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Zeventig jaar lief en leed:

de heer en mevrouw Theunisse-Timmers

FOLDER DEZE WEEK
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Het echtpaar Theunisse-Timmers vierden hun platina bruiloft op 29 maart
Tekst: Martha Daams Foto: Ad Ploegmakers

HEESCH – Anneke Timmers (Heesch 1920, tweede van zeven kinderen) en Adriaan Theunisse (Berghem
1921, vierde van tien kinderen) vierden op 29 maart hun platina bruiloft. Ze kennen elkaar tachtig jaar.
Zonder de Tweede Wereldoorlog was het jubileum eerder geweest, maar aan liefde voor elkaar heeft dit
niks afgedaan. Anneke kon in de oorlog met familie bij de familie Theunisse verblijven in de schuilkelder, tot de bombardementen voorbij waren. Pas in 1946 konden ze elkaar het jawoord geven.
In de fabriek bij Zwanenberg
zag Anneke al dat Adriaan zo’n
knappe jongen was, zelf was
ze vijftien en gooide de blikken
soep op, die Adriaan als veertienjarige opving en stapelde.
Tijdens Heesche kermis was het
raak. Na de bruiloft in 1946
zorgde Anneke voor een huiselijk leven in de Willibrordusweg
in Heesch. Ze kreeg twee dochters: Arna en Annie en verzorgde
de kinderen, de honden, vogeltjes, kippen, varkens en de duiven van Adriaan.
Later kwam daar ook haar moeder bij, die in een huisje in de
tuin verzorgd werd tot ze op
92-jarige leeftijd overleed.
Adriaan werd portier bij Organon, maar dat duurde niet
lang. Hij liet zich omscholen en
werd metselaar.

THUIS
Adriaan en Anneke startten in
een houten huisje, heel knus.
Tot Annie geboren werd en het
huisje te klein werd, toen metselde hij zelf een groter huis in
de tuin. Het knusse huisje verla-

duivenmelkers en in de weekenden de vriendenschaar van Arna
en Annie.
Adriaan won bekers met de duiven, met Gijs Doleweerd van De
Blauwe Doffer als concurrent.

ZEVENTIG JAAR
Houden van elkaar en veel humor zijn de ingrediënten voor
deze langdurige verbintenis.
Daarbij komen dansen en muziek van de Cats, BZN en Jan
Smit, samen feesten en veel
lachen. Ook samen hadden
Adriaan en Anneke veel lol. Trots
zijn ze op hun dochters en kleinkinderen Martijn en Annigje en
hopen nog achterkleinkinderen
te krijgen.
Mooi om zo samen oud te
worden, vond ook burgemeester Moorman die het echtpaar
kwam feliciteren in ’t Oude
Raadhuis. Daar werd het zeventigjarig jubileum gevierd met een

Gezondheidscentrum
pag. 9

Fairtrade Gemeente
pag. 13

‘Houden van elkaar en veel humor, ingrediënten
voor een langdurige verbintenis’
ten kostte moeite. Twee dochters; Arna en Annie herinneren
zich thuis als een vrij leven, met
duiven verzorgd door ma en getraind door pa, gekorfd en weer
binnengehaald. Signalen over
binnenkomen door fluiten naar
de buurt-duivenmelkers en later
via de telefoon met een verlengsnoer. Elke dinsdag waren er de

Er werd hard gewerkt met de
dieren, mantelzorg voor moeder, de kinderen, de moestuin
en metselen waar dat kon, tot
in Amsterdam toe. Maar het leven in de Willibrordusweg was
goed. Zo goed dat ze het Rijnreisje voor het 25-jarig huwelijk,
gekregen van Arna en Annie, te
lang vonden.

etentje, met broers en zussen,
vrienden, kinderen en kleinkinderen. Adriaan en Anneke wonen nu in Huize Heelwijk na een
lang leven met liefde voor elkaar
en de omgeving. Anneke gymt,
zingt, leest en puzzelt en Adriaan
doet graag spelletjes: dobbelen
en barakken. De braintraining
zorgt voor een heldere geest.

BECO presenteert Marjan Minnesma en burgemeester Moorman

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

www.decozonwering.nl

dOnderdag 7 april Om 20.00 uur

cultureel centrum nesterlÉ in nistelrOde

Er is nog veel te winnen op het vlak van duurzaamheid, minder energie en het gebruik van groene, duurzame
energie. Er moet zeker nog een tandje bijgezet worden. Volgens BECO, de Bernhezer Energie Coöperatie,
kan dat ook. Met goede voorbeelden en nieuwe initiatieven, die in nauwe samenwerking opgezet worden,
kunnen er stappen gemaakt worden.
Want Nederland loopt achter. Zoveel is wel zeker. Daarom zijn de afspraken die in Parijs werden gemaakt in
december tijdens de klimaattop heel erg belangrijk. Marjan Minnesma was erbij, liep er naartoe met tal van
andere vooraanstaande Nederlanders. Zij komt erover vertellen en gaat in gesprek met Marieke Moorman.
Lees verder op pagina 8.

Zie pagina 17

Jumbo Wiegmans Heesch
Jumbo Nistelrode

Jumbo Heeswijk Dinther
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CoLUMN
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cOLOFON
Demooibernhezekrant
Oplage
13.700 stuks
Bezorgdag: woensdag
bernheze media
Laar 28
5388 Hg Nistelrode
Tel.: 0412- 795170
Mobiel: 06-22222955
info@demooibernhezekrant.nl

FOOD & FASHION

Koken bij de Eijnderic
Heesch - maandag 9 en 23 mei
19.00 – 22.00 uur
Barbecue culinair
€ 65,- p.p.
(2 lessen)
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U kunt nog inschrijven voor onderstaande workshops
Heesch - woensdag 13 april
19.00 – 22.00 uur
De Italiaans keuken
€ 35,50 p.p.
Heeswijk - maandag 18 april
19.00 – 22.00 uur
Barbecue compleet
€ 33,50 p.p.

leKKer KOKen In een PrOFeSSIOnele
KeUKen en Daarna SaMen GenIeTen
van De CUlInaIre GereChTen
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 DeMooiBernhezeKrant 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.

Vacature kookdocent
De keuken van de Eijnderic wordt
druk bezocht door deelnemers
van kookclubs, kookcursussen en
workshops. Het uitgebreide, gevarieerde aanbod op culinair gebied,
biedt voor ieder wat wils. Voor seizoen 2016/2017 zijn wij op zoek
naar een inspirerende kookdocent
die ons team komt versterken.
Dus ben je een goede hobbykok
of professionele kok die het leuk
vindt om onze cursisten te inspireren, neem dan snel contact op met
Marielle van Kaathoven.

Nieuwe trends volgen elkaar in
een rap tempo op! Op vrijdag
8 april zijn we tussen 12.00
en 17.00 uur op locatie bij
Van Tilburg Mode & Sport in
Nistelrode tijdens de Feel Good
Friday en op zondag 10 april
tijdens FashionSquare in Heesch
(koopzondag) vanaf 12.00 uur
tot 17.00 uur. Op onze ‘eigenwijze’ manier laten we zoveel
mogelijk mensen kennismaken met de heerlijkheden uit
onze winkel. Natuurlijk handelen we ook via de richtlijnen
van de nieuwe Schijf van VIJF...
Wij helpen u
graag met ‘t
handje noten,
ruime keuze in
ongebrande en
gebrande noten,
met ook lekkere
combinaties met
havermout en
pure chocolade.
Onze kazen... licht verteerbaar en met minder vet, diverse
variaties 20+, 30+ en biologische kazen, vleeswaren, puur
en ambachtelijk en een eitje op zijn tijd staat er ook bij!
Voor bij de pasta’s een heerlijke Queensalade of een lekkere
olie en/of azijn om de salade te verrijken!
En heeft u hierover nog vragen, dan kunt u natuurlijk altijd
bij ons terecht en gaan we met of voor u op zoek naar het
antwoord. Service en aandacht staan niet in de schijf van
VIJF maar bij ons nog steeds op nummer 1...
Wij ontmoeten u graag de komende weken!
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Elke vrijdag
pizzadag
Met uitzondering van pizza Calzone en bezorging
Alle gerechten worden luchtdicht
geseald. Binnen een straal van
15 km worden deze gegarandeerd
warm geleverd.

