenwerken met
dé goeroe op het gebied van aluminium rolluiken:
wereldwijd marktleider Heroal.

Aanbiedingen
24 februari
juli 2014
Aanbiedingengeldig
geldig van
van 18 t/m 24
Aan Laar / Tramstraat - Nistelrode

4 Kipcordon Blue’s Bourgondischeen oosterse rib
met gratis kilo
100 gr.
verse frieten

€ 1,40

Bami uit
eigen keuken
100 gr.

V.l.n.r.: Albert, Ilse, Meggie en Wout

€ 0,85

Varkenshaassaté

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

Groent� e� frui�
d�’� d� klo�
ron� geniete�

HEESCH - Kies je voor Van den Akker, dan kies je voor kwaliteit. Sinds begin van dit jaar zijn de zusjes Ilse en Meggie van den Akker en hun partners
Albert en Wout gekozen tot samenwerkingspartner van het gerenommeerde
Duitse concern Heroal: wereldwijd marktleider in aluminium rolluiken. Dat
zegt wel het een en ander.
Bijvoorbeeld over die kwaliteit.
Heroal levert de onderdelen; Van
den Akker zet alle rolluiken zelf in
elkaar en levert daarbij maatwerk
tot in de precisie. De rolluiken
zijn uitsluitend van geavanceerd
aluminium. Weer- en windbestendig, met inbraakbeveiliging,
energiebesparend en precies naar
wens van de klant. Snel en efficiënt gemonteerd; Van den Akker
beheert zijn eigen Heroal-voorraad. Dat is nog eens service op
maat.
Zelf doen
Liever zelf aan de slag? Doehet-zelvers met gouden handjes
kunnen bij Van den Akker ook
terecht voor alle onderdelen van
deze kwaliteitsrolluiken. Dat betekent zelf klussen met de allerbeste materialen voor een optimaal resultaat.
In de zon, uit de zon
Een mooi zonnetje op zijn tijd is
fijn. Daar knapt een mens van op.
Maar als die zonnestralen je bijna
verblinden als je binnenshuis je

werk wilt doen of als ze de temperatuur in je huis te hoog doen
oplopen, dan wil je die zon toch

Van den akker levert optimale
kwaliteit. dat merk je, dat zie je
graag een beetje buiten houden.
Van den Akker heeft alles in huis
om het hoofd - ook in de meest
tropische zomers - koel te houden. Daar hoef je niet eens zelf
over na te denken, want zij bedenken de oplossing voor je en
voeren het ook nog eens perfect
uit. Van den Akker levert screens,
terrasschermen, markiezen en
zonneschermen. Met kleurvast,
waterafstotend
kwaliteitsdoek
met verlijmde naden. Zodat ze
nóg langer meegaan. Laat die zomer dus maar komen!
Naast rolluiken en zonwering, levert Van den Akker ook kunststofkozijnen; oerdegelijk en ijzersterk
dankzij het stalen frame. Lichtvast en onderhoudsvrij; er komt
geen verfkwast meer aan te pas.

ZOTTE

ZATERDAG
op
Nu ook
RDAG
DONDE

Service
Onderhoud en service zijn bij Van
den Akker in goede handen. Zij

EXTRA*
KORTING
OP DIESEL/BENZINE/LPG

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

HESCHEWEG 223 OSS

kennen hun producten van binnen en van buiten en leveren
uitsluitend optimale kwaliteit.
Dat merk je, dat zie je. Want dát
maakt nou net het verschil.

€ 1,50

100 gr.

CHAMPIGNONS 500 gram € 1,50
KRIEL (geschrapt) 1 kilo € 1,00
MINEOLA’S 5+1 gratis
Elke vrijdag en zaterdag VERS geperst
sinaasappelsap
Laar 80a • 5388 HK Nistelrode • Tel. 0412-612426
info@ceelengroentefruit.nl

Maak kans op een jaar lang

Gratis
Gildekorn

ROLLUIKEN ZONWERING
KUNSTSTOFKOZIJNEN

u ontvangt een kanskaart
bij aankoop van
een gildekorn

MAATWERK UIT EIGEN WERKPLAATS

VanZoggelsestraat
den Akker
21a, Heesch
T. 0412 -en
45 3113
Zonwering
www.akker-zonwering.nl
Kunststofkozijnen
www.akker-zonwering.nl

4 voorgebakken
Robuuste broodjes
voor

Rondje van de bakker
2 stuks voor

1,00

2,95

Beschuitbol gevuld
met room

Van Mook
De Echte Bakker

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

VOLOP PARKEERGELEGENHEID
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kbo heeswijk-dinther

KBO Bernheze

Norbertijnen en hun ontwikkelingsprojecten

Koffieochtend
in Dinther
Heeswijk-Dinther - KBODinther houdt op donderdagochtend 25 februari van 10.00
tot 11.30 uur in cc Servaes weer
de maandelijkse Wmo-koffieochtend. Bezoekers kunnen tijdens deze ochtend met elkaar
praten over allerlei uiteenlopende onderwerpen.

Project begeleid
fietsen wordt
gesteund
HEESCH - Al jarenlang maken
vrijwilligers van KBO Heesch
wekelijks fietstochten op vier
elektrisch ondersteunde duofietsen en één rolstoelfiets, met
als duopassagier iemand die niet
(meer) zelfstandig kan fietsen.
Steeds opnieuw wordt verteld
dat zij geweldig genieten van
deze tochten met steeds dezelfde
vrijwilliger. Het is ontspannend,
buiten zijn en bewegen is gezond
en het doorbreekt de sleur van al-

ledag. In onderling overleg wordt
de route bepaald, onderweg
wordt volop gepraat en meestal
wordt samen ook een kop koffie
gedronken. Kortom, een fijne activiteit die KBO Heesch graag in
stand wil houden.
Doordat de vier duofietsen zeven
dagen per week intensief worden gebruikt, zullen zij in 2016
moeten worden vervangen. Dat
is een dure zaak, waarvoor KBO
Heesch zelf onvoldoende middelen heeft. De kartrekkers van
het begeleid fietsen hebben dit
echter op tijd zien aankomen en
fondsen om subsidie gevraagd.
Een achttal heeft daar positief
op gereageerd. De onderstaan-

Heeft u vragen
over zorg?

de fondsen en instellingen zijn
bereid gevonden om bij te dragen aan de aanschaf van nieuwe
duofietsen:
Bavo Stichting € 9.000,Fonds Nuts Ohra € 20.000,Fonds Verstandelijk
Gehandicapten € 2.500,Fundatie Luden van Stoutenberg
€ 3.000,Oranje Fonds € 15.000,R.C. Maagdenhuis-Brentano
€ 2.500,Skanfonds € 13.255,Stichting Welzijn Senioren
€ 2.500,KBO Heesch is bovenstaande
donoren erg dankbaar dat zij het
voortbestaan van de waardevolle
activiteit hebben veiliggesteld.

Deze keer komt Tineke van
Schijndel praten over een project
van de Norbertijnen van de Abdij
van Berne, ‘Solidair met India’.
Met deze stichting ondersteunen
de Norbertijnen ontwikkelingsprojecten in zeven Indiase deelstaten. Aan de hand van foto’s
laat ze zien hoe deze projecten
vorderen, waarbij volop gelegenheid is om daarover met elkaar in
gesprek te gaan.
Alle belangstellenden uit Dinther
en Heeswijk zijn van harte welkom. De organisatie is in handen van KBO-Dinther, de koffie
wordt aangeboden door de gemeente Bernheze.

Algemene
ledenvergadering
KBO Heesch
HEESCH - KBO Heesch houdt op
vrijdag 26 februari om 9.30 uur
haar algemene ledenvergadering
in CC De Pas, in zaal D’n Herd.

De bestuursleden Herman van
Hal en Frans Eijsink zijn aftredend en niet herkiesbaar. Door
het bestuur van de KBO worden
Piet Ceelen en Cees van Gestel
als nieuwe bestuursleden voorgedragen.
Voorgesteld zal worden deze
kandidaten te benoemen.
Na een korte pauze zal Peter
Gommers een presentatie van
‘Ons platform’ (Cubigo) verzorgen. Alle leden van KBO Heesch
zijn van harte welkom op deze
ledenvergadering.

Jubileumboek
60 jaar KBO
Heesch te koop
HEESCH - Alle leden van KBO
Heesch hebben een herinnering
aan ‘60 jaar KBO Heesch’ in de
vorm van een jubileumboek gratis thuisbezorgd gekregen.
Anderen die het boek willen hebben, kunnen het kopen. Er is nog
een beperkt aantal exemplaren
beschikbaar voor € 15,- per stuk.
Een andere manier om het boek
gratis te krijgen, is nu lid worden
van KBO Heesch. Nieuwe leden
krijgen het boek gratis bij een lidmaatschap, dat ook recht geeft
om mee te doen met de talrijke
activiteiten. Voor meer informatie: secretaris@kboheesch.nl of
0412-610444.

‘Hulp van een ander accepteren betekent niet dat je
gefaald hebt, maar dat je er niet alleen voor staat’

Moeilijke voeten?
Heeswijk-Dinther - In woonzorgcentrum Laverhof in Heeswijk-Dinther zal op maandag 22 februari
een bijeenkomst worden gehouden die speciaal bedoeld is voor mensen met moeilijke voeten. In de
recreatiezaal van Laverhof - gevestigd aan de Zijlstraat 1 - wordt dan van 10.00 tot 12.00 uur een verkoopmorgen gehouden.

Wij helpen u graag!
Voor al uw vragen
over onze zorg- en
dienstverlening kunt
u met een van onze
cliëntservicebureaus
contact opnemen.

Cliëntservicebureau Heeswijk
Telefoon: 0413 - 29 81 13, E-mail:
clientservicebureau.heeswijk@laverhof.nl
Cliëntservicebureau Schijndel
Telefoon: 073 - 544 33 33, E-mail:
clientservicebureau.schijndel@laverhof.nl
De cliëntservicebureaus zijn bereikbaar van
maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur.

www.laverhof.nl

De bijeenkomst zal worden verzorgd door Jonker Speciaal Schoeisel vof uit het Gelderse Wadenoijen. Deze firma levert al bijna
vijftien jaar schoenen en pantoffels, zowel voor dames als heren,
in veel verschillende lengte- en
wijdtematen.
De ideale oplossing voor mensen
met gevoelige of opgezwollen
voeten of enkels, steunkousen,
zwachtels, beugels, steunzolen,
knobbels, likdoorns, eksterogen,
hamertenen, diabetes en reumatische aandoeningen.
Nieuw is een speciale collectie
stretch-schoenen, die in zijn geheel bestaan uit zacht elastisch
materiaal, speciaal bedoeld voor
mensen met (erg) gevoelige voe-

ten. Men heeft zich toegelegd
op brede en zelfs extra brede
schoenen en pantoffels, voor
mensen met brede of opgezwollen voeten, maar daarnaast levert

men ook de meer courante wijdtematen. Belangstellenden zijn
van harte welkom. De toegang
is gratis.
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wie vangt de bal?
HEESCH - Bon Fromage zit in de finale bij de Beste Notenspecialisten van Nederland en de komende drie weken zijn spannend! Een
jury, filmopnames en gerichte vragen over productkennis komen op
ons pad.
Op 7 maart wordt de winnaar
bekendgemaakt in het Dolfinarium in Harderwijk. De komende
weken richten we ons ook nog
op een ander doel, namelijk dat
van de ruud van Nistelrooy Academy.
Aan hun thema ‘Geef kinderen
een basis voor groei’, willen wij
graag een bijdrage leveren met
de hele mooie actie ‘Wie vangt
de bal?’ In samenwerking met
onze notenleverancier en ruud
van Nistelrooy, gaan we een (beperkt) aantal, speciaal door ruud
van Nistelrooy only, gesigneerde,
leren voetballen verkopen voor
€ 25,- per stuk, vanaf 19 februari.

‘geeF kinderen een
basis Voor groei’
Wilt u in het bezit komen van
zo’n uniek exemplaar en tevens
een bijdrage leveren aan dit goede doel, stuur dan een mailtje
naar
bonfromage.ton@live.nl
voor 25 februari 2016.
De ballen zijn uiteraard beschikbaar zolang de voorraad strekt.
De kopers ontvangen dan bericht
wanneer zij
de bal in
ontvangst
mogen nemen, van
wie en op
welke locatie!
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Bron foto:
RvN Academy

opening Intense feel good & look amazing
NISTELrODE - Een feestelijke
bijeenkomst bij Intense aan de
vooravond van een nieuwe fase
in het bedrijf van Karin Manders.
Echtgenoot rinus en hun dochter
mochten het officiële moment
onderstrepen, met het doorknippen van het lint. rinus, het
team van Salon Intense en veel
familieleden en vrienden hebben hard meegewerkt aan deze
(derde) verhuizing, aangedreven
door de enorme groei die het bedrijf doormaakt. Het resultaat is
functioneel, prachtig en nog op
de groei. Hier kunnen ze aan de
slag.
Na dit officiële moment was de
hele middag gereserveerd voor
een open dag, waarbij het resultaat gevierd werd.

Rinus en Fleur knippen het lint door
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Muziekschool ZIESO in Huize Heelwijk;
kleinschalig en leuk
Heesch – De droom van Oenke de Boer, muziekpedagoge, om een muziekschool op te starten in een eigen onderkomen, is werkelijkheid geworden. In
Huize Heelwijk wordt op 20 februari van 13.00 – 16.00 uur de muziekschool
feestelijk geopend met een optreden van het smartlappenkoor ‘Ut His Gezang’ om 13.30 uur, waarna om 15.00 uur de Blue Stars laten horen wat ze
kunnen. Tussendoor zorgt accordeongeluid voor de vrolijke noot.

‘Plezier in muziek
maken overdragen’

Je kunt met jouw peuter vanaf
1 jaar bij Zieso terecht voor muzikale ontwikkeling in de cursus
Muziek op schoot. Op de dinsdagen wordt deze gehouden
voor kinderen van 1-2 jaar 9.009.45 uur en voor 2-4 jaar 10.0010.45 uur. Vanaf die leeftijd is er
een grote keuze voor muzikale vorming met behulp van de
stem of het bespelen van een instrument. De lessen van Oenke
aan het smartlappenkoor zijn al
in het nieuwe onderkomen en
ook de muzieklessen voor mensen met een verstandelijke handicap, de Blue Stars.
Jong tot oud
Voor de allerkleinsten is er Muziek op schoot, maar voor de
grotere kinderen wordt bij Zieso
lesgegeven op muziekinstrumenten zoals blokfluit, dwarsfluit, piano, keyboard, accordeon en op termijn slagwerk. Ook
stemvorming, algemene muziekvorming en koren vind je er.
De lessen worden gegeven door
Oenke zelf of door ingehuurde
bevoegde docenten. Na het volgen van een cursus, bijvoorbeeld
stemvorming of notenlezen, kan
er gekeken worden naar een
volgende stap. Muziekkeuze is
steeds afhankelijk van leeftijd en
kunnen van de leerlingen.

Oenke met haar accordeon

Tekst: Martha Daams Foto: Marcel van der Steen

Een wens van Oenke is nog

een leuk kinderkoor, dat oude
en nieuwe liedjes zingt, in allerlei talen en af en toe laat horen
wat ze kunnen. Dat laten horen
wat ze kunnen, is onderdeel van
een muziekschool. Daarom zal
in de toekomst elke maand een
zondagochtendconcert gegeven
worden. Om te beginnen door
de leerkrachten zelf.
Jheronimus Bosch
Het Jeroen Bosch-jaar gaat ook
niet aan Heesch voorbij. In september is een serie cursussen,
met als thema Jeroen Bosch. In
deze korte serie wordt aandacht
besteed aan de muziek uit die
tijd, is er een lezing over zijn
kunstwerken door een kunsthistorica en wordt geschilderd met
zijn werk als uitgangspunt.
Het plezier dat Oenke haalt uit
het maken van muziek en uit
lesgeven, is wat zij wil overdragen in haar eigen muziekschool.
De mensen die al muzieklessen
van haar krijgen en de kinderen
die zij helpt als remedial teacher
(ook in Huize Heelwijk), zullen
dit zeker beamen.
Informatie: 0412-453923
www.zieso-opmaat.nl.

of
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PEDUCA: een professionele kijk op voeten
In Heesch werkt PEDUCA samen
met Podotherapie Van Dreumel
aan de Lindenlaan, Podotherapiepraktijk Dennemann uit Oss en
met podotherapeut Peeters,
praktiserend binnen de huisartsenpraktijk van dr. Hiemstra aan
de Hoogstraat.
Werken met voeten
Pedicure is een onbeschermd
beroep, ook al zijn onze voeten
een belangrijk onderdeel van het
lichaam bij het zelfstandig functioneren. De brancheorganisatie
Stipezo, met voorzitter Ria Snelting, zet zich in voor bescherming van het vak en de daarmee
samenhangende kwaliteitseisen.

www.peduca.nl. Natuurlijk kunt
u ook spontaan kijken of de praktijk bemand is, maar grote kans

‘Vakkundig verzorgen van huid,
nagels en aandoeningen aan voeten’
Ria Snelting in haar praktijkruimte in Huize Heelwijk 

Tekst: Martha Daams Foto: Ad Ploegmakers

Heesch – Echte zorg voor uw voeten, vindt u bij PEDUCA in Huize Heelwijk.
Ria Snelting heeft in het zorgcentrum haar intrek genomen voor het vakkundig verzorgen van huid, nagels en aandoeningen aan voeten. Haar praktijk is
voorlopig geopend op de maandagen.
De 33 jaar dat Ria Snelting nu
voeten van mensen onder handen neemt, heeft zij vele voeten en aandoeningen aan voeten onder ogen gekregen. “Een
goede en persoonlijke zorg van
voeten is van groot belang. Het
zijn de voeten die ons van A naar
B brengen en dus moeten we er
zuinig op zijn.”

Paramedisch Voetcentrum
PEDUCA
Ria is paramedisch chiropodist,
dit houdt in dat zij, naast eenvoudige voetzorg, voornamelijk
paramedische voetzorg geeft.
Zij wil vanuit haar praktijk de
mensen in en buiten Huize Heelwijk de juiste voetzorg verlenen,
die voor elk individu anders is. U

kunt bij PEDUCA terecht voor
behandeling van de nagels (niet
voor lakken), verwijderen van
eelt en likdoorns, verzorging van
de voeten bij diabetes, geriatrie en oncologie, voor voetonderzoek, nagelbeugels, orthese
(hulpstukjes), druk-ontlastende
technieken en medical taping
van voet of onderbeen.

Die kwaliteit wordt vertegenwoordigd in het opleidingscentrum dat PEDUCA in Oss heeft.
Daar is de opleiding tot paramedische chiropodist zodanig ingericht dat leerlingen in theorie en
praktijk grondig worden voorbereid op de eigen praktijk in
de zorg. In Huize Heelwijk staat
Ria Snelting zelf garant voor de
kwaliteit. Zij verheugt zich – na
een afwezigheid van tien jaar –
in haar praktijk in Heesch bekende en nieuwe klanten en patiënten te kunnen ontvangen.
U kunt een afspraak maken
via 06-57035671. Informatie over PEDUCA vindt u op

dat u dan moet wachten. Ria is
voorlopig enkel op de maandag
aanwezig bij Huize Heelwijk,
Mozartlaan 2, 5384 CG Heesch.
De praktijk bevindt zich bij de ingang links om de trap.

20 Februari 13.00-16.00 uur
open dag, tegelijk met muziekschool Zieso, die voor de muzikale noot zorgt.
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Welkom bij De Nistel
Open dag 21 februari

De Nistel is een sfeervolle ontmoetingsplek in een natuurlijke omgeving,
waar men elkaar op een ontspannen manier ontmoet.
www.de-nistel.nl

De Nistel, Piet Geersdijk 2, 5388 VA Nistelrode
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Ontmoetingsplek
De Nistel
De Nistel is een zorgonderneming in een
natuurlijke omgeving, gespecialiseerd in
dagbesteding op maatvoor mensen met
een verstandelijke beperking en/of
een afstand tot de arbeidsmarkt.

Het Koffiehuis
Een ware belevenis: sfeervol genieten
van de met zorg bereide koffiespecialiteiten, bijzondere theesoorten
en overheerlijke zoetigheden, op ons
terras of bij een knapperend haardvuur.

De Dagbesteding
De Nistel biedt een afwisselende
arbeidssetting waarin onze medewerkers
werkzaamheden verrichten voor zowel
bezoekers als voor bedrijven en locale
ondernemers.

De Landwinkel
Het aanbod is kleinschalig maar divers:
van eigen grond verse biologische
producten, mooie kwaliteitsproducten
uit de streek, houtproducten uit eigen
werkplaats en bijzondere cadeaus om te
geven of te krijgen.

U bent
van harte welkom...
...op de open dag van De Nistel, zondag 21 februari a.s. vanaf 11:00u
tot 17:00u. Alle onderdelen van De Nistel zullen deze dag open zijn voor
publiek, en er zal van alles te zien en te beleven zijn! Het koffiehuis
is de gehele dag geopend om te genieten en natuurlijk om elkaar te
ontmoeten! Kortom een dag om niet te missen!!
Een aantal medewerkers en vrijwilligers van De Nistel zullen tijdens de open
dag werkzaam zijn binnen de verschillende facetten: de productieruimte,
de timmerwerkplaats, de horeca en het groen. Zo krijgt u een indruk van
de dagelijkse dagbesteding die De Nistel te bieden heeft. Ook zullen enkele
bedrijven waar De Nistel een verbintenis mee heeft aanwezig zijn!
Mieke Langenhuizen Van Mind Your Bag zal tijdens de open dag uitleg geven
over haar handgemaakte tassen. Mind Your Bag verwerkt gerecyclede en
nieuwe materialen uit de meubelindustrie in de tassen, waarmee ze naast
stijlvol dus ook bijzonder duurzaam zijn! De 10 limited edition tassen
gemaakt van jute koffiezakken zullen deze dag exclusief te verkrijgen zijn.
Hovenier Chiel Brienen is mede verantwoordelijk voor het ontwerp en de
aanleg van het buitenterrein van De Nistel (gereed media 2017), en staat deze
dag voor u klaar voor vragen en uitleg. (De Nistel is een van de projecten
van ‘Meer Maashorst, een gezond landschap in De Maashorst’, onderdeel
van investeringsproject Landschappen van Allure)
In de timmerwerkplaats worden van gebruikte pallets o.a. houten kratjes
gemaakt. Op het buitenterrein wordt er in het groen gewerkt, uiteraard in
de werkjassen gesponsord door Van Liempd Tuin en Parkmachines.
In de productieruimte zal er gewerkt worden aan o.a. werk van het
bedrijf “Jippie’s”, een familiebedrijf uit Vinkel gespecialiseerd in
producten ten behoeve van kindveilligheid. Onze medewerkers van
De Nistel leveren een aandeel in het productie- proces. Zij zullen u
hierover vol trots willen vertellen!
Bij Nikkie Munsters (verantwoordelijk voor de bijzondere belettering op onze
krijtborden) kan er tijdens de open dag een gratis (mini) cursus handlettering
gevolgd worden. Ook schrijft zij deze dag “live” houten postkaarten met een
quote/naam/spreuk naar keuze.
Snuf&Shoe (samenwerkingspartner op het gebied van aankleding van
De Nistel) stelt voor onze open dag een mooie prijs beschikbaar, welke wij
verloten onder de bezoekers van de open dag!
Heel graag tot zondag! Paul, Kim en Paul.
De Nistel, Piet Geersdijk 2, 5388 VA Nistelrode

De Vergaderruimte
Vergaderen op maat in een landelijke
omgeving en voorzien van alle gemakken,
desgewenst gecombineerd met een lekker
stuk taart of een boswandeling.
Vraag ons naar de mogelijkheden.

Openingstijden Koffiehuis
Het hele jaar geopend van woensdag t/m vrijdag 11.00u - 16.30u
Vanaf 3 april 2016 ook op zondag geopend!
Blijf op de hoogte van ontwikkelingen, nieuws en leuke acties:
volg ons op Facebook!

De Beleeftuin
Een plek waar ontspanning, educatie en
recreatie samengaan. Een belevingspad,
vlindertuin, vogelbos, uitkijktoren,
natuurvijver, blote-voetenpad, groente
en kruiden-tuin, fruitboomgaard en
bloemenplukweide.

De Speeltuin
De Nistel is een ontmoetingsplek voor
jong en oud! Terwijl er genoten wordt van
onze koffie, vermaken de kinderen zich
volop in de natuurlijke speeltuin en
het slingerbos.

Met dank aan:

Fotografie:
Wim Roefs
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School. Uiteindelijk word je
toch wat je zelf bent
Om op korte termijn inzicht
te krijgen in het aantal leerlingen, dat wij de komende jaren
op onze basisscholen kunnen
verwachten, wordt de ouders
verzocht hun kinderen nu reeds
aan te melden.
• Aangemeld kunnen worden
de kinderen die in 2017 vier
jaar worden.
• Na aanmelding ontvangt u
van de school binnen 6 weken
een schriftelijke bevestiging
van de inschrijving.
Bij aanmelding is het verplicht
het Burgerservicenummer (BSN)
van uw kind(eren) door te geven.
U kunt hiervoor één van de volgende zaken meenemen:
- de identiteitspas als uw kind
dat heeft;
- de persoonslijst: dit is een
brief van de gemeente die
elke ouder/verzorger heeft
ontvangen na de geboorteaangifte met daarop het BSN;
Binnen Bernheze kunnen de kinderen op de volgende scholen
worden aangemeld:
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basissCHool ’t palet
Steen- en Stokstraat 2 - 5473 rN Dinther
Tel. 0413-296377
e-mail: info@paletdinther.nl - www.paletdinther.nl
Open avond: dinsdag 23 februari van 19.30 - 21.00 uur
Inloopochtend: dinsdag 23 en woensdag 24 februari
van 9.00 – 11.30 uur, ook uw kinderen zijn van harte
welkom om de school in bedrijf te zien.
Inschrijving en rondleiding: tijdens de openavond en
inloopochtenden. Inschrijving tot uiterlijk 1 april 2016.
Indien gewenst, kunt u altijd een afspraak maken voor
een rondleiding op een andere dag.

kern nistelrode
basissCHool ’t maXend
Maxend 6
5388 GL Nistelrode
Tel. 0412-611366
e-mail: directie@maxend.nl
www.maxend.nl
Informatieavond: dinsdag
8 maart van 19.30 – 21.00 uur.
Inloopochtend: woensdag
9 maart van 9.00 – 10.30 uur.
Inschrijving: tijdens
informatieavond, inloopochtend
of op afspraak.

basissCHool de
beekgraaf
De Beekgraaf 60
5388 CV Nistelrode
tel. 0412-617356
e-mail: info@beekgraaf.nl
www.beekgraaf.nl
Informatieavond: maandag 14
maart van 19.30 - 21.00 uur.
Kijkochtend: dinsdag 15 maart
om 10.30 - 12.00 uur.
Inschrijving: tijdens informatieavond, kijkochtend of op afspraak

welkom

openbare basissCHool de bolderik
Het Geleer 33, 5473 PG Heeswijk-Dinther
Tel. 0413-293055
e-mail: directie.obsdebolderik@stichtingoog.nl - www.obsdebolderik.nl
Inloopochtenden en rondleiding: maandag 22 februari en woensdag 24
februari van 9.00 – 11.30 uur. Samen met uw kind, bent u deze ochtenden
van harte welkom om een kijkje te nemen in de school.
Informatieavond en rondleiding maandag 22 februari van 19.30 – 21.00 uur.
Inschrijving: tijdens de inloopochtenden, informatieavond en op afspraak.
Inschrijving van uw kind is het gehele jaar mogelijk, doch bij mogelijkheid
graag vóór 1 april 2016.

kern loosbroek
basissCHool st. albertus
Dorpsstraat 44
5471 NB Loosbroek
Tel. 0413-229645
e-mail: info@albertusschool.nl
www.albertusschool.nl
Open middag voor ouders en
kinderen:
dinsdag 15 maart van 14.30 –
15.30 uur. Daarna gelegenheid tot
inschrijven tot 17.00 uur. Indien u
op deze dag niet in de gelegenheid
bent, kunt u een afspraak maken
met de directeur.

kern VorstenbosCH
basissCHool op weg
Eggerlaan 8
5476 KL Vorstenbosch
Tel. 0413-367439
e-mail: info@bs-opweg.nl
www.bs-opweg.nl
Van harte welkom tijdens de inloop- en
inschrijfmiddag voor ouders en kinderen:
dinsdag 15 maart van 13.15-15.15 uur.
In de school staan alle deuren voor u open en de
koffie/thee staat klaar!
Inschrijving: tijdens deze middag of op afspraak.
Inschrijfformulieren zijn ook via de website te
vinden.

basissCHool delta
Herderstraat 2, 5384 BS Heesch - Postbus 28, 5384 zG Heesch. Tel. 0412-450678, e-mail: directie.obsdelta@stichtingoog.nl - www.basisschooldelta.nl
Peutermiddagen: 23 februari, 31 maart, 17 mei en 23 juni van 13.45 - 14.45 uur. Tijdens deze peutermiddagen geven wij informatie en een rondleiding door de school.
U bent met uw peuter vanaf 2,5 jaar van harte welkom voor een kennismaking met het werken en spelen in groep 1-2. Inschrijving: Gedurende het hele jaar: na het bezoek
aan een peutermiddag of na een persoonlijke afspraak en rondleiding.

Kinderbrillendag
20 februari

hangt
winkel
De hele et alleen
vol m
LEN
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n
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9.00-16.00 uur
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GRATIS GLA
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voor de snel
le beslisser;
bĳ aankoop
van een com
plete
bril inclusief
1 paar glazen
*Vraag naar de
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www.kijkmij.info
| www.hoormij.info
Tramstraat
23 - Nistelrode - 0412 614 052

www.kijkmij.info | www.hoormij.info

Wij zijn aangesloten bij de OVN Optometristen Vereniging Nederland, het Kwaliteitsregister Paramedici en zijn erkend HoorProfs en StAr audicien.

Wij zijn aangesloten bij de OVN Optometristen Vereniging Nederland, het Kwaliteitsregister Paramedici en zijn erkend HoorProfs en StAr audicien.
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‘Het is leuk om
dingen niet te
kunnen, want
dan kan je iets
nieuws leren’
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Boerenkool, hutspotgroente,
Boerenkool,
andijvie ofhutspotgroente,
verse zuurkool
2 zakken boerenkool
à 300
gram, andijvie
andijvie
of verse
zuurkool
à 400boerenkool
gram, hutspotgroente
500 gram
2 zakken
à 300 gram,àandijvie
of
schalen
zuurkool
à
500
gram
à 400 gram, hutspotgroente à 500 gram
1,88 - zuurkool
2,86
of schalen
à 500 gram
1,88 - 2,86

/

/

/

/

Jumbo rookworst

Alle soorten, 2 verpakkingen
à 100-375 gram
1,38 - 4,70
Alle soorten,
2 verpakkingen
Nu 1,04 - 3,53
à 100-375 gram
1,38 - 4,70
Nu 1,04 - 3,53

Jumbo
/ /rookworst

/

/

Jumbo Wiegmans Heesch, Schoonstraat 8
Jumbo Nistelrode, Parkstraat 10
* 2e halve prijs: 25% korting op de totaalprijs van 2 producten.
Alle combinaties mogelijk. Geldig van woensdag 3 feb t/m dinsdag 29 mrt 2016.
Maximaal 4 dezelfde aanbiedingen per klant per bezoek.
Prijswijzigingen, fouten en uitverkocht voorbehouden. Kijk voor de spelregels op Jumbo.com

* 2e halve prijs: 25% korting op de totaalprijs van 2 producten.
Alle combinaties mogelijk. Geldig van woensdag 3 feb t/m dinsdag 29 mrt 2016.
Maximaal 4 dezelfde aanbiedingen per klant per bezoek.
Prijswijzigingen, fouten en uitverkocht voorbehouden. Kijk voor de spelregels op Jumbo.com

Diverse wijnen
Duc De Termes
Saint Mont Blanc, Joseph Castan
Diverse
wijnen

Excellence
syrah
grenache
DonJoseph
Sibionne
prosecco,
Duc
De Termes
Saint
Montrosé,
Blanc,
Castan
Ducale
Verdicchio,
Los
Gansos
chardonnay
of
Tussock
Excellence syrah grenache rosé, Don Sibionne prosecco,
Jumper
tempranillo,
3 flessenchardonnay
à 750 ml of Tussock
Ducale
Verdicchio,
Los Gansos
11,37
14,97
Jumper tempranillo, 3 flessen à 750 ml
geen -18,
geen alcohol
11,37
14,97

/

/

/

/

geen 18, geen alcohol

Hand- of perssinaasappelen
HandNet 2 kiloof perssinaasappelen
Net 2 kilo

1
1

79
79

Jumbo, Heesch, Schoonstraat 8

Jumbo, Heesch, Schoonstraat 8

16

gemeenteberiCHten

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

AGeNDA
18 februari 2016
extra raadsvergadering,
19.30 uur
22 februari 2016
Raadscommisie Bestuur en
Strategie, 19.30 uur
23 februari 2016
Raadscommissie
Maatschappelijke Zaken,
19.30 uur
24 februari 2016
Raadscommissie
Ruimtelijke Zaken,
19.30 uur
3 maart 2016
Informatieavond aanleg
ontsluitingsweg
Heeswijk-Dinther Zuid
cultureel centrum Servaes
Heeswijk-Dinther,
19.30 uur

GeMeeNTerAAD
De volgende raadscommissievergaderingen
vinden binnenkort plaats. De
raadscommissievergaderingen
zijn openbaar en worden
gehouden in het gemeentehuis,
De Misse 6 in Heesch, aanvang
19.30 uur. Bezoekers hebben
de mogelijkheid om mee te
praten over onderwerpen die
op de agenda staan.
Raadscommissie bestuur en
Strategie op 22 februari 2016
- Stand van zaken regionale
samenwerking
- Opiniërende bespreking
economische Beleidsnota

woensdag 17 februari 2016

extra raadsvergadering over
de opvang van vluchtelingen
Op donderdag 18 februari, om 19.30 uur vindt er een extra raadsvergadering plaats in de raadzaal van het gemeentehuis. De gemeenteraad spreekt dan over het voorstel voor de opvang van vluchtelingen
in Heesch en over de vraag of en hoe de opvang van vluchtelingen
in bernheze vorm krijgt.
volgen van de raadsvergadering
Direct omwonenden kunnen de
raadsvergadering in de raadzaal
volgen. Zij zijn daarvoor persoonlijk uitgenodigd.
Inwoners van Bernheze kunnen
de vergadering live volgen via
een beeldscherm in cultureel

centrum de Pas. U kunt zich
daarvoor tot woensdag 17 januari, 17.00 uur aanmelden via
www.bernheze.org.
Dtv zendt de vergadering live uit.
en u kunt de vergadering volgen
via een livestream op
www.bernheze.org of
www.d-tv.nl.