Pizza € 6,facebook.com/
floryaheesch

Team Bon Fromage Heesch & Oss
Ton en Elly Bens
Volop uit de Schijf van Vijf
* Veel groente en fruit
* Vooral volkoren, zoals volkorenbrood, volkoren pasta en
couscous en zilvervliesrijst
* Minder vlees en meer plantaardig. Varieer met vis,
peulvruchten, noten, eieren en vegetarische producten
* Genoeg zuivel, zoals melk, yoghurt en kaas
* Een handje ongezouten noten
* Zachte of vloeibare smeer- en bereidingsvetten
* Voldoende vocht, zoals kraanwater, thee en
koffie
Buiten de Schijf van Vijf: niet te veel en niet te vaak.

Eetwinkel

Open Atelierroute Bernheze en lezing
Zondag 3
en zondag
10 april:
Expositie
in het kader van de
Open Atelierroute.
Beide zondagen van
11.00 tot
Henrian
17.00 uur.
Entree gratis. Niet op zaterdag,
zoals gebruikelijk! In onze Kloosterkapel in Vorstenbosch expo-

seren beide dagen twee leden
van onze Kunstcommissie. Liete
Scheepstra en Henrian Selten laten eigen schilderwerken zien.
Donderdag 14 april: Lezing over
permacultuur door Irene Verbeek. Aanvang 20.00 uur, kosten € 7,50.
Permacultuur
Permacultuur is zo efficiënt mogelijk gebruikmaken van de omgeving, zonder deze uit te putten of te vernietigen. Je maakt

Liete

gebruik van wat er al is en - waar
nodig - herstel je de ecologie,
zodat jij en de natuur er op vooruitgaan. Tijdens de lezing wordt
verteld wat permacultuur is en
hoe je het kunt toepassen in de
eigen (moes)tuin.

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

• Limousin rund- en kalfsvlees

• Biologisch lamsvlees

• Porc plein air varkensvlees

• Wild en gevogelte

• Label rouge kipproducten

• Biologisch groente/fruit/zuivel

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

www.slagerij-poelierrinyvanesch.nl
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Efkes Anders nistelrode
speelt ‘Lang en gelukkig!’
NISTELRODE - ‘Lang en gelukkig’ is een klassieker onder de toneelstukken. Don Duys schreef het stuk
in 2007 voor het professionele RO-theater en sindsdien is het al heel wat keren opgevoerd. En dat is
niet vreemd, want deze voorstelling is een feestje! Het publiek wordt getrakteerd op een komische
combinatie van onder andere Roodkapje en Assepoester.
Maar niets is wat het lijkt, want
wie denkt de beide sprookjes te
kennen, zal gegarandeerd ver-

rast worden! Zo heeft Roodkapje een zwak voor de Boze Wolf
die zich gediscrimineerd voelt en

steevast wordt weggezet als een
onbetrouwbare gast. De twee
stiefzussen Paris en Hilton gedragen zich als onuitstaanbare,
verwende nesten en de Prins van
Oranje Nassaukade blijkt vooral
te worstelen met een identiteitscrisis. Alle ontwikkelingen komen tot een climax op het ‘Grote
Bal’. Dat dan weer wel!
Hoewel ‘Lang en gelukkig’ gebaseerd is op oeroude sprookjesverhalen, is de inhoud op een
luchtige manier confronterend
modern...
Regisseuse Anneke van den
Heuvel heeft - evenals voorgaande jaren - gezocht naar
schitterende, passende muziekfragmenten en ook dans vormt
weer een onderdeel.
Kortom, Efkes Anders gaat zorgen voor een hilarische voorstelling, waarvoor zij iedereen van
harte uitnodigt op:
Zaterdag 9 april en zondag 10
april. Aanvang: 20.00 uur
Entree: € 10,Locatie: CC Nesterlé, Nistelrode.
Kaartjes zijn te koop vanaf 1 maart bij Bloemsierkunst
Ari-Jenne tegen contante betaling en CC Nesterlé, tijdens
de openingstijden: maandag
t/m donderdag 9.00-21.00 uur;
vrijdag 9.00-18.00 uur.

Niets is wat het lijkt in ‘Lang en gelukkig’

Arcadia: Of je worst lust...
HEESCH – Toneelvereniging Arcadia heeft haar jaarlijkse uitvoering
op 9 en 10 april. Je kunt dan genieten van de komedie in vijf bedrijven ‘Of je worst lust’, die speciaal door Rob van Vliet is geschreven
voor de Heesche vereniging.

OF JE

WORST

Een tipje van de sluier: Carin en
Petra runnen samen een camping, maar hebben daar wel
heel verschillende ideeën over.
De een wil veranderingen en de
ander wil het liefst geen veranderingen. De camping wordt
al niet zo druk bezocht, dus er
moet iets veranderen.
Gelukkig heeft Joke, die samen
met haar man Kornelis vaste
gasten zijn, een perfect idee voor
een activiteit. Maar uitgerekend
op die avond, is de bruiloft van
Sara-Jane. Dat brengt gedonder
en heel wat misverstanden.

LUST..!!

Een komedie van Rob van Vliet

9 + 10 APRIL 2016

En dan zijn er Marcianne en
Gert, twee nieuwe gasten met
hun vijf herdershonden, inclusief
vlooien, die iedereen in verwarring brengen… Wordt alles opgelost of breekt de hel los?
Hoe zal dit aflopen? Om dat te
weten te komen, moet je zelf
komen kijken. Zin in een hilarische avond, kom dan kijken op
zaterdag 9 of zondag 10 april in
CC De Pas in Heesch. Aanvang
20.15 uur.
Een kaartje kost € 10,- en is verkrijgbaar bij Kantoorboekhandel
Ceelen, ’t Dorp 63-65, Heesch
of bij Bep Gloudemans: 0412454 145/06-120 82 959.

Kaartverkoop:

De Pas | Heesch
Aanvang 20.15 uur

MooI VAN

hanS ManDerS

Afgelopen donderdag, op mijn vrije middag,
wilde ik verdergaan met een verhaal dat ik
aan het schrijven ben en dat ik te zijner tijd
wil opnemen in een verhalenbundel. Net na
de lunch kreeg ik een appje van mijn zoon.
“Ik hoor net dat Johan Cruijff is overleden”,
schreef hij. “Schrik er wel van”, voegde
hij even later toe. “Ik dacht altijd dat hij
onsterfelijk was”, zei hij in een derde appje.
Dat dacht ik eigenlijk ook. Deze godenzoon is er in mijn leven en dat
van mijn generatiegenoten altijd geweest en eigenlijk gingen we ervan
uit, dat hij er ook altijd zou zijn. Hoewel we wisten dat hij longkanker
had, dachten we (wisten we bijna zeker) dat hij hiervan zou genezen.
Nog steeds sluimerde in ons de gedachte dat hij ooit als trainer het
Nederlands elftal naar de wereldtitel zou loodsen. Dat gaat helaas nooit
meer gebeuren. God wilde dat hij zijn kunsten boven komt vertonen.
Uiteraard heb ik niet meer aan mijn verhaal gewerkt. Ik moest immers
het overlijden van deze JC verwerken in een gedicht.