Gemeente haalt snoeihout
buitengebied op
De gemeente haalt van 29 februari tot en met 4 maart 2016
snoeihout in het buitengebied op.
U kunt zich daarvoor tot
24 februari 2016 aanmelden bij
de gemeente, telefoon 14 0412 of
via het ‘aanvraagformulier ophalen snoeihout’ op
www.bernheze.org.
voorwaarden
Het snoeihout moet aan kwaliteitseisen voldoen, omdat het
wordt verwerkt in een bio-massa-energiecentrale.
- U mag geen snoeihout van
boomkwekerijen,
fruittelers
e.d. aanbieden, omdat dat bedrijfsafval is.
- Het hout moet afkomstig zijn van
percelen die buiten de bebouwde kom van Bernheze liggen.
- Het mag uitsluitend schoon
snoeihout zijn, zonder blad.

Heel weinig, droog blad aan
de takken is geen probleem.
coniferen, bladhoudende takken, boomstronken of timmerhout worden niet geaccepteerd.
- Aan het hout mag geen zand/
grond zitten. Daarom kunt u
het hout het beste op een (redelijk) droge plek neerleggen.
- Het hout mag maximaal
6 meter vanaf een verharding
(openbaar terrein) op een hoop
liggen, anders kan het niet geladen worden.
- Het hout moet op het eigen
perceel liggen, niet op openbaar terrein.
- De houthoop moet goed bereikbaar zijn, zodat het hout
met een kraan op een vrachtauto kan worden geladen. Let
erop dat het hout niet tegen
bomen aan ligt.
- De aan te bieden hoop dient
minimaal 3 m3 groot te zijn.

rAADscoMMIssIeVerGADerINGeN
Raadscommissie Maatschappelijke Zaken op 23 februari 2016
- Stand van zaken transities
Jeugdzorg, wmo/AwBZ en
Participatiewet
- Intrekken verordening
kinderopvang Bernheze 2005
- Armoedebeleid Bernheze
- Opiniërende bespreking
Lokale omroep Bernheze
Raadscommissie Ruimtelijke
Zaken op 24 februari 2016
- gewijzigd vaststellen
bestemmingsplan Broekkant 1,
Vorstenbosch
- Nieuw besluit op bezwaar
Varpostal tegen afwijzing
planschadevergoeding
- Vernieuwd besluit
vaststelling bestemmingsplan

Buitengebied Bernheze 20121 ex artikel 6:19 Awb
- Vaststelling bestemmingsplan
Dennenboomstraat ong. in
Heesch
- Vaststellen bestemmingsplan
wijststraat 15 in Heesch
- Vaststellen bestemmingsplan
Schaapsdijk-Krommedelseweg
in Loosbroek
- Opiniërende bespreking
Duurzaam Mobiliteitsplan
De agenda en stukken vindt u
op www.bernheze.org.
Met vragen over de
gemeenteraad en de
raadscommissies kunt u terecht
bij de griffie, telefoon 14 0412,
e-mail griffie@bernheze.org.

Inloopspreekuur Jeugdgezondheidszorg in De Toermalijn
Vanaf 25 februari 2016

Heeft u vragen over de ontwikkeling en opvoeding van uw
kind (0-12 jaar)? Dan kunt u terecht op het consultatiebureau,
Maxend 6 in Nistelrode. Het inloopspreekuur is op donderdag
van 13.30 tot 15.00 uur.

derdag van 9.00 tot 10.30 uur.
Voor de inloopspreekuren hoeft
u geen afspraak te maken.

Vanaf 25 februari is er ook een
inloopspreekuur van de ggD
in basisschool De Toermalijn,
‘t Vijfeiken 36 in Heesch. Dit
inloopspreekuur is iedere don-

Neem voor meer informatie contact op met de ggD Jeugdgezondheidszorg via
0900-46 36 443, of kijk op
www.ggdhvb.nl/mijnkind.

schoonmaakdag
buitengebied Bernheze
19 maart 2016

De wildbeheereenheden (wbE’s)
in bernheze organiseren een grote
schoonmaakdag. wie helpt mee?

5 maart 2015 via de secretaris van
hun vereniging opgeven bij de
volgende contactpersonen:

19 maart 2016 staat in het teken
van de (nationale) opschoondag.
Particulieren en verenigingen
worden uitgenodigd mee te helpen het buitengebied schoon te
maken. Het doel van de schoonmaakdag is alle zwerfvuil in het
buitengebied op te ruimen. Het
veroorzaakt daar vervuiling en
een ongezonde situatie voor
planten en dieren.

Heeswijk-Dinther, vorstenbosch
en Loosbroek: wBe Aa en
Leijgraaf: Johan v.d. Bergh, Kerkstraat 37, 5476 KB Vorstenbosch,
telefoon 0413-34 26 56,
e-mail: leabergh@hotmail.com.

Verenigingen die meedoen ontvangen voor de kas van de vereniging € 10,- per deelnemend
verenigingslid.
aanmelden
Deelnemers kunnen zich, met namenlijst van de deelnemers, vóór

Nistelrode: wBe Nistelrode:
jan.broeksteeg@gmail.com,
telefoon 06-53 93 28 05.
Heesch: wBe Heesch: T. v.d. Berg,
Pastoor Boelenstraat 2, 5384 gR
Heesch, telefoon 0412-45 39 84,
e-mail: tonvanbakel@xs4all.nl.
De contactpersonen geven meer
informatie en een programma bij
aanmelding.

Informatieavond ontsluitingsweg Heeswijk-Dinther Zuid
3 maart 2016

Op 3 maart 2016 organiseert de gemeente bernheze samen met
aannemer Ploegam een informatieavond over de aanleg van de ontsluitingsweg Heeswijk-Dinther Zuid. Tijdens deze avond lichten we
de werkzaamheden en de planning toe.
U bent van harte welkom in cultureel centrum Servaes in HeeswijkDinther, aanvang 19.30 uur.

gemeenteberiCHten
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offIcIËLe BekeNDMAkINGeN
voornemen tot uitschrijving

Het college van burgemeester en
wethouders is voornemens de
persoonsgegevens van de volgende personen niet meer bij te houden, omdat uit onderzoek geen
uitsluitsel is verkregen over de
verblijfplaats.
- M. Derkacius,
geboren 06-02-1986
- M. Kolodzinski,
geboren 23-05-1982
- D.A. Kolodzinski,
geboren 06-09-1990
- I.B. Kolodzinski,
geboren 07-01-2015
Dit voorgenomen besluit kan grote persoonlijke en/of financiële
gevolgen hebben voor de betrokkenen. Bent u op de hoogte van
het huidige adres van genoemde
personen, neem dan contact op
met de gemeente Bernheze, telefoon 14 0412.

algemene Plaatselijke
verordening (aPv)
Melding schenktijden paracommerciële rechtspersoon
cultureel centrum Nesterlé, Parkstraat 2, 5388 HS Nistelrode heeft
in overeenstemming met artikel
2:34B, lid 4 APV melding gedaan
van een activiteit op 9 en 10 april
2016. Het cultureel centrum mag
daar maximaal zes keer per jaar
gebruik van maken. Tijdens de
activiteit gelden ruimere schenktijden dan normaal. Voor de exacte
normen verwijzen wij u naar artikel
2:34B, lid 1 en 2 van de APV, die te
vinden is op www.bernheze.org.
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing.
Evenementenvergunningen
Het college van burgemeester en
wethouders heeft een vergunning/ontheffing verleend aan:
- Buurtvereniging de Drie Dreven
voor het organiseren van een
rommelmarkt op 1 mei 2016 van
10.00 tot 16.00 uur in Lijsterbesdreef, Kastanjedreef en Lindedreef, 5473 SJ Heeswijk-Dinther.
Tijdens het evenement zijn deze
straten afgesloten voor alle verkeer, behalve voor voetgangers.

De beschikkingen zijn verzonden
op 11 februari 2016.
- Stichting
wielerevenementen
Bernheze voor het organiseren
van wielerwedstrijd Van den Akker Aqua Services op 20 maart
2016 van 9.00 tot 18.00 uur in
Abdijstraat, Lariestraat, Herpersteeg, Fokkershoek en Veldstraat,
5473 AH Heeswijk-Dinther. Tijdens het evenement zijn deze
straten afgesloten voor alle verkeer, behalve voor voetgangers.
De beschikkingen zijn verzonden
op 11 februari 2016.
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing.
Melding klein evenement
In overeenstemming met artikel
2:25, lid 2 onder g, van de APV
Bernheze 2014 is een melding gedaan door:
- Dorsclub De Stofvreters voor het
organiseren van een Dorsdag
op 28 februari 2016 van 11.00
tot 16.00 op terrein aan Nieuwlandsesteeg, 5388 Te Nistelrode.
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing.

wet ruimtelijke ordening
vaststelling wijzigingsplan Mgr.
van den Hurklaan 18-22 Heesch
Het college van burgemeester en
wethouders heeft het wijzigingsplan Mgr. Van den Hurklaan 1822 in Heesch ongewijzigd vastgesteld (artikel 3.9a wet ruimtelijke
ordening).
inhoud: Het plan behelst de realisatie van een extra woning op het
perceel tussen Mgr. Van den Hurklaan 18 en 22 in Heesch.
inzage: Het wijzigingsplan ligt met
ingang van 18 februari 2016 gedurende zes weken op afspraak ter inzage in het gemeentehuis in Heesch.
Het plan is digitaal raadpleegbaar
en te downloaden via www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.1721.
wPMgrHurklaan18-vg01)
en www.bernheze.org.
beroepsmogelijkheid: Binnen de
termijn van inzage kunnen uitsluitend belanghebbenden beroep
instellen die tijdig hun zienswijzen
op het ontwerp hebben kenbaar
gemaakt, of niet kunnen worden

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

wet milieubeheer
algemene maatregel van bestuur
De volgende meldingen als bedoeld in artikel 8.40 van de wet
milieubeheer (melding Activiteitenbesluit) zijn ingekomen:
- graanpletterij De Halm B.V.
heeft een melding Activiteitenbesluit ingediend voor het uitbreiden van de inrichting op het
adres De Morgenstond 13-15,
5473 He Heeswijk-Dinther.
- Rob Juyn VOF heeft een melding
Activiteitenbesluit ingediend voor
het veranderen van de inrichting
op het adres Aa-Brugstraat 4,
5473 gg Heeswijk-Dinther.
- VOF van Rakt-van eert heeft
een melding Activiteitenbesluit
ingediend voor het veranderen
van een varkens- en rundveehouderij op het adres Kantje 38,
5388 XB Nistelrode.
- Van der Lee-van der Velden Beheermaatschappij BV heeft een
melding Activiteitenbesluit ingediend voor het veranderen van
de inrichting voor de constructie-, stalinrichting en voersystemen op het adres Maxend 47,
5388 Tw Nistelrode
- Deco Zonwering heeft een melding Activiteitenbesluit ingediend voor het veranderen van
een inrichting bestemd tot een
handelsonderneming in een
woning- en bedrijfsinrichting en

aankleding op het adres ’t Dorp
13, 5384 MA Heesch.
Procedures 1a en 6 zijn van toepassing.

Aanpassing
brandcompartimentering
Datum ontvangst: 12-02-2016
Procedure 6 is van toepassing.

- Stichting De Kilsdonkse Molen
heeft een verzoek maatwerkvoorschriften in het kader van het Activiteitenbesluit ingediend voor de
inrichting op het adres Kilsdonkseweg 4, 5473 KK Heeswijk-Dinther.
Naar aanleiding hiervan is besluit
Maatwerk geweigerd.
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing.

besluiten
De volgende omgevingsvergunningen zijn verleend. Deze besluiten treden daags na verzending
van het besluit in werking.
Heesch
- Deken van der cammenweg 44a
Oprichten woning
Verzenddatum: 10-02-2016
- ’t Dorp 61
Uitbreiden ’t Oude Raadhuis
Verzenddatum: 11-02-2016
- Floraliastraat 23
Uitbreiden woning
Verzenddatum: 05-02-2016
Nistelrode
- Doolhof 8
Vervangen schuilstal
Verzenddatum: 11-02-2016
vorstenbosch
- Kampweg 16
Stalgedeelte verbouwen voor
inwoning
Verzenddatum: 15-02-2016
- Rietdijk 27
Verbouwen woning
Verzenddatum: 15-02-2016
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing.

wet algemene bepalingen
omgevingsrecht
Reguliere procedure
Ontvangen aanvragen voor een
omgevingsvergunning
Heesch
- Vleutloop 48
Bouwen schutting en veranda
Datum ontvangst: 08-02-2016
- ’t Dorp 45
Bouwen schoorsteen
Datum ontvangst: 11-02-2016
- De wisboom 5
Vervangen dakkapel
Datum ontvangst: 08-02-2016
- De wisboom 7
Vervangen dakkapel
Datum ontvangst: 06-02-2016
vorstenbosch
- Molenweg 6
Aanleg vijver
Datum ontvangst: 08-02-2016
Heeswijk-Dinther
- Boterweg 2
Handelen in strijd regels ruimtelijke ordening (huisvesting
gedurende gehele jaar)
Datum ontvangst: 05-02-2016
- Hommelsedijk 29
Verbouwen woning
Datum ontvangst: 05-02-2016
Loosbroek
- Dorpsstraat 9
Verbouwen en renovatie
bedrijfswoning
Datum ontvangst: 10-02-2016
Nistelrode
- Slabroekseweg 5
Verbouwen verbindingsgebouw
tot leer/werkplaats
Datum ontvangst: 05-02-2016
- Bus 15

Onderstaande omgevingsvergunningen zijn ingetrokken. Deze
besluiten treden daags na verzending van het besluit in werking.
Heeswijk-Dinther
- Berg en Dalseweg 6
Slopen berging en rundveestalling
Verzenddatum: 11-02-2016
- Berg en Dalseweg 6
Oprichten opslagloods/carport
Verzenddatum: 11-02-2016
Heesch
- De Misse 4
Plaatsen handelsreclame
Verzenddatum: 11-02-2016
- Zoggelsestraat 100a
Oprichten zeugenstal en
oprichten biggenstal
Verzenddatum: 11-02-2016
vorstenbosch
- Hondstraat 30
Verbouwen woonboerderij
Verzenddatum: 11-02-2016
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van toepassing.

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

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

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

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

met een ingediend bezwaar- of beroepschrift, de voorzieningenrechter van de
rechtbank verzoeken om een voorlopige
voorziening te treffen. er zijn griffierechten verschuldigd.
Procedure 7b
Belanghebbenden kunnen, aanvullend op
een ingediend beroepschrift bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van
State, de voorzitter van de afdeling verzoeken om een voorlopige voorziening te
treffen. er zijn griffierechten verschuldigd.

bezwaar-/beroepsmogelijkheid
Procedure 6
er zijn geen bezwaar-/beroepsmogelijkheden.

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

voorlopige voorziening
Procedure 7a
Belanghebbenden kunnen, gelijktijdig
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Meditatieve klankschalensessie in Abdij van Berne
HEESWIJK-DINTHER - Paul Vens verzorgt op woensdag 24 februari een meditatieve klankschalensessie met verhalen in de abdijkerk
van de Abdij van Berne in Heeswijk. Thema is deze keer ‘De klank
van verhalen’.
Deze avond is er tussen 20.00 en
21.45 uur een klankschalenspel,
afgewisseld met begeleidende
verhalen, waarin stilte een plaats
krijgt en momenten van meditatie. De klankschalen, ook wel
‘zingende schalen’ genoemd,

de klanken geven
ontspanning
en verdieping
zijn afkomstig uit Tibet. De Tibetaanse klankschalen zijn in staat
een verfijnde trilling uit te stralen, door een waaier van boventonen. Deze lang doorklinkende
trillingen hebben een bijzonder
aangenaam en ontspannend effect op de luisteraar.
Paul Vens is muzikant en verzorgt klankschaalsessies bij kinderen, ouderen en in de zorg. De
klanken geven ontspanning en
verdieping.

De 40-dagentijd naar Pasen toe
is als een tijd van bezinning. Verhalen laten ons meevoeren in
een wereld, waarover we denken of willen dromen. In deze
meditatieavond wordt ruimte
gemaakt om stil te worden.
In de pauze is er gelegenheid om
een kopje koffie of thee te drinken.
De toegang bedraagt € 5,- en
aanmelden vooraf wordt op prijs
gesteld in verband met de organisatie. Dit kan via mail naar:
berne-anders@abdijvanberne.nl.

ZONDAG

13 MAART
PARTYCENTRUM‘T MAXEND
IN NISTELRODE

AANVANG 15.00 TOT 21.00 UUR
ZAAL OPEN OM 14.00 UUR

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

VOORVERKOOP:

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

SP: Zorgen

over zorgmijden!