IN MEMORIAM JC
In hem had god zijn voetbalzoon gezonden
Die wonderen verrichtte met een bal
Die nimmer iemand hem nog nadoen zal
En die geen tegenstander kon doorgronden
Supporters reageerden opgewonden
Bij ieder hakje, lobje, droge knal
Bij elke schaar of stiftje en vooral
Als hij een kans doeltreffend af kon ronden
Dat god hem op een kwade dag zou halen
Zoals hij destijds ook met Jezus deed
Zat reeds verborgen in zijn initialen
Nu hij voortaan het hemels veld betreedt
Schiet hij de bal hier niet meer tussen palen
Maar geeft hij ginder god een tikkie breed
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COLUMN PEDICURE TINKA VAN NULAND
VoETREFlEXMASSAGE
EEN WElDAAD VooR
lIcHAAM EN GEEST

M

aar hoe zit dat nu eigenlijk met deze massage,
want je voeten laten masseren, helpt dat
nu echt? En wat heeft dit te maken met een
ontspanning? Dit zijn vragen die ik krijg, van
klanten die nog niet bekend zijn met voetreflexmassage.
Voetreflexmassage is een aanvulling voor mij als pedicure,
om op een andere manier met de voet en de mens bezig te
zijn. Want als pedicure ben ik vaak bezig om pijnklachten
te verminderen of te verwijderen door een pedicure
behandeling.
Een voetreflexmassage geeft ontspanning
...Maar niet alleen in je voeten, die je de hele dag dragen, maar
in het hele lichaam. Het zorgt voor een goede doorbloeding en
het stimuleert de energiestromen in het lichaam.
Ieder orgaan van je lichaam komt terug in je voeten,
als reflexpunt. Door deze punten te masseren, geeft dit
ontspanning in de voeten, wat weer doorgegeven wordt aan
het gehele lichaam.
ook pijnklachten kunnen door deze massage verminderen.
Er is dan een blokkade in het lichaam, wat te voelen is in de
voet. Door middel van deze massage kan dit weggemasseerd
worden. Niet altijd in een keer, maar door meerdere keren.
Is er echter een therapie voor nodig, dan wordt je door
mij doorgestuurd naar naar een voetreflextherapeut, die
therapeutisch verder kan behandelen.
Een voetreflexmassage is dus even tijd voor jezelf, je
hoofd leegmaken en daarna ontspannen bij mij de praktijk
uitlopen. Een voetreflexmassage kan altijd na een pedicure
behandeling gedaan worden of maak een afspraak voor deze
massage als je even tijd voor jezelf nodig hebt.
Zorg goed voor jezelf,
zorg goed voor je voeten,
de groeten aan je voeten.
‘t Broek 3 - Nistelrode - 0412-612743 - pedicuretinkavannuland@gmail.com
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Milan Hendriks: een lezing
over ervaringen als transgender
HEESWIJK-DINTHER – Over zijn ervaringen als transgender, geeft
Milan Hendriks op woensdag 13 april om 20.00 uur een lezing.
Milan is geboren als meisje en gaat nu als jongen door het leven.
Milan Hendriks
“Vertellen doe je vanaf het begin, dat is niet alleen de titel van
mijn autobiografie, maar ook
mijn levensmotto. Ik ben Milan
Hendriks, maar dit was niet altijd
het geval. Negentien jaar geleden werd ik namelijk geboren

mijn gevoelens niet kan veranderen, verander ik mijn lichaam
in de vorm waarin ik geboren
zou moeten worden en die bij
me past. Het was geen makkelijke beslissing en naast veel positieve reacties, weerklonken ook
de negatieve. Maar ik had een

mijn doel is: naast mezelF worden,
mijn verhaal vertellen
als een meisje. Op latere leeftijd
ontdekte ik dat dát niet was wie
ik ben en hoe ik me voel. Ik was
geen meisje, ik was - en ben een jongen, alleen had moeder
natuur een foutje gemaakt in
mama’s buik. En aangezien ik

doel voor ogen dat ik niet uit het
oog wilde verliezen, dus zette ik
alles op alles om dat doel na te
streven.
Ondanks de lange weg die ik
nog te gaan heb, de soms negatieve reacties die ik ervaar, even-

als de minder leuke momenten,
weet ik wat - naast mezelf worden - mijn doel is, namelijk mijn
verhaal vertellen. Vanaf het begin.”
Reserveren
Plaatsen kun je reserveren via
www.bibliotheekbernheze.nl
of bij de informatiebalie van Bibliotheek Heeswijk-Dinther, toegang is gratis.

Lekker de hele nacht door kunnen feesten...
Met de hele vriendengroep op stap en iedereen kan wel de hele nacht door dansen en feesten. Mag
je spreken van naïviteit van de ouders? In zekere zin misschien wel. Er wordt regelmatig in de media
aandacht geschonken aan het feit dat jongeren XTC en andere drugs makkelijk gebruiken en het
zelfs overal verkrijgbaar blijkt te zijn.

Open en eerlijk praten over dit onderwerp
Jongeren zullen niet snel spontaan, vanuit eigen initiatief, open en eerlijk over dit onderwerp praten
met hun ouders, zoals ze dat wellicht wel met hun leeftijdsgenoten doen. De beleving van de ouders
en de werkelijkheid moeten dichter bij elkaar komen!
Het gebruik van alcohol en drugs moet bespreekbaar zijn, zodat jongeren hier open en eerlijk over
durven te spreken met hun ouders.

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

Heesch
06-39563131
bdijk@mrbd.nl

Informatieavond
14 april organiseert Burenhulp, samen met specialisten, een informatieavond over alcohol- en
drugsgebruik in ons dorp. Belangstellenden zijn van harte welkom in CC Nestelré, waar de koffie/
thee klaar zal staan. Aanvang 19.30 uur. Gratis entree.
www.burenhulpnisseroi.nl of 0412-744111.

Sluiting GGD consultatiebureau Heeswijk-Dinther
HEESWIJK-DINTHER - Het consultatiebureau aan de Raadhuisplaza
in Heeswijk-Dinther sluit met ingang van 1 april 2016. Vanaf die
datum kunt u terecht bij de GGD in Nistelrode aan het Maxend 6,
5388 GL (Brede school De KanZ). Voor het inloopspreekuur kunt u
vanaf 5 april in Heeswijk-Dinther terecht in CC Servaes, op dinsdagen van 9.00 tot 10.30 uur. U bent ook welkom op een van de
andere inloopspreekuren van de GGD in Bernheze.
Waarom wijzigt de bezoeklocatie?
De GGD maakt zich samen met
de gemeente Bernheze, sterk
voor goed bereikbare consultatiebureaus voor alle ouders. We
willen ouders meer keuzemogelijkheden bieden om een afspraak te maken.

Wat betekent dit voor u?
Tot 1 april kunt u terecht bij
het consultatiebureau in Heeswijk-Dinther. Het team van
het consultatiebureau in Heeswijk-Dinther verhuist mee naar
de locatie Nistelrode en staat
daar weer voor u klaar.

Dit maken we mogelijk door de
teams van de consultatiebureaus
in Heeswijk-Dinther, Heesch en
Nistelrode samen te voegen op
de locatie in Nistelrode.

Contact met de GGD Jeugdgezondheidszorg Bernheze?
Vanaf 1 april ontvangen wij u
graag in Nistelrode voor uw afspraak bij ons op het bureau.
Zonder afspraak bent u met vra-

gen over opvoeden en opgroeien
welkom op het inloopspreekuur:
· In Nistelrode: Consultatiebureau Bernheze, Maxend
6 (Brede school de KanZ) op
donderdag van 13.30-14.30
uur.
· In Heesch: basisschool de
Toermalijn, ‘t Vijfeiken 36, op
donderdag van 9.00-10.30
uur.
· In Heeswijk-Dinther: CC Servaes, op dinsdag van 9.0010.30 uur.
Hebt u nog vragen?
Neem dan contact met ons op
via 0900-4636443, bereikbaar
op werkdagen van 8.00 tot
17.00 uur of via www.ggdhvb.nl
of rechtsreeks via de mail
cbbernheze@ggdhvb.nl.

my

HAIR BEAUTY NAILS

Tramstraat 15 - Nistelrode - 06-53333364

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

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

www.bbyr.nl
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HEESWIJK-DINTHER - Toen ze haar vader vroeg
of ze het klooster in mocht, zei hij: “Wat zegt
Moe ervan? Ik sta achter haar.” Moeder was niet
heel enthousiast, maar Gods stem negeer je niet.
Zo stapte ze 80 jaar geleden, zestieneneenhalf
lentes oud, over de drempel van het moederhuis
Mariënburg in Den Bosch om haar leven als JMJ
Zuster aan God te wijden: Zuster Regula van
Kesteren. Het kloosterleven leidde haar naar
Nijmegen, Rotterdam, India, Den Bosch en nu
woont ze in Laverhof te Heeswijk-Dinther.

‘Als God je
roept, mag
ik je niet
tegenhouden’,
zei mijn moeder
“Ik vond mij al oud. De Kleine
Theresia (Theresia van Lisieux)
was vijftien toen ze aangenomen werd bij de Karmelietessen
in Lisieux. Zij verlangde, net als
ik, op heel jonge leeftijd naar
het kloosterleven en is een groot
voorbeeld voor mij. In al haar
bescheidenheid heeft ze grootse
dingen gedaan”, vertelt de bijna
97 jarige zuster bevlogen.
Het is geen gevangenis!
“Ik kom uit een heel vroom huisgezin van 13 kinderen, toch vonden mijn ouders het erg dat ik het
klooster in wilde. Drie broers en
twee zussen waren mij al voorge-

gaan. Je ging het klooster in en
kwam nooit meer thuis. Alleen als
je ouders op sterven lagen, mocht
je afscheid gaan nemen. Een andere zus is later ook ingetreden.
Ik begon met zes maanden postulaat. Een mooie ontdekkingstocht naar jezelf en ‘n intense
voorbereiding op het kloosterleven. Het één jaar durende noviciaat volgde hierop. Het is een
soort proeftijd voor het klooster
en voor jezelf. Ben je geschikt? Ik
voelde mij vrij om te gaan. Het is
geen gevangenis! Je kiest bewust
voor dit leven. Ik legde vol liefde, in mijn tijdelijke professie, de
belofte van armoede, zuiverheid

Zuster Regula van Kesteren in haar kamer in Laverhof

en gehoorzaamheid af. Ik mocht
in het Rotterdamse Lyceum huishoudelijk werk gaan verrichten,
totdat ik drie jaar later, mijn eeuwige professie af mocht leggen in
het klooster in Den Bosch”.
Mijn diepste wens
“Ik had een diepe wens: de armste mensen helpen. Die kwam
uit toen ik in 1951 werd uitgezonden naar India. Met de boot.
Drie-en-een-halve week onderweg. Ik mocht in een ziekenhuis
werken, waar mij veel is geleerd.
Ik ben zo dankbaar dat ik dit heb
mogen doen.
Drieëntwintig jaar later, begin jaren ‘70, was onze hulp niet meer
nodig. Ze konden alles zelf. Ik
mocht terug naar Nederland. De
stap vanuit grote armoede naar
de Nederlandse weelde vond
ik heel erg moeilijk. De tijd had
de mens, maar ook de kloosterling, veranderd. Ik mocht voor
andere zusters gaan zorgen in
Mariënbosch te Nijmegen. Toen

Tekst en foto: Hieke Stek

‘Ik voel mij gelukkig
en ben dankbaar
voor mijn leven’
dit klooster werd opgeheven,
mocht ik zorgen voor de zusters
in Den Bosch. Nu woon ik sinds
vijf jaar op Laverhof, waar ik ook
de laatste jaren mijn zus-zuster
heb mogen verzorgen”.
Radio Maria en computer
Zevenennegentig jaar en lui achterover leunen? “Nee hoor. Ik

blijf bij! Elke dag zit ik achter mijn
computer. Ik volg het nieuws en
sinds anderhalf jaar rijd ik scootmobiel. Ik geniet ook van stilte.
Met radio Maria begint mijn ochtend. Ik mediteer en bid elke dag
voor de mensheid. Ik voel mij gelukkig en ben dankbaar voor mijn
leven. Je hebt toch niet alles wat
ik gezegd heb opgeschreven?”

Lamers C

MET LIZZY
NAAR LONDON

“London is the place for me”. Lizzy loves Londen
en geniet er altijd van de buzzing city, heerlijke tea,
taart en flapjacks. Daarom maken wij deze Fruity
Flapjacks; boordevol granen en fruit, gezoet met
honing. Heerlijk om je ontbijt mee te beginnen,
ook in de yoghurt of als tussendoortje
op het werk.

de bakkers Lamers

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

Fruity Flapjack
s

:

n naar keuze

e
van 2 brod
Bij aankoop

is-

rige ma
e
p
p
a
n
k
4
bollen
geldig t/m 16-3-2016

1,00

Krokante haver gep
ofte spelt,
rozijnen, zuidvru, ch
te
cranberry’s en hon n,
ing

2 stuks

1,50

itytrips

6
ZORG EN HULP

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

Woensdag 30 maart 2016

parochienieuws
Buurtavond met
‘Broer van Gestel’
Over Nisseroise mensen en hun spullen
Nistelrode – HKK Nistelvorst houdt op woensdag 6 april een
buurtavond. De avond wordt verzorgd door Broer van Gestel, lid
van HKK Nistelvorst. We hebben Broer bereid gevonden om deze
avond te vertellen over Nisseroise mensen en hun spullen. Broer
reageerde heel enthousiast op ons verzoek en zat vol ideeën hoe
we deze avond in zouden kunnen vullen. In de loop der jaren heeft
Broer vele spullen verzameld, geruild, gekocht en gekregen van Nisseroise mensen.
haal.” Met het vertellen en laten
zien van de spullen, volgt vanzelf een reactie van het aanwezige publiek, volgens Broer en dat
is precies het doel en de aantrekkelijkheid van deze buurtavond.
Na de pauze is er nog ruimte
voor een kleine quiz met foto’s
uit de oude doos.

bij elk voorwerp
hoort wel
een verhaal

Broer van Gestel

Het leek hem leuk om enkele
van die spullen te laten zien en
daar zijn verhaal bij te vertellen,
op een manier zoals alleen Broer
dat kan. “Want”, zegt hij “bij
elk voorwerp hoort wel een ver-

Als uitzondering op onze overige
buurtavonden, zijn ook niet-leden van harte welkom op deze
buurtavond. Zij betalen € 3,-.
De buurtavond vindt plaats in
de heemkamer van HKK Nistelvorst, Maxend 3 te Nistelrode,
aanvang 20.00 uur.