Jan Prinsen, SP Maatschappelijke Zaken
bernheze - De SP Bernheze maakte zich al ernstig zorgen over mensen die,
vanwege hoge eigen kosten, zorg gaan mijden. Dat is in de gemeenteraad van
Bernheze al aan de orde gesteld door de SP-fractie. Nu komen steeds meer feiten naar buiten. Kwetsbare mensen zien af van noodzakelijke zorg. Dit, met alle
negatieve gevolgen van dien. Zelfs de Consumentenbond trok onlangs aan de
bel! Een hoog eigen risico blijkt de drempel waardoor ouderen en zieken afzien
van zorg.
Zo ontving de Consumentenbond
op het ‘Meldpunt schrijnende verhalen’ berichten van echtparen.
Echtparen, waarbij gekozen is om
de ene partner wel zorg te geven
en de andere niet. De kosten van
€ 770,- (tweemaal het eigen risico) zijn niet meer op te brengen. Het eigen risico is bedoeld
om misbruik van de zorg tegen te
gaan. Je moet je durven afvragen

of - met de stijging van de eigen
bijdragen en het eigen risico - het
doel niet voorbij wordt geschoten. Patiënten die nu zorg mijden,
komen vroeg of laat toch voor de
nodige zorgkosten te staan. Maar
dan in een later stadium van de
ziekte. De Consumentenbond
heeft de meldingen aangeboden
aan minister Schippers en leden
van de vaste Kamercommissie

Zorg. De Consumentenbond wil
dat deze verhalen worden meegenomen in het onderzoek van
de minister naar zorgmijden.
De SP Bernheze sluit zich graag
aan bij deze actie van de Consumentenbond. Het is immers iets
waar de SP Bernheze zich al jaren
zorgen over maakt. Namelijk zorgen over de zorg!

Progressief Bernheze:

De sociaalste buur
Jesse Jansen, commissielid Progressief Bernheze
bernheze - Bernheze moet op zoek naar een ‘nieuwe’ sociale dienst. De sociale dienst houdt zich bezig met het aan het werk helpen van zoveel mogelijk
mensen, het begeleiden van mensen die zorg nodig hebben en het verzekeren
van een inkomen. De huidige sociale dienst houdt nog dit jaar op te bestaan.
Een hoofdstuk wordt afgesloten, een nieuw hoofdstuk moet worden geopend.
In dat nieuwe hoofdstuk worden
we - meer dan ooit - afhankelijk
van een andere gemeente. We
besturen niet langer samen een
samenwerkingsverband,
maar
gaan ‘inkopen’ bij een andere
gemeente. Het college wil deze
stap gaan zetten met de nieuwe
gemeente Meierijstad. Goede
onderbouwing ontbreekt en ‘gemak’ en de hoogte van de kosten
op de korte termijn, lijken een
grote rol te spelen.
Progressief Bernheze schrijft het

nieuwe hoofdstuk liever op een
andere manier. De prioriteit hoort
niet te liggen bij ‘gemak’ en de
laagste kosten op de korte termijn. Wij willen een sociale dienst
die effectief mensen aan het werk
weet te helpen. Een dienst die
dat doet door mensen, die extra
begeleiding nodig hebben om de
arbeidsmarkt te kunnen betreden,
ook daadwerkelijk die begeleiding te geven. Om dat zeker te
stellen, is het belangrijk dat we
goed kijken naar wat onze buren

te bieden hebben als we gaan ‘inkopen’. Of het dan logisch is om
bij een ‘nieuwe’ buur - zonder
enige bewezen dienst - te gaan
inkopen, terwijl een andere buur
landelijk geroemd wordt om haar
sociale beleid, dat oordeel laat ik
aan u. Progressief Bernheze gaat
in elk geval voor het beste sociale
beleid, niet voor de makkelijkste
keuze.
Reageren?
J.jansen@progressiefbernheze.nl.

Lokaal: Angst
Hans Vos, Lokaal
bernheze - Een terrorist heeft geen eenduidig profiel, behalve dan dat het
een moslim is en dat het veelal mannen betreft. De moslimman is voor velen dan ook de verpersoonlijking geworden van de terroristische dreiging.
Terecht? Absoluut niet. Begrijpelijk? Zeker wel.
Er is angst voor de vluchtelingenstroom. Niet alleen in Heesch,
maar in elke stad of dorp dat in
aanmerking komt als langdurige
opvangbasis.
Waarom vluchten mannen met
achterlating van hun gezin naar
het verre, overwegend christelijke
Europa? Waarom niet naar een islamitisch buurland?
Europa – althans het gastvrije
gedeelte ervan – wil de vluchtelingen opvangen. Binnen Europa toont Nederland zich eens te
meer het braafste jongetje van
de klas. Drie miljoen vluchtelin-

gen verwacht de EU in 2016 te
gaan opnemen. Dat zijn er zes per
1000 EU-inwoners. De minister
spreekt van 1% van de bevolking.
Dat zouden - als elke gemeente
het eigen quotum asielzoekers
opvangt - 300 vluchtelingen zijn
voor heel Bernheze.
Sommige, ook grote gemeenten,
geven niet thuis. Dat trekt zaken
scheef. Het zet bereidwillige gemeenten, zoals Bernheze, onder
grote druk. Binnen de azc’s verblijven ook statushouders (mensen met een verblijfsvergunning).

Laat hen plaats maken voor de
toestroom van vluchtelingen.
Verdeel de statushouders over de
gemeenten, onder strakkere regie
van de centrale overheid. Zorg
voor betere buitengrenzen en betere en strengere controles, zodat
alleen echte vluchtelingen Europa
binnenkomen. Verder dient het
streven te zijn om mensen in hun
eigen veilige regio op te vangen,
alvorens deze in Europa toe te laten.
Aan die regie ontbreekt het op
Europees niveau, maar ook in Nederland.

informatie Voor de kernen
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D66:

Blanco:

carin Deben

BErNHEzE - De afgelopen weken hebben
voor Politieke Partij Blanco vooral in het
teken gestaan van het plan voor een azc in
Heesch. Enorm veel tijd is er gestoken in het
luisteren naar betrokkenen en het zoeken
naar mogelijkheden om iets te kunnen bijdragen aan de oplossing van de vluchtelin-

wat doe je anders dan de rest?
“Ik denk dat mijn oprechte interesse in de mensen die ik vastleg,
ervoor zorgt dat mijn foto’s zo puur en echt zijn. Ik maak niet de
foto, maar leg een moment vast. Juist die mooie, bijzondere
of juist alledaagse momenten wil je graag koesteren,
vasthouden en nog eens herbeleven.”

CDA: Vluchtelingen

Besluit AZc Heesch
Marko Konings, Fractievoorzitter Politieke
partij Blanco

carin Deben uit Heeswijk-Dinther is een betrokken vrijwilliger en
een gepassioneerd fotografe. als zelfstandig ondernemer actief
met de pure fotografie: het vastleggen van een moment uit het
leven en het vangen van het gevoel.

ben je betrokken bij bernheze?
“Sociale betrokkenheid is een groot goed voor mij.
Ik ben als vrijwilliger actief bij De Kersouwe en
als taalcoach bij Stichting Vluchtelingenwerk. Ik
ben van mening dat, wat mensen voor zichzelf
en anderen kunnen doen, veel belangrijker en
effectiever is, dan wat de overheid kan doen. D66
gaat uit van de eigen kracht van mensen, en daar
sluit ik me graag bij aan. De saamhorigheid is hier groot, dat
is de kracht van ons dorp. Samen ben je sterker.”
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Ik ben

Op donderdag 18 februari zal
duidelijk moeten worden of er
inderdaad door Bernheze een bijdrage wordt geleverd, en in welke vorm.

teren naar betrokkenen en het
zoeken naar mogelijkheden om
iets te kunnen bijdragen aan de
oplossing van de vluchtelingenproblematiek.

De afgelopen weken hebben
voor Politieke Partij Blanco vooral
in het teken gestaan van het plan
voor een AzC in Heesch. Enorm
veel tijd is er gestoken in het luis-

Op donderdag 18 februari zal
duidelijk moeten worden of er
inderdaad door Bernheze een bijdrage wordt geleverd, en in welke vorm.

moeten wij helpen

Fractie CDA Bernheze
BErNHEzE - Vorige week heeft de cDA Bernheze-fractie haar standpunt
gepubliceerd dat een azc met 500 asielzoekers, voor de duur van tien jaar,
te veel en te lang is op één locatie. Wij zijn wel van mening dat mensen
in nood geholpen moeten worden. Het besluit dat we in de raad zullen
nemen, dient gegrondvest te zijn op medemenselijkheid, rechtvaardigheid
en met een zuiver oog voor het algemeen belang.
Verdeling over de kernen
Wij ondersteunen de Brabantse werkwijze en benadering van
kleinschalige (eigenschalige) opvang en spreiding over de kernen.
Uit de reacties die we vanuit de
bevolking hebben ontvangen en
de conclusies die getrokken kunnen worden uit de informatieavonden en de hoorzitting, blijkt
duidelijk de voorkeur voor een
kleiner aantal en verdeeld over de
kernen van Bernheze.

Draagvlak vereist
burgerparticipatie
Om draagvlak te krijgen, is het
betrekken van de inwoners in een
vroegtijdig stadium, een vereiste,
zodat samen met inwoners, een
gedragen oplossing wordt gevonden. Opvang van echte vluchtelingen in kleinere aantallen in
onze kernen, dicht bij de dorpsbewoners. Er zijn vrijwilligers die
willen helpen, bij voorkeur in de
eigen kern.
Dat vergt een andere aanpak van
het asielzoekers vraagstuk met

een evenredige verdeling - zowel
voor Nederland als voor Bernheze
- en een snelle aanpak van integratie in de samenleving.
CDA Bernheze wil - samen met
de andere raadsfracties - komen
tot concrete oplossingen om de
vluchtelingen onderdak te bieden
en een goede inburgering geven
in de kernen van Bernheze, dan
wel een gastvrije overbruggingsperiode totdat het land van herkomst weer stabiel en veilig is
voor terugkeer.

‘Informatieavond ontsluitingsweg Heeswijk-Dinther Zuid op donderdag 3 maart 2016’

Verkoop-kunstmarkt in Gildenhof Nistelrode
NISTELrODE - Gilde St. Antonius Abt - St. Catharina biedt creatieve amateurkunstenaars die in Nistelrode wonen, de mogelijkheid met hun werk in de
openbaarheid te treden en hun creaties te koop aan te bieden. zij kunnen dit doen op de verkoop-kunstmarkt die gehouden wordt omstreeks oktober/
november 2016 in de jeu-de-bouleshal op de Gildenhof.
Nadere informatie en inschrijven via: gildenistelrode@hetnet.nl of schrijven naar: Het Gilde - Hoge Akkers 1 - 5388 rW Nistelrode.
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oogcontact

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

5x 1/5 staatsloten

Nu ook pasfoto’s
Oplossing
Winnaar:
vorige week:
Anita Verhoeven
Riet van Dinther
kan293851
de staatsloten
Sint Servatiusstraat 52a, 5473GB Heeswijk-Dinther, 0413
uit Loosbroek
ophalen bij
Paperpoint
Werknemers van Bernheze Media
worden uitgesloten van deelname.

St. Servatiusstraat 40
5473 GB Heeswijk-Dinther
Tel: 0413 29 29 79
www.trendzienenhoren.nl
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Een avondje uit bij de
schietvereniging in Nistelrode.
Activiteit luchtbuksschieten
voor verenigingen, buurten en
bedrijven. Meer informatie:
Piet van Hintum 0412-611168.

Oude/kapotte
mobieltjes voor
Stg. Opkikker
In te leveren bij Bunderstraat 1,
Heesch of ’t Mediahuys, Laar 28
Nistelrode.

te koop
Nieuwe DessotapijttegelS
in allerlei kleuren/soorten.
Grote voorraad, scherpe
meeneemprijs. Vanaf
€ 0,50 p. tegel. Duinweg 17,
Schijndel 06-23034594.
Dinsdag en zondag gesloten.
Dagelijks verse tulpen
€ 2,- per bos
Verschillende kleuren.
Richard van Doorn
Vorstenbosseweg 1, Dinther.
Printpapier
A-kwaliteit, A4 printpapier
80 grams. Per pak 500 vel
€ 4,99. Hele jaar door 5 pakken
€ 19,99. ’t Mediahuys, Laar 28,
Nistelrode.

PEDICURE
HEESWIJK-DINTHER
Jacqueline Verhagen,
Oranjestraat 11, HeeswijkDinther. Ook bij diabetische
en reumatische voet met
vergoeding. Alle jaargetijden
uw nagels mooi verzorgd met
gelcolor, colorlak. Kalknagels?
Ook hiervoor leent deze
pediquemethode zich prima!
Meer info of afspraak:
0413-293260.
Pedicure Nistelrode
Dorien Visser-Hanegraaf.
Tel. 0412-612118.
Ook bij diabetes/reuma.
KAPTEIJNS PARTYVERHUUR
voor al uw feesten &
evenementen. Zie onze website
www.kapteijnspartyverhuur.nl of
bel 0413-764747.
Ook voor al uw dranken!
FRIETKRAAM voor uw
evenement of feest. Voor info
en/of boekingen: 0413 292911/
06 25416954. Mario & Christa
Bok.
Boeken en Platenbeurs
voor de 25e keer.
Oda School, Laan ten Bogaerde
7 St.Oedenrode.
Zaterdag 27- en zondag

gezocht
Boek: De bevrijding van
Heesch
Hartewens van de 85-jarige
dame Marietje van Roosmale van Tuijl.
adrianavanroosmale@gmail.com
06-12837134.

cursussen
REANIMEREN KUN JE
LEREN!
In groepjes van 3 tot 6
personen.
Ook voor cursussen EHBO en
EHBO bij Kinderen
www.aed-thuis.nl.
Gersteveld 6, Heeswijk-Dinther.
Info: 0413-291070.

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

Rommelmarkt gilde Vorstenbosch

4

9

1

Bidprentjes
H. Leeijen
John F. Kennedystraat 90
5384 GG Heesch.
0412-451357
geha.leeijen@hetnet.nl
Ik wil ze ook graag ophalen bij u.

28 februari. Van 10.00 tot 17.00
uur. De toegangsprijs is € 1,www.boeken-en-platenbeurs.nl.

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

8

6

aangeboden

9

4

9

gevraagd

Trapautos en
onderdelen
06-24459601.

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

1

MooiBernhezertjes

2
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4

6

8

Puzzle #34733

More Puzzles:

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

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

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

dienstverlening op maat

VORSTENBOSCH - Het gilde
Sint Antonius abt uit Vorstenbosch houdt op zondag 21 februari haar jaarlijkse rommelmarkt.
Eerder kwamen op deze markt
al ruim achthonderd bezoekers
snuffelen. Het is een markt vol
curiosa, speelgoed, kleding en allerlei leuke snuisterijen. De rom-

melmarkt is van 10.00 tot 16.00
uur op ‘t Gildebergske, Nistelrodesedijk 2 in Vorstenbosch.
Er zijn nog enkele kramen beschikbaar, inschrijven hiervoor kan
via www.gildevorstenbosch.nl
of bellen met 06-49632296.
Een kraam van 0.8 bij 1.6 meter
kost € 15,-.

vervuilende auto’s mogen blijven
Tekst?

Zie oplossing pagina 31
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Gerard in gesprek met...

Bellinda van den Helm

Oud-raadslid Gerard
van Dijk gaat in
gesprek met raadsleden
om hen de gelegenheid
te geven actuele onderwerpen toe te lichten.

Aanleiding
Op donderdag 18 februari gaat de gemeenteraad van Bernheze zich uitspreken over de mogelijke
komst van een asielzoekerscentrum in Heesch. Eerder gaf Progressief Bernheze, waarvan
Bellinda deel uitmaakt, aan, dat zij haar steentje wilde bijdragen in de opvang van vluchtelingen
en stelde daarop de gemeenteraad voor om in overleg met het COA te treden om binnen de
gemeente vastgoed beschikbaar te stellen. Nu het COA aangeeft behoefte te hebben aan een
azc en puntje bij paaltje komt, lijkt de raad anders te denken over de opvang van vluchtelingen.
Benieuwd wat Bellinda hiervan vindt.
Maar eerst wil ik weten, wie Bellinda eigenlijk is?
Een echte Heesche, geboren en getogen,
slechts even onderbroken door studie in Wageningen en Nijmegen en - wellicht door pesten
in jeugd, rood haar en een bril - gevormd tot
een bijtertje. Ik voel me een echte wereldverbeteraar en streef daarbij altijd wel een doel na.

Wie bewonder je, of wat maakte de meeste
indruk op je?
Rosa Manus, een in 1881 in Amsterdam geboren vrouw, een pacifiste en activiste voor vrouwenkiesrecht en vrede en vrouwenrechten in
het algemeen. Samen met Aletta Jacobs richtte
zij ook het internationaal vrouwenarchief op.

Aletta Jacobs 1854-1929 en Rosa Manus 1881-1942

Bernheze moet asielzoekers meer dan een tent bieden

7 Kiezen uit twee
1. Carnaval of Kerstmis?
Carnaval.
2. Azc weg ermee of Azc?
Azc.
3. Blanco of VVD?
Blanco.
4. Raadsvergoeding te hoog of te laag?
Te hoog.
5. Progressief Bernheze toekomstbestendig?
Ja.
6. 2018 raadslid of wethouder?
Hooguit raadslid
7. Uitnodiging Uden/Landerd over herindeling aanvaarden?
Ja

Gerard in gesprek met Bellinda

Sinds maart 2014 maak je deel
uit van de gemeenteraad. Wat
dreef jou om je verkiesbaar te
stellen?
Ik was voorzitter van het COC
Noordoost Brabant en daarin
hadden we contacten met 19 gemeenten. Ik stoorde me er enorm
aan hoe lang het duurde voordat
je met die gemeenten iets kon regelen. Reden voor mij om actief
te worden voor de PvdA, waarna ik me later verkiesbaar stelde
voor Progressief Bernheze.
In de vorige periode was Progressief Bernheze een belangrijke partij binnen de coalitie. Nu
leek men jullie niet in de coalitie
te willen. Weet jij waarom?
Ik denk dat onze eisen te hoog
lagen en daarnaast hadden we
bij de verkiezingen natuurlijk ook
verloren.
Welk besluit van de raad zou
niet tot stand gekomen zijn zonder jullie inbreng/idee?
Onze motie rondom het beschikbaar stellen van vastgoed voor de
opvang van vluchtelingen binnen
de gemeente heeft in ieder geval
tot een gesprek met het COA

Foto: DMBK

geleid. Daarmee is in ieder geval vastgesteld dat de gemeente
Bernheze ook haar steentje wil
bijdragen aan deze problematiek.
Maar ook onze motie om te on-

len beschikbaar stelt. Ik zal me
blijven inzetten voor de opvang
van vluchtelingen door onze gemeente.

ze waarop de raad met elkaar
omgaat, ontspannen en vriendschappelijk, ook na zware discussies, vind ik een groot goed.
Wat me tegenvalt, is dat nooit

Bernheze klopt zich teveel op de borst
over zelfstandig voortbestaan
derzoeken of een jeugdcultuurfonds kon worden opgericht,
waaruit gelden beschikbaar komen om kinderen tussen 4 en
18 jaar, uit gezinnen met een
minimum inkomen, een bijdrage
te geven voor deelname aan cultuuractiviteiten, mag ik toch ook
wel mijn idee noemen.
Komen we nu tot de aanleiding
voor ons gesprek, het azc.
Nederland heeft natuurlijk een
taak om vluchtelingen op te
vangen en die moeten wij meer
kunnen bieden dan een tent. Als
gemeente moeten we ook bereid zijn om daarvoor zelf geld in
te zetten en daarbij niet blijven
wachten of Den Haag midde-

Wat is je het meest tegengevallen aan het raadswerk en wat het
meeste mee?
Meegevallen is misschien niet
het juiste woord, maar de wij-

iets vlug kan. Als je iets wilt,
duurt het ministens een half jaar
voordat het tot uitvoering kan
komen en daar moet ik erg aan
wennen.

Wil je nog ergens op terugkomen?
Met betrekking tot de herindelingsvoorstellen, is het toch te gek dat
burgemeester en wethouders daarbij eigenlijk ook over hun eigen
toekomst moeten besluiten. Verder vind ik dat Bernheze uitnodigingen van omliggende gemeenten - om over herindeling te praten
- gewoon moet aannemen. Ik stoor me aan de borstklopperij van
Bernheze om te zeggen dat we geen andere gemeente nodig hebben. Dat Den Bosch dat haantjesgedrag vertoont..., maar Bernheze,
kom nou, gewoon met beide voetjes op de grond.

Wat is je belangrijkste ambitie
voor de komende periode?
Op de eerste plaats een sociaal
gezicht voor Bernheze en verder
het tot stand brengen van een
fietsveilige gemeente, zowel in
de kernen als in het buitengebied.

Profielschets

Bellinda van den
helm
Burgerlijke staat:
geregistreerd partnerschap
Woonplaats: Heesch
Leeftijd: 46 jaar
Beroep: Docent biotechnologie bij ROC de
Leijgraaf.
Politiek actief sinds 2012 en
vanaf 2014 gemeenteraadslid
namens Progressief Bernheze.
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Expositie Marjan Jansen Juurlink
techniek van Zentangle.
- Woonaccessoires beschilderen met krijtverf.
In haar schilderijen verwerkt ze
de braille leesboeken van haar
blinde zoon. Meestal zit er een
Boeddhistische spreuk in verwerkt. Er liggen braille alfabetkaarten en bezoekers kunnen

weven, zwart-wit
tekeningen en
beeldhouwen

ACTIVITEITENAGENDA
VR. 19
FEBRUARI

GER COPPENS EN HAAR
APOSTELEN

AANVANG: 20.15 UUR
ENTREE: €12,50
In haar voorstelling bezingt Ger de
dagelijkse zaken van het Brabantse land.
Hierbij wordt ze ondersteunt door haar
apostelen die er met o.a. accordeons,
mandolines, gitaar en doedelzak
prachtige voorstelling van maken.

ZO. 21
FEBRUARI

FILM: IM LABYRINTH DES

SCHWEIGENS

AANVANG: 15.30 UUR
ENTREE: € 5,In het Frankfurt van 1958 worden herinneringen
weggedrukt. De economie herstelt, het leven begint
weer normaal te voelen. Dan herkent een journalist een
docent als een voormalig bewaker van Auswitz. Samen
met een jonge officier van justitie begint de journalist een
gevecht voor de waarheid. Im Labyrinth des Schweigens
is geen rechtbankfilm, maar houdt het midden tussen een
historisch drama en een thriller.

VR. 4
MAART

Nistelrode - Kunstenares
Marjan Jansen Juurlink exposeert van 15 februari tot 25
maart haar werken in CC Nesterlé in Nistelrode.
Mede door haar opleiding INAS
en KvJv is Marjan altijd al creatief
en graag met kinderen bezig. Elk

AANVANG: 20.30 UUR
ENTREE: € 7,50 VOORVERKOOP
De vierde editie van het Benefietconcert Nothing Else
Matters. Belangeloos, betrokken en een avond lang muziek
mogen maken; zo omschrijven zij zelf hun motivatie tot
deelname. Dit jaar zes bands: Outline, Co-Incidental, Dude,
The Basement, Finders Keepers en The Picadilly’s Voor het
goede doel dit jaar is gekozen voor Buro Lima. Buro Lima
biedt pedagogische begeleiding en ondersteuning aan
kinderen met een beperking.
Voorverkoop
De Pas, Ceelen in Heesch, DIO/The Readshop in Nistelrode,
Paperpoint in Heeswijk-Dinther, CD/Kiosk in Oss.

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

De expositie loopt van 15 februari tot 25 maart en is te bezoeken tijdens openingstijden van
CC Nesterlé in Nistelrode.

NISTELRODE - Dtv/MFM, de publieke omroep voor de gemeenten Oss en Bernheze, heeft onlangs voor
het programma ‘Vragen naar de bekende weg’ opnamen gemaakt in de kern Nistelrode. Daarbij werd
aandacht gevraagd voor Toon van Duren, dorpshistoricus en Willem van Binsbergen, gemeente-geneesheer. Naar beiden werd in Nistelrode een straatnaam vernoemd. Het programma werd eind januari 2016
uitgezonden op TV.
boekje over Willem van Binsbergen, geschreven door Harrie van
Grinsven. In het boekje wordt
aandacht geschonken aan het
leven en werk van Van Binsbergen en zijn betekenis voor Nistelrode en omgeving. Ook bevat
het boekje een beknopte genealogie. Verder wordt er aandacht
geschonken aan de dokterswoning aan ‘t Laar die voor hem en
zijn gezin werd gebouwd. De rijkelijk geïllustreerde uitgave, die
44 pagina’s telt en uitgevoerd is
in kleur, gaat € 10,- kosten.

LOS! MUZIEKTHEATER

NOTHING ELSE MATTERS

het zelf gevonden resultaat
eventueel opschrijven in het gastenboek.

Boekje over dokter Willem
van Binsbergen

AANVANG: 20.15 UUR
ENTREE: € 12,50
Total loss? Femke, Charlotte, Kim en Dookje zijn niet bang
om flink wat deuken op te lopen! Met hun indrukwekkende
muzikaliteit, scherpe teksten en fysieke uitspattingen blijft
LOS het publiek verbazen.

ZA. 5
MAART

beetje vrije tijd wordt benut in de
tuin of op creatief vlak. Het werk
van Marjan is te omschrijven als:
- Weven met lappen, takken,
haren of plastic zakken.
- Beeldhouwen, vaak met contrast van ruw en gepolijst
(dertien jaar ervaring).
-	Zwart/wit tekeningen met de

Van Binsbergen

Foto collectie Nistelvorst

In vervolg op dit programma,
verschijnt er binnenkort een

Mensen die graag in het bezit
willen komen van dit boekje,
kunnen tijdens de openingsuren
van de openbare bibliotheek van
Nistelrode daar een presentexemplaar inzien en tegen contan-

te betaling, ook desgewenst één
of meerdere exemplaren laten
reserveren. Reserveren van het
boekje kan tot 13 maart 2016.
Harrie van Grinsven zal op donderdagavond 31 maart voor belangstellenden in CC Nesterlé
een lezing verzorgen over Van
Binsbergen. Kaarten voor deze
lezing zijn bij de bibliotheek van
Nistelrode verkrijgbaar.
De eerder gereserveerde boekjes kunnen op deze avond afgehaald worden of ze worden
bij de bestellers in Nistelrode bezorgd. Bestellers van buiten Nistelrode mogen het boekje na 31
maart ophalen bij de auteur.

Voorspeelmiddag harmonie
St. Servaes
HEESWIJK-DINTHER - De jaarlijkse voorspeelmiddag van harmonie
St. Servaes wordt op zondag 21 februari gehouden. Deze middag
kunnen de leerlingen en leden van harmonie en drumband laten
horen wat ze in hun mars hebben. Deze middag vindt plaats in
verenigingsgebouw De Muziekfabriek aan de Abdijstraat in Heeswijk-Dinther.
Tijdens de voorspeelmiddag
brengen leerlingen, individueel
of met meerderen, een muziekstuk ten gehore, dat samen met
de muziekdocent is uitgezocht
en geoefend. De harmonie
hoopt dat het luisteren naar elkaar, de muzikanten motiveert
tot extra oefenen.
De optredens zullen beoordeeld
worden door een vakkundige jury: Arian Deckers (dirigent

van de harmonie en de opleidingsorkesten) en Hans van de
Moosdijk (leraar slagwerk). Alle
deelnemers ontvangen een juryrapport en diploma.
De voorspeelmiddag is tevens
de voorronde voor het jaarlijkse Bernhezer solistenconcours.
De leerling-muzikanten bij slagwerkers en de blazers met de
hoogste beoordeling mogen
harmonie- en slagwerkgroep St.

Servaes - tijdens het Bernhezer
solistenconcours - gaan vertegenwoordigen. Behalve de twee
winnaars, zal nog een derde muzikant met een ‘wildcard’ aan de
wedstrijd deel mogen nemen.
Aan het eind van de middag zullen ook het opstap- en het opleidingsorkest optreden, alsmede
de C-selectie van de slagwerkgroep.
Kortom, een middag met een
gevarieerd programma van slagwerk, klassiek tot moderne muziek en een grote diversiteit aan
instrumenten.
De voorspeelmiddag start om
14.00 uur en duurt tot ongeveer
16.30 uur. De entree is gratis.
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Deelnemers Atelierroute stellen zich voor
zondag 3 en 10 april van 11.00-17.00 uur

Leonie Dekker, Dinther,
schildert van jongs af aan en
geeft al jarenlang schilderlessen.
Acryl, in dikke lagen opgebracht
met paletmes, verf vaak rechtstreeks gegoten op het doek.
Grote schilderijen in felle of vergrijsde kleuren. Landschappen,
bloemen en mensen zijn grote
inspiratiebronnen. Gastexposanten: beeldhouwers Ton Swinkels
en Antoinet Verhagen.

Antoinette Dietz, Nistelrode, maakt objecten door middel
van glasfusing. Glas fascineert,
glas is emotie. Hoe je het ook
bekijkt, het blijft altijd boeien.
Je kunt je fantasie laten werken
en je gedachten laten gaan. Dat
alles om iets unieks te maken.
Made by yourself. Geweldig.

Jannemeis Snels, Dinther,
maakt werk dat u zal verrassen.
Zij gebruikt een variëteit aan materialen om zich uit te drukken;
van mozaïek tot papier-maché,
van aquarel tot kleurpotlood. De
onderwerpen zijn poëtisch en
sprookjesachtig. Haar passies zijn
mozaïeken en illustreren.

Gastkunstenaar: Maarten Vaessen, ijzerkunstenaar.

Gastexposant: Rolf Mallant, portrettist op papier en in steen.

Hans van Uden, Nistelrode,
beeldhouwt in harde natuursteen.
Daarnaast werkt hij ook in brons
en staal. Hij vindt zijn inspiratie
in het model en dan vooral in
de zelfbeleving van de mens. In
2015 maakte hij het monument
ter ere van 75 jaar Prinses Irene
in Nistelrode.

Betsie van der Cammen,
Dinther, maakt acrylschilderijen
en gebruikt daarbij allerlei materialen, waardoor je verrassende
structuren krijgt. Dat maakt het
spannend voor haar en de kijker.
Tijdens de atelierroute vertelt ze
over haar passie voor het schilderen.
Gastexposant: Frans Kerstens,
beelden.

‘Jeroen Bosch van de 21e eeuw’
HEESWIJK-DINTHER - Ter ere van het 500e sterfjaar van Jeroen Bosch organiseert Galerie Bonnard een
speciale expositie op een prachtige, nieuwe locatie. De oude jongensschool in Heeswijk-Dinther heeft
plaatsgemaakt voor zo’n 200 schilderijen en beelden, met Jeroen Bosch als inspiratiebron. Elf trouwe
kunstenaars van Galerie Bonnard hebben - speciaal voor deze expositie - werk gemaakt waar ze vraagstukken uit het leven in uitbeelden, zoals ook Jeroen Bosch deed.
Deze bijzondere expositie opent
op zondag 21 februari om 13.00
uur en is daarna te zien van donderdag t/m zondag van 13.00
tot 18.00 uur. En op afspraak.
Laat u verrassen door prachtige
nieuwe werken in een ruimte
van circa 450m2 met schilderij-

galerie bonnard
neemt u mee in een
surrealistische
wereld

De Parade

en en beelden van keramiek en
brons. Galerie Bonnard neemt u
mee in de surrealistische wereld
van Jeroen Bosch, verwerkt en
vertaald naar de 21e eeuw.
Graag verwelkomen wij u bij Galerie Bonnard. Hoofdstraat 100b
te Heeswijk-Dinther. Openingstijden vanaf 21 februari van donderdag t/m zondag van 13.00
tot 18.00 uur of op afspraak.
Het leven

VOORDEEL
RI
19 T/M 21 FEBRUA

Knolselderij

Roomboter
appeltaart
400 g

BERNHEZE - In deze Reumamaand houdt de Afdeling Reumatologie Bernhoven op donderdag 3 maart
een voorlichtingsbijeenkomst in het Dienstencentrum van Peppelhof aan de Wilgenstraat 15 in Veghel.
Het thema van deze avond is: Wat kunnen de orthopedisch schoenmaker, instrumentenmaker en ergotherapeut voor u betekenen?
Deze lezing zal worden gegeven
door Paul van den Brand, orthopedisch schoenmaker, Marieke
Kinkelaar, instrumentmaker en
een ergotherapeut van Handencentrum Uden. Wat kunnen zij
betekenen voor reumapatiënten

en wat is het belang voor deze
patiëntencategorie? Iedere spreker neemt materiaal mee om te
laten zien.
Daarnaast is er ruimte voor vragen en is een aantal medewer-

kers van de afdeling Reumatologie aanwezig om vragen te
beantwoorden.
Iedereen die belangstelling heeft,
is van harte welkom. De toegang
is gratis. Aanvang 19.30 uur en
sluiting rond 21.45 uur.

Cherrytomaten

Ca. 1 kg
PER STU

K

K

250 G

WEEKEND

WEEKEND

PER STU

WEEKEND

1.99

0.59

Witte druiven

0.49

Mandarijnen
500 G

1 KG

WEEKEND

WEEKEND

1.49

Casselerrib*

1.49

Runderlappen*
550 G

Galerie Bonnard - Hoofdstraat 100b Heeswijk-Dinther - Henk en Wilma van Lieshout
+31 (0)6-51937205 (Wilma) - +31 (0)6-22486589 (Henk)
www.galerie-bonnard.com - info@galerie-bonnard.com

Voorlichtingsbijeenkomst
Reumavereniging

!

W EEK EN D

WEEKEND

2.69

450 G

WEEKEND

3.99

Vanaf woensdag 17 februari

Bloembollen arrangement

4.49

Zet- en drukfouten zijn voorbehouden. *Uit de koeling

5.99

6.99

KIJK VOOR MEER AANBIEDINGEN OP WWW.ALDI.NL

HOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS

www.aldi.nl
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Interplast Kunststofbewerking BV
is een sterk groeiend en
dynamisch bedrijf dat is
gespecialiseerd in het bewerken
van kunststof tot allerlei eindproducten.

aan het werk

Voor de productie van onze VIJVERS en
ZWEMBADEN zijn wij op zoek naar enkele:

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

MEDEWERKERS
MET TECHNISCH
INZICHT
Welke wij intern opleiden tot volwaardig:

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

50% Magenta • 100% Yellow

KUNSTSTOF LASSER

50% Cyaan • 100% Magenta

Voetbalvereniging HVCH uit Heesch
vraagt voor het Dames 1 elftal een:

sportieve grensrechter

Wij wensen een gemotiveerde collega
• die zelfstandig en in teamverband kan werken
• met mbo-4 werk-denkniveau
• die van aanpakken weet
• en woonachtig is in de regio

Dames 1 voetbalt op zondagmorgen.
Vindt u het leuk om sportief bezig te zijn en bent u graag een
onderdeel van een staf en een team, dan is dit uw kans.
Mocht dit u aanspreken, dan nodigen we u uit om contact
op te nemen met het Vrijwilligerspunt Bernheze,
De la Sallestraat 3 Heesch, 0412-474851, www.ons-welzijn.nl
of mail naar ank.meertens@ons-welzijn.nl

We bieden de juiste kandidaat een leuke en veelzijdige baan, een
prima salaris en goede secundaire arbeidsvoorwaarden.