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

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

Bernhezefamilieberichten
“De klok van mijn leven staat nu stil…..”
Dankbaar dat hij nog zo lang in ons midden mocht zijn, delen wij u
mede dat geheel onverwacht van ons is heengegaan ons pap en trotse opa

Jo Timmers
Jocomenis Adrianus
echtgenoot van

Nelly Timmers-ten Westenend † 2 juni 2015
Hij overleed in de leeftijd van 86 jaar.
Kinderen en kleinkinderen
27 maart 2016
Weijen 9, 5388 HL Nistelrode
De avondwake zal gehouden worden op vrijdag 1 april om
19.00 uur in de Sint-Lambertuskerk, Laar 49 te Nistelrode.
De plechtige uitvaartdienst is op zaterdag 2 april om 11.00 uur in
bovengenoemde kerk, waarna om 13.00 uur de crematieplechtigheid
volgt in de Mosa zaal van crematorium Beuningen, Schoenaker 12 te
Beuningen.

Koffie inloop voor
weduwen en weduwnaars
in de kerk van Heesch
HEESCH/NISTELRODE/VORSTENBOSCH - Onderlinge verbondenheid
en betrokkenheid is een veel voorkomend thema in de Bijbel: “Wanneer één lichaamsdeel pijn lijdt, lijden alle andere mee; wanneer één
lichaamsdeel met respect behandeld wordt, delen alle andere in die
vreugde.” We worden opgeroepen om oog te hebben voor elkaar en
in elkaars zorgen en vreugden te delen. Dit kan op heel ongedwongen
en informele manier gebeuren, gewoon door met elkaar mee te leven,
onze zorgen te delen en elkaar daarin, waar mogelijk, bij te staan.
Het overlijden van een partner
is een aangrijpende gebeurtenis.
De parochie De Goede Herder
wil daarom op meerdere kerklocaties het voor nabestaanden
mogelijk maken om andere weduwen en weduwnaars te ontmoeten voor steun.
Praten met mensen die je begrijpen, omdat zij uit eigen ervaring
weten wat het is om een partner
te verliezen, kan een belangrijke
aanvulling zijn op de steun die
iemand krijgt vanuit de eigen
kring.

De groep komt één keer per
maand in het parochiecentrum
bijeen en wordt begeleid door
een ervaringsdeskundige, die op
haar beurt wordt gecoacht door
de pastoraal werkster van de parochie, Annemie Bergsma.
De eerste koffie inloop aan de
Kerkstraat 2, zal zijn op vrijdag
8 april van 14.30 tot 16.00 uur.
Ook op andere weekdagen zal
deze manier van samenkomen
worden georganiseerd. Aanmelden is niet nodig, entree is gratis.

De zeven werken van barmhartigheid uitgelicht

HEESCH/NISTELRODE/VORSTENBOSCH - In het Jubeljaar 2000 riep
Johannes Paulus II de zondag na Pasen uit tot Zondag van de Goddelijke Barmhartigheid. Zijn opvolger, paus Franciscus, kondigde in
2015 een buitengewoon Jubileumjaar van de Barmhartigheid aan.
In het weekend van 2 en 3 april
wordt daarom in de parochie De
Goede Herder extra aandacht
gevraagd voor de werken van
barmhartigheid uit Matteüs 25:
‘Ik had honger en gij hebt Mij
te eten gegeven, Ik had dorst en
gij hebt Mij te drinken gegeven,

Ik was vreemdeling en gij hebt
Mij opgenomen. Ik was naakt
en gij hebt Mij gekleed, Ik was
ziek en gij hebt Mij bezocht, Ik
zat in de gevangenis en gij zijt
tot Mij gekomen.’ Innocentius III
voegde hier in het jaar 1207 een
zevende werk aan toe: de doden

begraven. In de kerken van Geffen, Heesch, Nistelrode, Nuland,
Vinkel en Vorstenbosch zal door
het pastoraal team - in genoemd
weekend - één van deze werken
in de viering centraal worden
gesteld en het bijbehorende paneel getoond, zoals die door de
Meester van Alkmaar, een tijdgenoot van Jeroen Bosch, werd
geschilderd. In 1504 maakte hij
zeven schilderijen op hout. Gevat in een grote lijst, komt het

kunstwerk nog hetzelfde jaar in
de kerk van Alkmaar. Daar nodigt dit bijbels beeldverhaal de
kerkgangers uit de zeven werken
van barmhartigheid te beoefenen. Op elk van de panelen staat
de persoon van Jezus afgebeeld.
De panelen verhalen wat de gegoede burgers te doen staat. Zo
geeft de Meester van Alkmaar
zijn beeld van de ideale samenleving.
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Bewegen is gezond;
zeker voor mensen met een
overbelast brein
Anke Geenen (36) uit Vorstenbosch verzorgt Running Therapie

Aanbiedingen
geldigvan
van31
18maart
t/m 24
juli6 2014
Aanbiedingen geldig
t/m
april
Aan Laar / Tramstraat - Nistelrode

Vorstenbosch - Somber, angstig, lusteloos, vermoeid of gestrest? Als je last hebt van deze symptomen, kan hardlopen enorm goed helpen deze klachten te verminderen. Running Therapie is voor iedereen mogelijk en je hebt er geen hardloopervaring voor nodig.
Uit de hand ‘gelopen’
Anke heeft door deze positieve
ervaring recent de cursus running
therapeut gevolgd bij Running
Therapie Nederland. “Waarom
met iets wat ik leuk vind, geen
andere mensen helpen”, vertelt
Anke, die werkzaam is als coördinerend begeleidster bij Dichterbij.

Canadese ham
Heerlijk bij asperges

‘Te vaak en te snel
wordt er medicatie
voorgeschreven,
terwijl bewegen
een beter alternatief
zou zijn’

100 gr.

€ 1,35

Hamkluifjes
100 gr.

€ 1,05

Gepaneerde
schnitzels

Gehaktballen

Anke loopt zelf minimaal twee keer per week hard

Iedereen weet natuurlijk dat bewegen goed is voor je lichamelijke én geestelijke gezondheid.
Toch is het jammer, vindt Anke,
dat huisartsen niet zo snel aan
een patiënt, die met geestelijke
klachten naar de praktijk komt,
vragen of deze persoon wel voldoende beweegt.
Problemen rennend oplossen
“Te vaak en te snel wordt er medicatie voorgeschreven, terwijl
hardlopen/bewegen in eerste instantie een beter alternatief zou
zijn. Met minder bijwerkingen en
blijvende winst.
Hardlopen in de natuur werkt
stress-verlagend, het zelfvertrou-

Tekst: Milene Putters

wen neemt toe, je krijgt er een
betere conditie van en je wordt
vaak ook vrolijk van al het moois
wat de natuur te bieden heeft”,
vertelt Anke enthousiast.
Anke is vijf jaar geleden begonnen met lopen, maar… met tegenzin! Anke: “Een vriendin van
mij liep al een tijdje hard en ik
vond het maar zinloos, want wie
gaat er nou doelloos rondrennen?!” Toch is Anke mee gaan
hardlopen, was meteen enthousiast en verrast over wat hardlopen - geestelijk en lichamelijk
- met je doet.
“Mijn vriendin is, ironisch genoeg, al redelijk snel afgehaakt”,
lacht Anke.