VRIJWILLIGERSWERK VERSTERKT!

Als je geïnteresseerd bent, kun je je sollicitatie richten aan:
Interplast Kunststofbewerking BV, t.a.v. dhr. J. van den Oord,
Eisenhowerweg 3 B, 5466 AB Veghel.
Reageren via e-mail is ook mogelijk: info@interplast-veghel.nl
Voor meer informatie over ons bedrijf kun je onze sites bezoeken:
www.interplast-veghel.nl en www.kunststofvijver.nl

Financieel
Adviesburo
Bernheze
Vacature
Assurantiemedewerker
(Fulltime)
Voor ons kantoor zoeken wij een jonge enthousiaste collega









Functie-eisen:
Minimaal in het bezit van de diploma’s WFT
Basis, Schade Particulier en Schade Zakelijk
inclusief de daarbij behorende PE-(plus)certificaten.
Goede beheersing van de Nederlandse taal zowel schriftelijk
als mondeling.
Geen 9 tot 5 mentaliteit.
Flexibel en klantgericht kunnen denken.
Representatief.
Wij bieden je een leuke en afwisselende baan in een kleine
organisatie met voldoende doorgroeimogelijkheden en een
marktconform salaris.
Herken jij jezelf in dit profiel stuur dan je
sollicitatie incl. CV met pasfoto naar info@fin-ab.nl

Parkstraat 6a 5388 HS NISTELRODE
T: 0412-610307 www.fin-ab.nl
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Lezing Henk Buijks over zandwegen

Ruitersweg-Oost Heesch

40% TOT 50%
BESPAREN
OP UW
STOOKKOSTEN.

Schaijksedreef op de hei Nistelrode

HEESCH - Heemkundekring ‘De Elf Rotten’ uit Heesch organiseert op donderdag
25 februari een lezing over zandwegen in Noordoost-Brabant. Drs. Henk Buijks uit
Heesch, regiohistoricus, gaat uitgebreid in op onverharde wegen, de zandwegen,
die vroeger de norm waren en nu dreigen te verdwijnen.
Vroeger werden verharde wegen
‘kunstwegen’ genoemd. De ‘echte’ wegen waren onverhard, dus modderig in
de winter en rul in de zomer. Er hangt
wel een waas van romantiek omheen.
Neem nou liedjes zoals ‘Een karretje
op de zandweg reed. De maan scheen
helder - de weg was breed. Het paardje
liep met luste!’
Maar de realiteit gebiedt te melden,
dat deze wegen zeker niet gemakkelijk waren voor mensen te voet en voor
getrokken wagens. De eerste kunstweg
in onze regio was de rijksweg ‘s-Hertogenbosch-Grave, aangelegd tussen
1817 en 1835 en de weg tussen Oss en
Heesch volgde niet lang daarna.
Daardoor was Heesch al omstreeks
1850 goed bereikbaar vanuit de buitenwereld. Vooral nadat begin 20e
eeuw de auto zijn intrede had gedaan,
groeide het aantal kilometers verharde
weg sneller. Wie nu een gedetailleerde

Het wordt nu wel
heel aantrekkelijk
om een pelletkachel
aan te schaffen.

wegenkaart van Noordoost-Brabant bekijkt, ziet nauwelijks zandwegen meer.
Vele zijn verdwenen als gevolg van
ruilverkavelingen en nog steeds zijn er
agrarische ondernemers die zandwegen
afsluiten en na een aantal jaren omploegen. Toch zijn ze er nog steeds, vaak op
karakteristieke plekken en elk met een
eigen geschiedenis of verhaal.

Wij nodigen u uit op donderdag 25,
vrijdag 26 en zaterdag 27 februari
voor ons open huis. Er is tijdens deze open
dagen een grote demowagen van Nordic Fire
aanwezig zij geven gratis stook instructie’s
Bij aankoop van een Nordic Fire pellet kachel
(tijdens de open dagen) ontvangt u een

modderig in
de winter en
rul in de zomer

as stofzuiger t.w.v. € 109,-, 150 kg. pellets

OPEN DAG
DO

ND E R DAG
2
10.00 -17.3 5 FEB.
0 U UR
VRIJDAG
26 F
10.00 -20.0 EB.
0 U UR
Z ATERDA
G 2 7 FEB
.
10.00 -16.0
0 U UR

Neem bijvoorbeeld de ruitersweg tussen Maliskamp (bij rosmalen) en zevenbergen.

D rtmans

Auto & Motor

Heidebloemstraat 15a
Postbus 245
5480 AE Schijndel
Telefoon (073) 549 68 23
Telefax (073) 611 05 86

jaar regelen wij

UW ZIEKENVERVOER MET
PERSOONLIJKE BEGELEIDING

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

LUCHTHAVEN- en ZAKENVERVOER

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

WINTERCHECK - WINTERBANDEN
• Onderhoud • Service

www.autobedrijflangens.nl

Kom en bezoek onze open dagen.

nieuws
Al ruim 90

• Peugeot 5008, navi, pdc voor en achter,
76.000 km, 2010
• Peugeot Partner 1.6 Hdi 90 PK Navi, Clima, Pdc
2 schuifdeuren zilvergrijs 56.000 km 2014

en besparen op uw stookkosten!

E-mail info@garagebedrijfdortmans.nl
Heidebloe
www.garagebedrijfdortmans.nl
Postbus
2
Rabobank
16.11.70.439
5480
AE
S
IBAN:
NL52 Rabo 016.11.70.439
T
(
BIC
Rabo NL 2U elefoon
T
elefax
(0

Hoofdstraat 45 - Heeswijk - tel. 0413-291490 - www.taxivanlieshout.nl

• Peugeot 207 1.4 VTI, 5-drs clima 2008
• Peugeot Expert L2 H1 130 PK airco, centr. vergr.,
electr. ramen, trekhaak , schuifdeur r, 112.000 km
2012
• Toyota Corolla 1.6 GTSI centr. vergr. electr.
ramen Trekhaak stuurbekr. 1998
• Volvo V70 D3 R-Design Aut. 163 PK Navi Leder
175.000 km 2011
• VW Golf plus 1.9, sdi, el. ramen, centr. vergr.
243.000 km, 2007
• VW Polo 1.4 TDI airco stuurbekr. el. ramen +
spiegels 2007

Kortom extra veel voordeel

www.fireendesign.nl

Taxi van Lieshout

• Hyundai IX20, 36.000 km, electr. ramen,
stuurbekr. antrachiet, 5-drs, afneembare
verkocht
trekhaak, clima, multifunct. stuur. 2011
• Mercedes Sprinter 315 CDI aut. L2 H2 airco,
stuurbekr., el.ramen, navi, 2009
• Mercedes E 200 CGI Aut. Station, Avantgarde
184 PK, Navi, Xenon, PDC V + A, privacyglass,
electr. achterklep enz. 66.000 km. 2011
• Opel Corsa 1.2 16V cosmo, navi, airco, lm
t
wielen, 18.000 km, 2014verkoch

Bij de CV pelletkachel zelfs € 1400,00.

Hertog Janplein 28 | 5469 BJ Erp
Tel. 0413 - 21 23 39 | info@fireendesign.nl

De lezing wordt gehouden in De Heemschuur in Heesch en begint om 20.00
uur. De entree voor niet-leden bedraagt
€ 4,- inclusief koffie of thee.

GARAGEBEDRIJF

en natuurlijk minimaal € 500,00 subsidie.

Apk, onderhoud en reparatie
van alle merken personenen bedrijfswagens
t! 073-5496823
bilitei
o
m
w
Heidebloemstraat 15a
oor u

Helmen
Brom- en snorfietsers zijn verantwoordelijk voor 1% van de
mobiliteit en 10% van de verkeersdoden.
Bestuurders en passagiers van
bromfietsen en motoren moeten een helm dragen. Motorrijders doen dat doorgaans
trouw en ook bromfietsers
dragen bijna allemaal een
helm. Bij passagiers ligt dat helaas anders; regelmatig zijn er
bromfietspassagiers die blootshoofds achterop springen.
Er bestaan nog weleens misverstanden over wie wel en
niet een helm moeten dragen.
Daarom een overzicht: op een
snorfiets, brommobiel met
gesloten carrosserie, hoef je
geen helm te dragen. Op een
brommer, trike (m.u.v. trike
met gordels en open brommobiel met gordels) en motor
geldt de draagplicht wél, met
uitzondering van de BMW
C1, want daarvoor geldt een
vrijstelling. Op die C1 is het
wel verplicht om de veiligheidsgordel te dragen. Dat
geldt ook voor mensen in een
brommobiel.

Dortma
Dortm

ans, v

5482 ZA Schijndel
info@garagebedrijfdortmans.nl

BTW-nr. NL8512.504.03.B.01

KvK Oost-Brabant nr. 543.04.717

Van toepassing zijn de Algemene Voorwaarden van de Bovag

B
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auto & motor
Al meer dan
25 jaar kwalite
it
Openingstijden:
Maandag 9.00 tot 18.00 uur.
Dinsdag 9.00 tot 18.00 uur.
Woensdag 9.00 tot 18.00 uur.

nieuws

• BMW 318, D Touring, automaat, High executive,
46.000 km, 2013
• BMW X1, 1.8D, X drive automaat, business,
86.000 km, 2013
• BMW X5, 3.0D, High executive, 7 personen,
140.000 km, 2012
• Ford Transit custom, 2.2TDCI, dubbele cabine,
41.000 km, 2013
• Ford Transit custom, 2.2TDCI, enkele cabine,
19.000 km 2013
• Hyundai IX35, 1.7CRDI, dynamic, airco
56.000 km, 2011

Donderdag gesloten.
Vrijdag 9.00 tot 18.00 uur.
Zaterdag 9.00 tot 15.00 uur

Kanaaldijk Noord 40 - 5473 KW Heeswijk-Dinther - 0413-294328
www.autobedrijfvorstenbosch.nl

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

• Mercedes Benz, B180, nieuw model,
45.000 km, 2013
• Mercedes Benz, B180, nieuw model,
40.000 km, 2013
• Mercedes Benz Vito, 110CDI, zwart metallic,
85.000 km, 2012
• Renault Twingo 1.2, 16V, dynamique, airco
23.000 km, 2012
• Renault Trafic, 1.6DCI, nieuw model,
16.000 km, 2015

Autobedrijf W. van Dijk

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

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

Verkoop

Hommelsedijk 14

Verhuur/Lease
Verkoop

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

5473 RG HEESWIJK-DINTHER
Telefoon: 0413-291887

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

VOOR REPARATIES
OOKOOK
VOOR REPARATIES
EN APK KEURINGEN

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

Autobanden en Velgen
Taxibedrijf Van Grunsven

EN APK KEURINGEN

Ford Ka 51 kW ������������������������������������ 2011

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

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

Peugeot 206 ���������������������������������������� 2007

Ford Fiësta 1�3 ������������������������������������������� 2006

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

Ford Fiësta 1�4 ����������������������������������� 2005
Ford Fiësta 1�6 ����������������������������������� 2009
Ford Focus 1�4i ���������������������������������� 2007
Ford Focus 1�6 D ��������������2006-2007-2013
Ford Focus 1�6 77 kW ������������������������ 2012

www.taxivangrunsven.nl

VW Golf ����������������������������������������������� 2013
VW Polo TD BlueMotion 5 drs������������� 2011
StationwagonS:
Ford Focus 1�6D ��������������������������������� 2010

Ford C-Max 1�8 ����������������������������������� 2009

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

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

BeStelwagenS:

Opel Corsa 1�2 ����������������������������������� 2012

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

Burgemeester Woltersstraat 66 - 5384 KW Heesch - 0412 451 490

DE NIEUWE

RAV4
NU OOK ALS KRACHTIGE HYBRIDE
De nieuwe RAV4 staat in onze showroom en is er nu ook als krachtige hybride, met een trekvermogen tot 1.650 kg. Hij is leverbaar met onder meer Trailer Sway Control en
Panoramic View Monitor. Zes actieve veiligheidssystemen, Toyota Safety Sense, helpen u als bestuurder veilig van A naar B te komen. De First Edition-uitvoering biedt bovendien
een pakket bijzondere extra’s ter waarde van € 1.860,- zonder meerprijs, zoals LED koplampen, elektrisch bedienbare achterklep en Smart Entry. Kom dus snel de nieuwe RAV4
bewonderen en ontdek ’m zelf tijdens een proefrit. U bent van harte welkom in onze showroom.

Brandstofverbruik (EC 2015/45W) 4,9-5,1 L/100km (19,6-20,4 km/L); CO2 115-118 gr/km.
Afgebeeld: RAV4 AWD Hybrid Executive Business van € 45.795,-. Vraag uw Toyota dealer naar de voorwaarden. Wijzigingen voorbehouden.

Jos van Boxtel

Middelrode, Haﬀertsestraat 21, 073-5032911
’s-Hertogenbosch, Hervensebaan 11, 073-6496633
Oss, Longobardenweg 21, 0412-643355
www.josvanboxtel.nl
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Kwaliteit en veiligheid bij autobedrijven in Bernheze
Brouwersstraat
Brouwersstraat19
19
5473HB
HBHeeswijk
Heeswijk-Dinther
5473
Dinther
T. (0413)
0413-29
41 24
24
T.
29 41
www.autobedrijfminnaar.nl
www.autobedrijfminnaar.nl

Een greep uit onze voorraad!

• APK - keuring
• Reparaties en onderhoud van alle auto’s
Caddy 1.9 tdi 5 pers. 50Dkm
langdak
grijs
1961 auto’s
€11500,- en Volkswagen
•2cv4
Inen Verkoop
van
lichte bedrijfsauto’s
2008 € 7900,2cv6 Bestel creme
1977 € 8500,• Wielen en banden
Citroën 2cv6 Charleston

• De goedkoopste
aanhangwagens
en boottrailers
van Nederland

1981 € 9800,-

Citroën 2cv6
special rood
€ 9500,Inruilers tot € 1500,Een
greep
uit1989voorraad
Daihatsu
Charade
1999
€ 1249,Citroën
Xsara
1.8-16v
Jaguar XJ
6 lwb 4.2 plaatje
1987
€ 8.250,Alfa
156 jtd
1.6Picasso
impression,
zwart 2004
2003 €€ 2499.4.950,Mazda 2106
automaat,
28dkm
2005
6.450,Audi
A4 blauw
Metalic
div. opties
2001 €€ 1750,4.750,Citroën
C5 Break
2.0i-16V
2003
Peugeot
1.0 Sketch
1996
€ €599,Mazda 323 f zwart, verlaagd, div opties 2002 € 3.800,Citroën C5 br.1.8 grijs met.
2004 € 3.950,Ford KaXsara
1.3 briels
Renault
Megane
Scenic
€ 1499,Mazda MX
5 cabrio,
zeer1.6-16V
nette staat1999
1991
€ 2.950,Citroen
picasso blauw met. 2004
2003 €€ 2450,3.900,Mercedes
250 TD
1996
€ 5.950,2 Nissan
CV 6 blauw
(belastingvrij)
1971 €€ 3999,4.950,Micra
1.2 Airco 3 drs
2006
Renault
Kangoo
1.9autom.youngtimer
DTi
2002
€ 1500,Peugeot 307 hdi break
2007 € 7.600,Citroën Xara Pic.1.8 gr. met.
2004 € 4.950,Peugeot 307 SW 1.6 HDi
2006 € 3900,Saab 900
1995 € 1499,Peugeot 206 CC cabrio
2006 € 6.950,Citroen Xara Coupé
1999 € 1.500,Peugeot Yong
307 ccyrv
zwart
2006
Renault Clio 1.4 bebop nieuwe apk 1994 € 750,Daihatsu
zwart
2002 €€ 7900,2.750,Renault Laguna
break 1.6 16v 2000 € 1.450,Dodge
Ram
van 2.5
2001 €€ 7999,1.999,Renault
Koleos
2.0 td,
DCIblauw
110KWmet. 2008
Bedrijfswagens:
EX-BTW
Renault Megane Scenic lgp, g3 1999 € 1.499,Fiat Scudo combi, 8 pers. ex btw
1997 € 1.999,Suzuki
wagon
R+ 16 16v
2002
Renault
2006
€ 2450,RenaultKangoo
Twingo 1.5
grijsDCI
metalic
2003
€ 2.750,Ford
Focus
stationcar,
2002 €€ 1999,3.499,Rover 25
5-drs bl.,2.0metalic
2002
€ 2.999,Ford
Focus stationcar,
2002 €€ 2294,2.750,Volkswagen
Beetle zwart
2.0
2000
Citroen
Berlingo
HDI
2005
€ 3500,Volkswagen Kever belastingvrij
€ 2.750,Ford Ka
meeneemprijs
1998 € 650,VW Golf Cabrio lmv
1995 € 2.500,Ford Transit connect, ex btw
2004 € 3.250,APK-keuring
laatste
vrijdag van de maand €10,2005 € 7.750,Hyundai
Tucson 2.0 bull en side bars

• Zeer hoge kwaliteit
• Standaard 5 jaar
garantie
Meentstraat 6 5388 KV Nistelrode
06-42300879
info@vanroosmalenaanhangwagens.nl

AuToMeNSeN

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

www.vanroosmalenaanhangwagens.nl
Réparateur agréé
“AVANTAGE” :

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

É C O N O M I Q U E

-

Q U A L I T É

E T

S É C U R I T É
23/09/09 10:12

chrIs VAn VUGht:
“Belangrĳk dat ze goed leren rĳden”
NAAM ONDERNEMER: Chris van Vught
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