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

WITLOF 500 gram € 0.75
AARDAPPEL WEDGES 500 gram € 1.25
MANDARIJNEN 10+2 gratis
Hollandse asperges geschild/ongeschild

Wil je meer weten over de
running therapie die Anke
aanbiedt?
Stuur dan een mail naar
ankeenroel@home.nl.

GASHANDEL
WILLEMSEN
VAN
SCHAIJK/WILLEMSEN

...UW GASSPECIALIST IN DE REGIO

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

Lente Cake
Frisse zoete cake
met stukjes
sinaasappel

EIGEN VULSTATION VOOR 5KGPROPAAN
FLESSEN HEFTRUCKGAS
PROPAAN -EIGEN
VULSTATION
CAMPING
GAZ -INDUSTRIËLE
GASSEN -BIJBEHORENDE
ARTIKELEN
PETROLEUM HEFTRUCKGAS
O.A GAS CATERAAR -

INDUSTRIËLE GASSEN BIJBEHORENDE ARTIKELEN -

PETROLEUM -

Burg. De Grootstraat 22, Schaijk | Tel. 0486-461956 | info@gashandelwillemsen.nl | www.gashandelwillemsen.nl

€ 0,85

100 gr.

Op 11 april start Anke met een
groepje personen van rond de
40 jaar, die om diverse redenen
in beweging willen komen. Voor
Anke is deze groep een opstartgroep.
Anke, die zelf minimaal twee
keer per week hardloopt, vertelt
dat Running Therapie zowel één
op één, maar zeer zeker ook in
groepsverband mogelijk is.
“Daarnaast wil ik graag benadrukken dat ik, samen met mijn
cliënt, ga kijken welke persoonlijke doelen de persoon in kwestie
wil bereiken, gericht op het oplossen van mentale problemen.
Bij mij gaat het niet om hoe hard
we lopen en hoe ver we lopen;
daarvoor moet je bij een atletiekvereniging zijn”, lacht Anke.

€ 1,25

100 gr.

4 mini
eierkoeken
voor

1,00

Nu

3,25
Robuuste
bonk
Nu

1,75

Stevige meergranenbol
met zonnebloempitten

Van Mook

De Echte Bakker

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

VOLOP PARKEERGELEGENHEID
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Bernhezer solistenconcours

Vervolg van voorpagina

BecO presenteert Marjan Minnesma en burgemeester Moorman

Burgemeester
Marieke Moorman
De gemeente Bernheze heeft
ook ambities om als gemeente
hard te werken aan een duurzame gemeente, die over een aantal jaren energieneutraal is. Dus
minder energie gebruiken en
dat wat nodig is, zelf opwekken.
Mocht dat niet geheel lukken,
dan zal alleen nog 100% duurzaam opgewekte groene energie
gebruikt worden. Burgemeester
Moorman zal mee in gesprek
gaan over wat de gemeente
allemaal al doet en wat de komende tijd gaat gebeuren om de
doelstellingen te bereiken.
“In Bernheze moeten we het
doen. Afspraken zijn mooi,
maar resultaat bereiken is belangrijker”, zegt Peer Verkuijlen,
voorzitter van BECO. Marjan
Minnesma is een landelijke bekendheid in de wereld van duurzaamheid en energie. Zij liep in
de maand november de zogeheten ‘Climate Miles’ naar Parijs
en was in die maand dagelijks te
zien op televisie. Marjan is directeur van Urgenda, een landelijke
organisatie voor duurzaamheid

en innovatie. Daarnaast is Marjan voorzitter van de Duurzame
Energie Unie, waar BECO mee
samenwerkt om duurzame energie te leveren. Zij zal een inleiding geven over wat je allemaal
kunt doen op lokaal niveau, met
lokale organisaties en goede samenwerking tussen initiatieven
als BECO, samen met de gemeente, bedrijven en inwoners.
Dat is in haar ogen van groot
belang, vanuit het oogpunt van
bewustwording en draagvlak.

Voor iedereen
Na de inleiding zal een forum in
gesprek gaan met de bezoekers.
De bijeenkomst is voor eenieder interessant; ondernemers,
maatschappelijke organisaties,
(sport-)verenigingen en inwoners.
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‘een eXTra PODIUM
vOOr JOnGe
muzikanten’
Het idee van een Bernhezer solistenconcours is geboren in het
periodiek overleg van de voorzitters van de vijf verenigingen,
te weten: De Notenkrakers uit
Vorstenbosch, Sint Willibrord
uit Heeswijk, Sint Lambertus uit
Nistelrode, Aurora uit Heesch
en Sint Servaes uit Dinther. Voor

behoud en versterking van de
muziekcultuur in de gemeente,
delen de verenigingen kennis en
ervaring en zoeken ze samenwerking in de gemeenschappelijke doelstellingen.
Vijftien deelnemers laten vanaf 11.00 uur, achtereenvolgend
hun muziekstuk horen. Een jury,
samengesteld uit dirigenten en
instructeurs van de Bernhezer
muziekverenigingen, beoordeelt
de muziekwerken. Wethouder
Glastra van Loon van cultuur
zal de prijs uitreiken. Voor iedere deelnemer is er een mooie
oorkonde en een kleine tastbare
herinnering.

Afscheid Bert bij EHBO
St. Lucas Vorsenbosch
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De vier fanfares en één harmonie vaardigen solisten af voor
blaasmuziek en slagwerk. Dat
doen zij na een interne voorronde of op basis van nominatie. Met het concours bieden de
verenigingen de - veelal jonge
- muzikanten een extra podium
om hun talenten te presenteren
aan publiek.

Iedereen is zeer welkom, de
koffie staat klaar vanaf 19.30
uur en het programma start om
20.00 uur in het Cultureel Centrum Nesterlé in Nistelrode.
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BERNHEZE - Voor de vierde keer organiseren de gezamenlijke Bernhezer muziekverenigingen een solistenconcours. Dit jaar is de organisatie in handen van muziekvereniging de Notenkrakers uit Vorstenbosch. Het concours op zondag 10 april vindt vanaf 11.00 uur
plaats in de Stuik aan de Schoolstraat. Belangstellenden zijn van
harte welkom. De zaal gaat om 10.45 uur open. Rond 13.00 uur is
de prijsuitreiking.

Lizeth en Bert

VORSTENBOSCH - Kaderinstructeur Bert
Mulders nam op woensdag 23 maart afscheid van EHBO vereniging St. Lucas in
Vorstenbosch. Hij had er bijna 20 jaar
lesgegeven.
Bert gaf zijn eerste herhalingsles Levensreddende handelingen op woensdag 4
september 1996. Er waren die avond
twaalf leden aanwezig, maar bij zijn
tweede les op woensdag 18 september van datzelfde jaar, Ongevallen in en
om het huis, waren er 25 leden aanwezig. In 20 jaar EHBO, heeft Bert Mulders
met veel huisartsen uit Bernheze samengewerkt om de herhalingslessen en de
EHBO-cursussen interessanter te maken,

maar vooral om meer dagelijkse ongevallen te kunnen bespreken tijdens de herhalingslessen.
Bert heeft vanaf 4 september 1996 tot
heden zes EHBO-cursussen en circa 228
EHBO-herhalingslessen gegeven. Ook
heeft Bert negen AED-cursussen en ongeveer 64 AED-herhalingslessen gegeven.
In totaal heeft Bert 60 EHBO-leden en 65
AED-leden opgeleid in Vorstenbosch.
Bert, namens alle leden van onze EHBO
verenging St. Lucas en alle inwoners van
Vorstenbosch, hartelijk dank voor jouw
geweldige inzet voor de Vorstenbosche
samenleving.
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Compleet gezondheidscentrum Nistelrode

V.l.n.r.: drs. Van der Heijden, dhr. Beek en drs. Boes

Tekst: Anita van den Bogaart Foto’s: Ad Ploegmakers

NISTELRODE - We zullen nog best af en toe per ongeluk voor de deur van de oude huisartsenpraktijk
staan. Of onze medicijnen willen gaan ophalen in de oude Melkfabriek. Vanaf vrijdag 1 april sluiten
beide locaties hun deuren, om samen met een aantal zorgaanbieders hun intrek te nemen in het spiksplinternieuwe gezondheidscentrum aan De Beekgraaf 58 a/b. Nou en óf dat praktisch is!
Het gebouw is immens. Modern, licht, veel wit, veel ruimte, duurzaam gebouwd en héél
veel kamers en vertrekken. In het

Het artsenteam bestaat momenteel uit drs. Thys, drs. Boes, drs.
Van der Heijden, drs. Damen en
drs. Bok. Per 1 januari 2017 zal

MIDDEN IN HET GEBOUW DE ONTVANGSTHAL
MET LINKS HET HUISARTSENGEDEELTE EN
RECHTS HET APOTHEKERSGEDEELTE
midden van het gebouw ligt de
ontvangsthal, met links daarvan
het huisartsengedeelte en rechts
het apothekersgedeelte.
Huisartsen en zorgaanbieders
Eerst maar naar links. De ruime
ontvangstbalie springt in het oog,
met schuin ertegenover de ontvangstruimte met comfortabele
banken en een tafel met stoelen. Aan de lange centrale gang
liggen maar liefst twaalf spreeken behandelkamers. Voor de vijf
artsen, de assistenten, de praktijkondersteuners GGZ en Chronische Zorg en co-assistent. Ook
worden er kamers bezet door de
prikpost van DCB Bernhoven,
Diëtistenpraktijk Uden, Verloskundigenpraktijk Ridderhof, Caris
psychologie, ONS Welzijn, Logopediepraktijk Heesch-Nistelrode,
Total Skin Huid- en Oedeemtherapie en Q-care wondverzorging.

drs. Thys na 35 jaar klaarstaan
voor haar patiënten, de huisartsenpraktijk verlaten. Het team
staat vanaf maandag 4 april
graag weer voor u klaar, om u
met - alle benodigde moderne
faciliteiten - nóg betere zorg te
bieden.

Apotheek
Aan de rechterkant van de ontvangsthal bevindt zich Service
Apotheek Nistelrode. Ook hier
alles ruim, modern en licht. Maar
liefst vier imposante balies domineren de grote wachtruimte.
Het nummersysteem geeft overzichtelijk aan wie aan de beurt
is. Service Apotheek Nistelrode
heeft veel aandacht gegeven aan
de opmerkingen uit de klanttevredenheidsonderzoeken.
Zo beperken efficiënte computersystemen de wachttijd en zorgen glazen tussenwanden voor
meer privacy aan de balie. Bovendien is er de medicijnen-uit-

gifteautomaat. Daarmee kunnen
cliënten zelf dag en nacht hun
herhaalmedicatie of medicijnrol
‘uit de muur’ halen. De apotheek
heeft twee spreekkamers voor
persoonlijke gesprekken en uitleg. Service Apotheek Nistelrode
was al tweemaal de beste van
Nederland en afgelopen jaar zesde, maar is vastbesloten die titel
weer binnen te halen. Joeri Beek,
zijn zeven assistenten en ondersteunende medewerker gaan
er in ieder geval alles aan doen,
want zorg- en dienstverlenen zit
hen in het bloed. Daar mogen ze
trots op zijn. Net zoals Nistelrode
trots is op dit nieuwe volwaardige gezondheidscentrum!
Huisartsen:
Nistelrode.praktijkinfo.nl.
Apotheek:
www.apotheeknistelrode.nl.

www.dietistenpraktijkuden.nl

www.logopediepraktijkheeschnistelrode.nl

www.verloskundigenridderhof.nl

Wegens verhuizing is de huisartsenpraktijk op vrijdag 1 april uitsluitend voor spoedgevallen open. De apotheek is vrijdag 1 april
tot 13.00 uur geopend. Zaterdag 2 april gesloten. Beide vanaf
maandag 4 april open in het gezondheidscentrum, De Beekgraaf
58 a/b Nistelrode.

Uitbreiding en
wijziging prikposten
in Nistelrode
De huisartsenpraktijk met uitzicht op de molen

per 4 april 2016

Gezondheidscentrum
Nieuwe
Nistelrode
prikpost!
Beekgraaf 58a
Maandag en donderdag
van 08.15 tot 09.15 uur.

Verzorgingshuis
Laarstede
Laar 40 (wijziging!)
Woensdag en vrijdag
van 08.15 tot 09.15 uur

Kijk voor een overzicht van alle prikposten op www.dcbernhoven.nl

De wachtruimte

Dhr. Beek achter de apothekersbalie
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Kunstenaars van Bernheze stellen hun atelier open
me, met ook weer nieuwe gasten die zich presenteren. Het PR
team, bestaande uit Betsie van
der Cammen-Hurkmans, Leonie
Dekker, Jannemeis Snels en Toon
Hornman zijn enthousiast over de
deelnemende kunstenaars die in
Bernheze hun atelier openstellen
en daarbij een gast uitnodigen
om ook zijn/haar kunstwerken te
laten zien en aan het werk zijn.
Route
De grote verscheidenheid van
disciplines en materiaalgebruik,
met daarin weer onderscheidende genres, geven op 3 en 10 april
een mooie indruk van de talenten in Bernheze. Om de keuze
van je route te vergemakkelijken,
is er de overzichtstentoonstelling
van alle 22 deelnemende kunstenaars.

V.l.n.r.: Toon Hornman, Betsie van der Cammen-Hurkmans, Leonie Dekker en Jannemeis Snels
Tekst: Martha Daams Foto: Ad Ploegmakers

Bernheze – De Open Atelierroute Bernheze 2016 wordt voorbereid. Op 3 en 10 april heb je de gelegenheid om ‘in de keuken’ te kijken, waar sommige kunstwerken ontstaan en andere worden toegelicht.
Met mooi weer een uitgelezen kans om een fietstocht te maken, met af en toe een stop bij een atelier.
De ateliers zijn open van 11.00 – 17.00 uur.
Deze derde editie van de Open
Atelierroute Bernheze heeft een
bijzonder tintje. In de voormalige
kassen van LipsGroen, Weijen 77

in Nistelrode, presenteert Cube
het project dat gemaakt is door
leerlingen van de basisscholen in Bernheze en vind je een

overzichtstentoonstelling
van
de deelnemende kunstenaars.
Nieuwe kunstenaars hebben
zich aangemeld voor deelna-

1 Charles en Annique Knotter
Holkampstraat 11
5383 KC Vinkel
www.charlesknotter.nl
www.anniqueknotter.nl
Gasten: Liesbeth Wieberdink
vilt creations
Joost Knotter
beelden in steen
9 Hans van Dommelen
Kerkstraat 5
5476 KA Vorstenbosch
www.houtenbeelden.nl
Gast: Peter van Dommelen
schilderijen