Volg NU onze FUN ON WHEELS
skate/skeeler-lessen indoor
op de Noordkade Veghel o.l.v.
skatefenomeen Hylco Broos
Meer info. via:
www.fun-on-wheels.nl
of 06-52332803

Fiat 500 zeer apart 40.00 km airco .......... 2007
Citroen C3 airdream selection
Fiat Panda 4200 km. ................................ 2009
km 51 kW ............................. 2012
Ford91.000
Fiesta 1.3i
2004
Citroen
C3
Picasso
10.000
2012
Ford Focus C-Max
1.8i 16V
Ghia km
55000km ..2006
Ford
16V uitvoering
5-drs. ....................... 2006
FiatFusion
Panda1.4Easy
Honda
Civickm
1.4 16V 5-drs. automaat .........2005
30.000
2012
Honda Civic sportwielen dikke uitlaat ....... 2001
Ford 6Focus
1,8 16v
station
Mazda
1.8 Clima
77.000
km. titanium
................ 2003
Mini97.000
Cooperkm
............................................. 2009
2007
Mini Cooper 1.6 16V ................................. 2008
Ford Transit 105.000 km met
Opel Agila 1.0 10.000 km ........................ 2005
navi imperial
2011
Opel Agila 1.2 16V airco 70.00 km. .......... 2005
Honda
automaat
25.000
Opel
Corsacr-v
Easytronic
Z1.OXV
12Vkm
3-drs... 2013
2002
Opel Corsa 1.2 5-drs 20.000 km. airco .... 2010
Kia Picanto 5drs
2005
Opel Omega 2.0i aut. 141.000 km. airco .. 1999
MiniVectra
Cooper
Opel
1.6 16V ................................. 2007
1998
Opel Zafira 1.9D ...................................... 2006

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

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

BEDRIJFSNAAM: Rijschool Chris van Vught
ADRES: Jonker Speelmanstraat 5, Heeswijk-Dinther
Telefoon: 0413-224272
ZE KUNNEN ME KENNEN VAN (HOBBY-VERENIGING):
Een Heeswijkse mens en natuurlijk van de rijschool
HOELANG HEB JE HET BEDRIJF? Vanaf 2000
ZELF OPGESTART OF OVERGENOMEN? Overgenomen van
Rien van den Berg.
IN WELK MERK AUTO GEEF JE LES? Momenteel in een Seat
Althea, maar als er ongeveer 200.000 km op de teller staan,
dan ruil in hem in voor een nieuwe. In april is ‘t zover, dan
ga ik over op Kia Ceed. De Seat Althea is namelijk niet meer
leverbaar.
OP WELKE LEEFTIJD BEGINNEN JONGEREN TEGENWOORDIG
MET LESSEN? 16 of 17 jaar.
WAT IS JE ‘TAAK IN JE ZAAK’? Rij-instructeur in een auto.
HOEVEEL LEERLINGEN GEEF JE GEMIDDELD LES PER WEEK?
Ongeveer 25, met lessen van anderhalf uur.
HOEVEEL GESLAAGDEN HAD JE AFGELOPEN JAAR? Ik had 36
examens, waarvan er dertig de eerste keer zijn geslaagd en zes
de tweede keer.

M.i.v. 1 januari 2016
óók geopend op
DONDERDAG !!!

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

WAT VIND JE DAT JE ZELF HET BESTE KUNT? Ik kan goed en
geduldig omgaan met de jeugd. Wat soms niet gemakkelijk is,
aangezien de jeugd soms ook eigenwijs kan zijn. Ook ben ik erg
fanatiek en vind ik het belangrijk dat ze goed leren rijden en dat
ze tegen kritiek moeten kunnen. Gezelligheid is prima tijdens de
les, maar het moet niet té gezellig worden, want dan schiet het
autorijden erbij in.
ZIJN ER VERScHILLEN TUSSEN VROEGER EN NU, WAT HET
RIJDEN BETREFT? Wel een paar. Het is natuurlijk veel drukker
geworden op de wegen. En leren ze veel energiezuiniger rijden
dan vroeger, zoals met schakelen bijvoorbeeld, dat moet dan
weer erg snel. Hoewel het soms ook goed is om wat meer toeren
te maken voor de motor en pas te schakelen bij 2000 of 2500
toeren.
KLANTEN VINDEN HIER: KWALITEIT & VEILIGE KILOMETERS
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cc nesterle presenteert

Geef je op als
RaadGeveR

Donderdag filmavond

Benzinemotorzaag

fILMAVoND 25 feBruArI

• anoniem
• Gratis
• in 3 minuten

NISTELrODE - Elke laatste donderdag van de maand vertoont cc Nesterlé een
film in haar theaterzaal. Liefhebbers kunnen genieten van bijzondere films, die met
zorg zijn uitgekozen. Wilt u tijdig achtergrondinformatie over de eerstvolgende film
ontvangen, meld u aan voor een nieuwsbrief via beheerder@nesterle.nl.
De filmavonden beginnen om 20.15 uur en kaartjes à € 5,- zijn verkrijgbaar aan de kassa vanaf 19.30
uur. Achteraf is er gelegenheid om de film onder het genot van een drankje, na te bespreken in de
sfeervolle foyer.

Van Bernheze
voor Bernheze

een aVond nesterlÉ begint bij ‘t pumpke
Donderdag 25 februari bij Eetcafé ‘t Pumpke op het menu: een gratis filmkaartje!!
Reserveer op de filmavond bij Eetcafé ’t Pumpke en - bij besteding van een hoofdmenu
- ontvangt u een gratis kaartje voor de film van die avond.

Ga naar
www.tipmooibernheze.nl

Rundvleeskroket 25%

Kabeljauwhaasje

Voor snoeiwerk of voor
het zagen van haardhout.

MS 170
30 cm

van 244,nu 199,-

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

Jubilarissen
Maaslands
senioren orkest

met roomboter
32 stuks

Diepvriesspecialist
Normaal 12,95

ACTIE

9,

59

900 gram

Walnoot of Franse open

Epic

9,99
€ 12,99

Pommes of julienne

Frites

2,5 kilogram
McCain

3,69
€ 4,49

Saté- of smulrol
3 stuks

Diepvriesspecialist

3,

€ 4,29

29

Vietnamese loempia’s
met saus
8 stuks

Diepvriesspecialist

3,99
€ 4,99

Bolognese of groenten

Lasagne
330 gram
Barilla

1100 gram

Coppenrath & Wiese

4,99
€ 6,99

Hamburger

bistrokwaliteit
doos à 12 stuks

Frans en theo

Diepvriesspecialist

HEESCH/OSS - Op de jaarvergadering van het
Maaslands Senioren Orkest zijn enkele leden in
het zonnetje gezet.

3,69
€ 4,99

2,

€ 3,99

99

Rodekool of
bloemkool
1 kilogram

Diepvriesspecialist

1,

€ 2,29

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

Appeltaart

Vegetarische

mini loempia
Gratis
spaarkaart
artikel

39
www.diepvriesspecialist.nl

36 stuks
Dorada

Aanbiedingen alleen geldig in de winkels van de Diepvriesspecialist zolang de
voorraad strekt. Van woensdag 17 febr. t/m dinsdag 1 maart 2016 Prijzen in euro’s.
Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden.

1,99

GRATiS tegen
inlevering van
10 spaarpunten

Vier leden werden gehuldigd voor het tienjarig
lidmaatschap: Wil van de Bersselaar, Piet Janssen,
Wim van Lier en Hein Smits.
Twintig jaar lid is: Theo van de Wetering uit Heesch die van penningmeester Frans Poiters de
felicitatie in ontvangst neemt. Hij bespeelt het
zwaarste instrument binnen de club en vormt
mede de basis voor de muzikale stukken.
Koos van der Wijst vierde zijn 25-jarig jubileum.
Hij kreeg een oorkonde van de muziekbond uitgereikt, door de voorzitter van het Maaslands Senioren Orkest.
Het Maaslands Senioren Orkest is op zoek naar
nieuwe leden, zoals klarinettisten en slagwerker/
drummer. Belangstellenden kunnen op maandagmiddag komen kennismaken tijdens de repetitie in
het repetitielokaal van Fanfare Aurora in Heesch.

beugelen

woensdag 17 februari 2016

boksen

BerNHeZe sPorTIef

badminton

zwemmen

waterpolo

29

handboogschieten

korfbal

voetbal

Prinses Irene wint
aantrekkelijke Bernhezer derby

Altior verliest en degradeert

NISTELrODE - Op een nat sportpark De Schellen speelden Prinses Irene en Heeswijk een bijzonder aantrekkelijke derby. Voordat de goed leidende jonge scheidsrechter Van der Laan floot voor het beginsignaal, werd er één minuut stilte in acht genomen voor Piet van der Zanden die vorige week overleed. De
Oranjes speelden met rouwbanden. Het waren uiteindelijk de mannen van Van Tilburg Mode & Sport
die er met de 2-1 overwinning vandoor gingen.

HEESWIJK-DINTHEr - Het doek
is op zondag 14 februari definitief gevallen voor Altior 1. De
korfbalsters degradeerden uit
biljarten
duivensport
judo
de
Topklasse.

In de eerste minuten zag het daar
niet naar uit. Heeswijk creëerde
toen drie kansen. In de zesde mi-

De pupil van de week, Sophie
Goijaarts zag Altior aantreden
tegen DDW, dat nog nog steeds
kans heeft op de kruisfinales. Altior gaf in het begin goed partij en
deed niet onder voor schaken
de gasten
dammen
uit Hooge Mierde. Na het missen van 2 strafworpen, was het
DDW dat op voorsprong kwam
en daarna uitliep
naar een 2-5
1cm b
ruststand. Na rust liepen de gasten steeds verder weg en kon Alcm b
tior niet meer1,2aanhaken.
Het was
hard werken om toch nog enkele
doelpunten te maken, maar een
nederlaag was niet meer te voor1,4cm b
komen. Uitslag:
8-14.

nuut was het Van Dijke die raak
schoot uit een voorbereidende
actie van Haast. Wibe van rooij

scoorde na ruim 20 minuten 1-1,
nadat doelman Lunenburg mistastte. In de tweede helft was
het in de 85e minuut Tim van der
Heijden die de verdiende 2-1 op
het scorebord bracht. Bij Prinses
Irene was Teun van Schadewijk
de absolute uitblinker en verreweg de beste speler op het veld.
Bij de Heeswijkers speelde
oud-international Theo Lucius
mee. Naast dat hij de absolute
uitblinker was, nam hij ook op
een positieve wijze de jongelingen op sleeptouw.
Er stonden bij de Nistelrodenaren drie jongens in de basis die
vorig seizoen nog in de A- junioren speelden.

budo

Martin kip Nederlands kampioen judo
HEESCH/NISTELrODE - Martin Kip van Van Buel Sports uit Oss is zaterdag Nederlands kampioen judo
bij de heren tot 21 jaar, boven 100 kilogram geworden. Kip wist in de Jan Massinkhal in Nijmegen op
overtuigende wijze te winnen van Mathijs Snijders en Younes Braakhuis, om vervolgens in de finale
de winst naar zich toe te trekken tegen Mark Roon. Voor de 19-jarige Kip is het zijn vierde individuele
nationale titel.
De taekwondo-afdeling nam
op zaterdag deel aan het Open
Tim Kool toernooi en wist daar
de volgende resultaten te boeken: een eerste plaats voor Eline
Vrijsen, een tweede plaats voor
Luuk Danen en Beliz Oralalp en
derde plaatsen voor Joi von Michaëlis, Sem van der Linden en
Faya Arts.
Op zondag werd er ook nog
meegedaan aan het jaarlijkse
Sprokkeltoernooi in rijen. De ju-

doka’s wisten daar de volgende
resultaten te noteren:
Eerste plaatsen: Pieter van Oort,
Senn van Buel en Laurens Wilms.
Tweede plaats: Willem van den
Hurk.
Derde plaatsen: rowan van Leur,
Dilay Yilmaz, Jasmijn Linskens en
Jesse van Buel.
Tijn Grimmelikhuizen en Oskar
wisten beiden in rijen te slagen
voor hun examen Judo Scheidsrechter Niveau 2.

korfbal

hardlopen

paardrijden

wielrennen

vissen

skien

kano

DAKOS B1 – Altior B1: 12-2
DAKOS C1 – Altior C1: 0-6
Celeritas C2 – Altior C2: 7-4
rooi C2 – Altior C3: 2-2
Altior D1 – Be Quick D1: 9-0
Altior D2 – De Korfrakkers D2:
4-11
Altior D3 – De Korfrakkers D3:
3-5
Altior E2 – NDzW E2: 15-1
Altior
2
–
DDW
2:
17-19
Altior E3 turnen
– Alico E2:volleybal
2-11
voetbal
hockey
tennis
basketbal
handbal
autosport
motorsport
Altior
3 – Emos 2: 8-10 karten
Spoordonkse
Girls E1 – Altior E4:
Altior 4 – Flamingo’s 2: 6-17
7-7
Flamingo’s 3 – Altior 5: 10-5
Korloo F1 – Altior F1: 5-22
Be Quick 5 – Altior 6: 12-6
Altior F2 – BMC F1: 2-2
Blauw Wit MW1 – Altior MW1: Altior W1 – Alico W1: 9-11.
8-10
Strafworpen:
beugelen
boksen
badminton
zwemmen
waterpolo4-1handboogschieten
tafeltennis

korfbal

slechts
Houdini-act kan korfbalsters
Prinses Irene nog redden
korfbal

hardlopen

jeu de boule

paardrijden

schaken

dammen

SCHIJNDEL/NISTELrODE – In Schijndel werden afgelopen weekeinde de Brabantse Kampioenschappen dressuur verreden voor de
ponyruiters. Maar liefst zeven amazones van ponyclub De Kleine
Heemskinderen uit Nistelrode hadden zich hiervoor gekwalificeerd.

beugelen

wielrennen

darten

golf

kaarten/bridgen

boksen

shirts Altior 3,
dankzij 2TeAM Investments

biljarten

hardlopen
1,4cm b

Lynne van Erp met Silver Toy, Brabants Kampioen 2015-2016 Klasse
AB-B

jeu de boule

paardrijden

karten

duivensport

judo

schaken

dammen

aantal van 183 en 188 werd zij
14e. romy werd 16e. Als laatste
kwam de rubriek van Jolijn aan
de start.
zij behaalde maar liefst 67%,
goed voor een zilveren medaille en daarmee werd ze reservekampioen van Brabant.

zwemmen

korfbal

autosport

een statiedeken
en een sjerp Voor
silVer toY

badminton

Het is makkelijk
scoren met
waterpolo
handboogschieten
tafeltennis
DeMooiBernhezeKrant

1,2 cm b

korfbal

ren drie dames met hetzelfde
aantal punten. Er wordt dan gekeken naar vooraf bepaalde onderdelen en op die onderdelen
had Lynne het beste gescoord.

Op zondag kwamen de hogere
klassen aan start. Jill moest als
eerste rijden en met een punten-

snowboarden

golf

kaarten/bridgen

1cm b

Dat betekende dus dat Lynne
met Silver Toy, die nog maar pas
samen op wedstrijd gaan, Brabants kampioen is geworden.
Lynne kreeg een medaille en Silver Toy een statiedeken en een
echte sjerp omgehangen!

darten

Daarmee lijkt handhaving voor de debutant in de Topklasse zo goed
als uitgesloten. Prinses Irene treft volgende week kampioen De Korfrakkers en de week daarop hoogvlieger Swift. Slechts twee overwinningen bieden nog perspectief op lijfsbehoud, maar een dergelijke
Houdini-act
lijkt
voetbal
hockeyuitgesloten.
tennis
basketbal
turnen
volleybal
handbal

Lynne van erp met silver Toy
Brabants kampioen

Op vrijdag kwam Fabienne aan
de start. ze reed een nette proef
en scoorde 181 en 168 punten.
Op zaterdag was het de beurt
aan de klasse DE-B en hier vinden we Floor terug op de uitslagen. zij kreeg 180 en 177 punten. Wat later die dag kwamen
de allerkleinsten aan de start
in de klasse AB-B. Dit was een
spannende uitslag, want er wa-

jeu de boule

rEUSEL/NISTELrODE - De korfbalsters van Prinses Irene verloren
biljarten
duivensport
judo
vissenRosolo met
skien 21-17.
snowboarden
kano
het
belangrijke
degradatieduel
tegen

paardensport

Het ging om Jolijn Cuppens
met King, romy van de Burgt
met Amor, Jill van der Wielen
met Incredible, Fabienne van
Heumen met reservaat’s redstar, Anne-Sophie de Lorijn met
Thoby S, Floor van de Bruggen
met Hera en Lynne van Erp met
Silver Toy. Alleen Anne-Sophie
had zich afgemeld omdat ze op
vakantie waren.

tafeltennis

wielrennen

darten

golf

motorsport

vissen

skien

snowboarden

kano

kaarten/bridgen

1cm b

HEESWIJK-DINTHEr - De meiden van Altior 3 werden zaterdag voor
1,2 cmtegen
b
de wedstrijden
Emos in nieuwe shirts gestoken.
2TEAM Investments, dat in het centrum van Heeswijk-Dinther elf
luxe huurappartementen in het nieuwbouwplan Ter Weer realiseert,
b
vond het een1,4cm
goede
belegging om te investeren in een korfbalteam.
Altior bedankt 2TEAM Investments uit Heeswijk-Dinther met dit gebaar en zal de shirts met trots gaan dragen.
autosport

karten

motorsport
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voetbal

F2 Prinses Irene kampioen in de zaal
NISTELRODE - De F2 van Prinses Irene is afgelopen zaterdag zaalkampioen geworden. Je wordt zaalkampioen door twee zaterdagen een competitie te voetballen tegen andere teams uit de regio en natuurlijk meer punten te halen dan de rest. De F2 is dat dit keer gelukt! Op het veld had het team het
kampioenschap net niet gehaald, maar in de zaal is het dan toch gelukt. Vijf van de zes wedstrijden
gewonnen!
Na de wedstrijd waren er mooie
medailles voor de kampioenen
en gingen ze, zoals de traditie is,
met de kleren aan onder de douche! Daarna was het tijd om de
taart bij Van Mook de echte bakker op te halen - ‘dank je wel Van
Mook de echte bakker’ - en ging
het gezelschap naar Rainbow
Center. Eerst de taart opeten en
daarna zijn de kampioenen in de
watten gelegd door John van
Loon met friet, ijs en ranja en ook
mocht er nog gebowld worden.
John wordt via deze weg hartelijk bedankt voor zijn medewerking.
Het is een onvergetelijke dag geworden voor spelers en trainers
van Prinses Irene F2!

Boven v.l.n.r.: Paul van der Heijden (trainer), Sander van Keulen, Raff
Kortenhof, Giel Verstegen, Jesse van Tilburg, Antwan van Keulen (trainer),
Harold Kortenhof (trainer)
Onder v.l.n.r.: Lodewijk van Gerwe, Teun van de Broek, Sieb van de
Doelen, Thomas van Breemaat, Bram van der Heijden

Degelijke winst heren
DOS’80, verlies dames
HEESCH - De dames van DOS’80 traden zaterdagavond aan tegen
het hoog geklasseerde GHV uit Goirle, het krachtsverschil was
groot, een fikse nederlaag was het gevolg. De heren namen het op
tegen de nummer drie en wisten deze wedstrijd met degelijk spel
te winnen.

De Van Tilburg Voetbaldagen samengevat:

Meer informatie over de Van
Tilburg Voetbaldagen en de aanmeldprocedure is te vinden op
de website van Prinses Irene:
www.rksvprinsesirene.nl.

Nederlaag Prinses Irene
vrouwen bij koploper

den Akker met 10 doelpunten.
Degelijk
De heren van DOS’80 speelden
tegen Bedo uit Beek en Donk.
Na een mindere reeks, namen de
Heeschenaren direct het initiatief, om dat niet meer uit handen
te geven. Met solide en gedegen
spel en een uitstekende keeper
Jurgen Raaijmakers, stond er
een ruime 13-8 voorsprong bij
rust op het scorebord. Ook in de
tweede helft had DOS’80 een
antwoord op de mandekking die
gegeven werd op Mathijs Lubbersen. Met een overduidelijk
goed getrainde wissel, werd met

Onder leiding van ervaren trainers krijgen kinderen afwisselende en uitdagende voetbaltraining.
Inschrijving staat open voor jongens en meisjes van 6 tot en met
13 jaar. De ‘Van Tilburg Voetbaldagen’ betekent drie dagen
voetbalplezier met vrienden en
vriendinnen. Het is niet alleen
voetbal, ook zal er elke dag animatie zijn.

- Drie dagen (gezonde) lunch
en drinken
- Opvang tussen 9.00 - 17.00
uur
- Je krijgt een compleet voetbaltenue (shirt, broek, kousen)
- Lekker voetballen met voetbalvrienden
- Leuke prijzen bij verschillende
onderdelen
- Een certificaat na afloop van
Sportiviteit en een veilige omgeving
- Iedere dag wisselende animatie
- Voor € 99,- is alles inclusief!

voetbal

Wijchen/Nistelrode - De 4-1 uitslag doet vermoeden dat Prinses
Irene werd weggespeeld door
koploper Woezik. Niets was minder waar.
Gerrald Westerhout
Foto: Ruud Schobbers

regelmaat Gerrald Westerhout,
als vrije man, gevonden. Hij
wist maar liefst zeven maal doel
te treffen. Een duidelijke 25-21
einduitslag was het gevolg.

Al uw sport- en verenigingsnieuws wordt gratis geplaatst.
info@demooibernhezekrant.nl
voetbal

Uitstekende start levert Heeswijk niks op
NISTELRODE/HEESWIJKDINTHER - In een winters decor
op sportpark De Schellen in Nistelrode, werd een boeiende editie van de Bernhezer derby op de
kunstgrasmat gelegd.
De bezoekers uit Heeswijk startten furieus, maar een blessure na
15 minuten van Tom Sleddens,
verstoorde het moordende tempo van de gasten.
Prinses Irene vocht zich terug in
de wedstrijd en beloonde zichzelf
met twee gelukkige doelpunten,
waardoor de drie punten uiteindelijk in Nistelrode bleven.

NISTELRODE - Tijdens de zomervakantie worden op 24, 25 en 26
augustus op sportpark De Schellen in Nistelrode, de ‘Van Tilburg
Voetbaldagen’ gehouden.

- Drie dagen afwisselende en
uitdagende
voetbaltraining
waar je veel van leert

handbal

De dames van coach Henri van
Boxtel moesten het opnemen
tegen de nummer twee. Waar
GHV vrij eenvoudig het net wist
te vinden, haperde de aanval
van DOS’80. Het eerste doelpunt voor DOS’80 viel pas in
de 13e minuut aan te tekenen,
maar toen keken de dames al
tegen een 1-5 achterstand aan.
Bij rust was het 8-12. Aanvankelijk wisten de gasten nog aan
te klampen, maar in de laatste
20 minuten wist DOS’80 slechts
één keer te scoren. GHV bleef
gas geven en liep weg naar de
17-32 eindstand. Uitblinkster
aan Heesche kant was Lieke van

Drie dagen voetbalplezier tijdens
Van Tilburg Voetbaldagen

Resultaat van de botsing tussen Van Venrooy en Van Dijke
Foto: Hans Heesakkers

Na een ruststand van 1-0, wist
Prinses Irene gelijk te maken via
Elien Ploegmakers (foto).
Woezik nam na 60 minuten een
2-1 voorsprong en pas toen er
in de slotfase alle risico’s werden
genomen om gelijk te komen,
wist de koploper uit te lopen tot
4-1.

DE OPLOSSING
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hockey

Junioren Hockeyclub HDL
enthousiast over zaalhockey

Annelies Medi Spa
tennistoernooi bij TVV’82

Heeswijk-Dinther - Tussen de najaars- en voorjaarsveldcompetitie in, is er volop gezaalhockeyd
door de verschillende jeugdteams van Hockeyclub HDL. De E-tjes speelden wedstrijdjes in de sporthal
in Schijndel en in Bernrode. Een aantal junioren teams speelde met de clubs uit de regio in de sporthal
in Heesch en deed mee aan het balkentoernooi in Berlicum en maar liefst vijf teams namen deel aan de
officiële KNHB-zaalcompetitie.

VORSTENBOSCH - Het Annelies Medi Spa Dubbel tennistoernooi vindt van 26 maart t/m
3 april plaats bij TVV’82 in Vorstenbosch.

bijbrengen. Iedereen is hier zeer
positief over: trainers, coaches
en natuurlijk de spelers. De competitie zit er helaas alweer bijna
op. Maar we kunnen nu al terugkijken op een groot succes:

Dat naast de sportiviteit, ook
gezelligheid hoog in het vaandel
staat, blijkt wel uit het feit dat
de deelnemers uit de hele regio
jaarlijks terugkeren. Ook voor de
inwendige mens wordt goed gezorgd. Er wordt gespeeld in een
poulesysteem in de onderdelen
heren-, dames- en gemengd
dubbel in de categorieën 4 t/m
8.
Om verzekerd te zijn van deelname, is het verstandig om snel
aan te melden. Iedereen vanaf

Een snel en
technisch
spelletje

Voor de meesten is zaalhockey
helemaal nieuw: minder spelers
hockeyen op een kleiner speelveld. In de zaal moet iedereen
noodgedwongen een ander
spelletje gaan spelen en daarmee leer je andere zaken, die in
het veldhockey ook weer van
pas komen. Door de zachte winter, konden de spelers met de
nieuw aangeschafte balken bui-

ten op de eigen accommodatie
een zaalhockeyveld nabootsen
en volop trainen.

de spelers zijn enthousiast over
het zaalhockey, er is een enorm
leereffect en de teams maken
sprongen vooruit in hun spel.
Twee teams hebben zelfs kans
om kampioen te worden.”

Bikkels
Ton Keetels: “De leden van Hockeyclub HDL zijn echte bikkels:
tijdens de winterstop trainden
ze door in weer en wind en
konden we ze de fijne kneepjes
(‘blokken’) van het zaalhockey

Het is een snel en technisch
spelletje, dus zeer leerzaam en
goed voor de conditie. Kortom:
de zaalcompetitie is een echte
aanrader en de leden van Hockeyclub HDL beginnen fit aan de
nieuwe veldcompetitie!
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17 jaar kan zich inschrijven t/m
6 maart op www.toernooi.nl.

De steun van onderstaande bedrijven geven online een gratis podium voor alle verenigingen en stichtingen:
Name
‘t Sfeerhuys Bloem & Styling
Van Grunsven & Haerkens assurantiën
Aagje psychologen
Ambachtelijke Slagerij van den Tillart
Autobedrijf Alfred van Dijk
Autobedrijf Langens
Autobedrijf Minnaar
Autobedrijf Timmermans
Autorijschool van Sleuwen
Badkamermarkt.nl B.V.
Balletstudio Hanneke van der Stappen
Bernheze Makelaars & Adviseurs
Bevers Installatietechniek BV
Bevers Steencentrum BV
Boetiek24.nl
Boslo Investment
Brasserie ‘t oude Raadhuis
Café ‘t Tramstation
Centrum Maia
Chris van Velzen Autoschade
Cor v. Schaijk Aann.- en Transportmij. B.V.
Cranen B.V.
Creatief & Lekker
Cultureel Centrum De Pas
D.I.O. The Readshop Sparkling
De Bakkers Lamers
De Schaapskooi
Dressup InStyle
DSP Licht, Geluid & Entertainment
DTG Kaarsen
Eetcafe ‘t Pumpke

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

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

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

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

www.mooibernheze.nl
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DONDERDAG
18 FEBRUARI
Oud papier
Buitengebied Nistelrode
Inloopochtend
en rondleiding
BS Het Mozaïek
Pastoor Maasstraat 15
Heeswijk-Dinther
PAGINA 14
Workshop Honingmassage
bij Centrum Maia
Palmenweg 5 Nistelrode
Kunstlezing MC Walraven:
Jheronimus Bosch.
Visioenen van een genie
Bibliotheek Heesch
Uitverkocht
Lezing bij Heemkundekring
de Wojstap
Raadhuisplein 21a
Heeswijk-Dinther
De weg van de Tarot
Kloosterkapel Vorstenbosch
PAGINA 2
VRIJDAG 19 FEBRUARI
Workshop
Persoonlijkheidskenmerken in de Mandala
Palmenweg 5 Nistelrode
Ger Coppens:
De troubadeuse en haar
apostelen
CC De Pas Heesch
Publieksavond bij
Sterrenwacht Halley
Halleyweg 1 Heesch
ZATERDAG 20 FEBRUARI
Vorstenbosch KWIST
Vorstenbosch
Open dag Zieso
Huize Heelwijk Heesch
PAGINA 10
Open dag Peduca
Huize Heelwijk Heesch
PAGINA 10
Gezinsviering
St. Servatiuskerk
Heeswijk-Dinther
PAGINA 6

Hoogstede:
Kinderbrillendag
Tramstraat 23 Nistelrode

Herinner je wie jij bent...
Module 1 bij Centrum
Maia
Palmenweg 5 Nistelrode

Sjaak Bral: De moord op
Blonde Dolly
CC Nesterlé Nistelrode

Dokter op Dinsdag over
prostaatkanker
Ziekenhuis Bernhoven Uden
PAGINA 4

Blijspel: Niets is pluis in
het warenhuis
De Wis Loosbroek

VV Vogelvreugd: Kienen
CC Servaes Heeswijk-Dinther

ZONDAG 21 FEBRUARI
Rommelmarkt Gilde
Vorstenbosch
Nistelrodesedijk 2 Vorstenbosch
PAGINA 20
Voorspeelmiddag
Harmonie St. Servaes
Muziekfabriek
Heeswijk-Dinther
PAGINA 22

Blijspel: Niets is pluis in
het warenhuis
De Wis Loosbroek
VV Vogelvreugd: Kaarten
CC Servaes Heeswijk-Dinther

MAANDAG 22 FEBRUARI
Inloopochtend en -avond
rondleiding BS De Bolderik
Het Geleer 33
Heeswijk-Dinther
PAGINA 14

DINSDAG 23 FEBRUARI
Inloopochtend en -avond
BS ‘t Palet
Steen- en Stokstraat 2
Heeswijk-Dinther
PAGINA 14
Peutermiddag BS Delta
Herderstraat 2 Heesch
Inloopspreekuur
Fysiotherapie Hoogstraat
Hoogstraat 11 Heesch

Inloopspreekuur
Fysiotherapie Hoogstraat
Hoogstraat 11 Heesch

VRIJDAG 26 FEBRUARI

VV Vogelvreugd: Kienen
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Algemene ledenvergadering KBO Heesch
CC De Pas Heesch
PAGINA 8
Reiki 1 bij Centrum Maia
Palmenweg 5 Nistelrode
Peutermiddag BS Delta
Herderstraat 2 Heesch
Blijspel: Niets is pluis in
het warenhuis
De Stuik Vorstenbosch
Boogie Wonderland 21+
Lunenburg Loosbroek

Inloopochtend BS ‘t Palet
Steen- en Stokstraat 2
Heeswijk-Dinther
PAGINA 14

TV De Lachspiegel
Willibrordcentrum
Heeswijk-Dinther
PAGINA 5

Inloopochtend en
rondleiding BS De Bolderik
Het Geleer 33
Heeswijk-Dinther
PAGINA 14

ZATERDAG 27 FEBRUARI

Klasse-RT: Cursus Snel
leren=leuk leren
CC Nesterlé Nistelrode

Open dag De Nistel
Piet Geersdijk 2 Nistelrode
PAGINA 12

Moeilijke voeten?
Laverhof Heeswijk-Dinther
PAGINA 8

WOENSDAG 24 FEBRUARI
5a Helma van de Rakt:
Frisse Neus wandeling
Vanaf de Pastorie Zeeland

Film: Im Labyrinth des
Schweigens
Filmhuis De Pas Heesch

Lezing: Als opgroeien
net wat anders gaat
De Eijnderic Heesch

Thema-avond ‘Barmhartig
en rechtvaardig’
CC Servaes Heeswijk-Dinther
PAGINA 6

Lezing: Zandwegen
Heemschuur Heesch
PAGINA 25

Meditatieve
Klankschalensessie
Abdij van Berne
Heeswijk-Dinther
PAGINA 18
DONDERDAG
25 FEBRUARI
Filmavond
CC Nesterlé Nistelrode
Open Huis
Thuiszorg Pantein
Sergeant Thompsonstraat 1
Heesch
PAGINA 4

DV Dancing Kids:
Internationaal
danstoernooi
CC De Pas Heesch
Levensmiddeleninzamelingsactie
Ingang van Jumbo
Heeswijk-Dinther
PAGINA 6
TV De Lachspiegel
Willibrordcentrum
Heeswijk-Dinther
PAGINA 5
ZONDAG 28 FEBRUARI
Heemschuur opengesteld
Schoonstraat 35 Heesch
TV De Lachspiegel
Willibrordcentrum
Heeswijk-Dinther
PAGINA 5

Koffieochtend
CC Servaes Heeswijk-Dinther
PAGINA 8

Concert: Stanza
Kloosterkapel Vorstenbosch
PAGINA 2

Raad & Daad
inloopspreekuur
CC De Pas Heesch

VV Vogelvreugd: Kaarten
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Workshop Werken met
energie bij Centrum Maia
Palmenweg 5 Nistelrode

DINSDAG 1 MAART
Training voor ouders
van Regenboogkinderen
bij Centrum Maia
Palmenweg 5 Nistelrode

WOENSDAG 2 MAART
5a Helma van de Rakt:
Frisse Neus wandeling en
bosavontuur
Schaijk
I-Meet: Film
Raadhuisplein 21
Heeswijk-Dinther
Gratis inloopspreekuur
Van Soest & Partners
accountants en adviseurs
Cereslaan 4 Heesch
Voorjaarsshow ’t Sfeerhuys
Karlingerweg 1 Uden
DONDERDAG 3 MAART
Boek & Babbel
Bibliotheek Heesch
Voorjaarsshow ’t Sfeerhuys
Karlingerweg 1 Uden
Raad & Daad
inloopspreekuur
CC De Pas Heesch
Voorlichtingsbijeenkomst
reumavereniging
Wilgenstraat 15 Veghel
PAGINA 23
VRIJDAG 4 MAART
BOBZ
Dorpshuis Nistelrode
Boek & Babbel
Bibliotheek Heeswijk-Dinther
Voorjaarsshow ’t Sfeerhuys
Karlingerweg 1 Uden
Optreden van Gerard van
Maasakkers en Frank Cools
De Stuik Vorstenbosch
ZATERDAG 5 MAART
Vormsel
St. Lambertuskerk Nistelrode
Uitslag en feestavond
Vorstenbosch KWIST
Vorstenbosch
Nothing Else Matters
CC De Pas Heesch

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