Na een uurtje rondkijken en meteen het werk van de scholieren,
een project van Cube, bewonderen, kun je de beste route uitstippelen. Flyers met deelnemende
ateliers en hun discipline liggen
bij de bibliotheken, boekhandel, Abdij van Berne, gemeenschapshuizen en natuurlijk de
deelnemende ateliers. Op 3 en
10 april zijn de deelnemende ateliers herkenbaar aan de speciale
vlag.
Motivatie
Kunst maken doe je omdat je je
grenzen wilt verleggen en jezelf

‘Plan je route
en laat je
verwonderen’
wilt blijven verrassen. Natuurlijk
is het prachtig om opdrachten te
krijgen, maar om jezelf en de ander te blijven boeien, is het van
belang dat er vrij werk ontstaat.
Juist dat vrije werk laat zien wie
de man/vrouw achter het kunstwerk is en hoe deze zich ontwikkelt.
Tijdens de route zijn voornamelijk de vrije werken te zien. Dat
maakt deze Open Atelierroute
Bernheze zo interessant. Dus…
pak de fiets, plan je route en laat
je verwonderen.
Voor meer informatie:
www.aterlierroutebernheze.nl.

www.chrishendriks.nl
Gast: Gilles de Rooij
tekenen
19 Kloosterkapel Vorstenbosch
Kerkstraat 8
5476 KC Vorstenbosch
Gast: Henrian Selten
www.henrianselten.nl
Gast: Liete Scheepstra
lietescheepstra@
hotmail.com

14 Chris Hendriks
Den Doolhof 2
5473 XV Vorstenbosch
(De Dintherse Hoek)

3 Carla van Lieshout
Harrie van de Venstraat 7
5388 CT Nistelrode
www.carlavanlieshout.nl
Gast: Hetty Kok
beelden

10 Jan van Tilburg
Pastoor J. Groenenstraat 22
5388 GB Nistelrode
www.janvantilburg.exto.nl
Gast: Ger Haak
beelden in steen

2 Hans Koenen
Hoofdstraat 7
5473 AN Heeswijk-Dinther
www.hanskoenen.nl
Gast: Marja Mul
acrylverf portret

5 Ineke van Schadewijk
Boestestraat 7
5388 EV Nistelrode
www.inekevanschadewijk.nl
Gast: Sofie van Schadewijk
illustrator

15 Jeanne Langenhuijzen
De Leibeek 2, 5388 EX Nistelrode
www.sculpturenjeanne.nl
Gast: Theo Langenhuijzen
gedichten

4 Charles Steijger
Nobisweg 1A
5473 RD Heeswijk-Dinther
info@creatiefpodiumhuis.nl

6 Hans van Uden
Maxend 75, Nistelrode
www.hansvanuden.nl
Gast: Wim Lemmens
Beeldhouwcollectief
Lithoyen (beelden)
7 Marjan Jansen
Laar 49, 5388 HC Nistelrode
www.beeldig.biz
Gast: Moussa Ramou
beelden

17 Antoinette Dietz
Weijen 28
5388 HN Nistelrode
www.atelierandize.nl
Gast: Maarten Vaessen
ijzerkunst
16 Netty van Lieshout
Laar 49
5388 HC Nistelrode
nettylieshout@hotmail.com

8 Gon Lakwijk-Wagenaars
Heilige Stokstraat 24
5473 GL Heeswijk-Dinther
hanslakwijk@ziggo.nl
Gast: Thea van der Plas
schilderijen
11 Emmy Verhallen
Beatrixstraat 28
5384 EG Heeswijk-Dinther
www.emmyverhallen.nl
Gast: Theo van Dam
beelden en reliëfs

18 Leonie Dekker
Irenestraat 47
5473 ED Heeswijk Dinther
www.leoniedekker.nl
Gast: Antoinette Verhagen
Tons Swinkels
beelden
20 Betsie van der CammenHurkmans
Edmundus van Dintherstraat 23
5473 GH Heeswijk-Dinther
bvdcammen@ziggo.nl
Gast: Frans Kerstens
beelden
22 Jannemeis Snels
St Servatiusstraat 10
5473 GB Heeswijk-Dinther
Gast: Rolf Mallant
portrettist
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Krachten en talenten verbinden om de wereld mooier te maken
BERNHEZE - Cube Bernheze startte het nieuwe schooljaar
2015/2016 met het project ‘WAT ANDERS?!’ Het project is geïnspireerd op de laatste speech van ruimtevaarder Wubbo Ockels;
We bestaan uit dezelfde moleculen: we hebben allemaal, hoe
klein ook, invloed op de aarde. Wij zijn de astronauten van het
ruimteschip Aarde.
Cultuureducatie Bernheze

Vervolgens hebben ze samen
met kunstenaars Jannemeis Snels
en Mariëlle Lapidaire, ook met
behulp van lesbrieven en een
tempex bol, hun eigen molecuul
gemaakt. Met stokjes hebben
leerlingen hun persoonlijke moleculen aan elkaar verbonden, om
elkaars talenten te versterken in
de klas en op school.
‘3000 kleurrijke,
CreaTIeve TeMPeX BOllen
vOrMen SaMen ÉÉn
groots kunstobject’
Een speciale website zet Bernheze
op de kaart
Naast een fysiek kunstobject is
er een oproep gedaan aan iedereen binnen Bernheze om zich
te ‘plotten’ op de speciale site:
www.wubbokijk.nu. Alle inwoners kunnen op deze manier laten zien wat hun talenten zijn
en wat hun bijdrage is aan een
betere wereld. Inmiddels hebben
al ruim 500 inwoners zich gepresenteerd!

V.l.n.r.: Dian, Jannemeis en Mariëlle

Dit jaar is het thema ‘anders zijn’
en de waarde daarvan voor onze
aarde. Kinderen van de basisscholen in Bernheze werd gevraagd na te denken over vragen
als: ‘Hoe draag jij bij aan een betere wereld?’ ‘Is de wereld geholpen met meer van hetzelfde, of

Foto’s: Marcel van der Steen

is er juist behoefte aan iets waar
jij uniek en anders in bent?’ ‘Hoe
kun je je eigen talenten omzetten
in kracht?’

begeleiding van de leerkracht
hebben de kinderen nagedacht
en gepraat over hun talenten en
zich gepresenteerd in de klas.

De leerlingen zijn in de klas aan
de slag gegaan om hun eigen
unieke ‘ik’ te verbeelden. Onder

Voor deze lessen is een speciale
lesbrief ontwikkeld door filosoof
Jos van de Mortel.

Centrale tentoonstelling
LipsGroen
Weijen 77 Nistelrode

3000 tempex bollen als één
groot kunstobject!
Dian Langenhuijzen: “Voor de
expositie van dit kunstwerk
hebben we een samenwerking
gevonden met de Open Atelierroute Bernheze. Op de locatie
van LipsGroen in Nistelrode vormen nu 3000 kleurrijke, creatieve
tempex bollen samen één groots

kunstobject. Naast dit kunstwerk
staan er van alle kunstenaars die
deelnemen aan de Atelierroute
één kunstwerk. Op deze manier
krijgen bezoekers een beeld van
al het creatief talent binnen Bernheze en kunnen ze een keus maken welke ateliers ze willen gaan
bezoeken.
Wij nodigen iedereen van harte
uit op het startpunt van de Open
Atelierroute Bernheze bij LipsGroen in Nistelrode op 3 en 10
april van 11.00 tot 17.00 uur”.

Leerlingen basisschool Het Mozaïek
in de ban van rekenen

Hier is van elke kunstenaar
één werk te zien. Zo kunt u
een keuze maken welk atelier
u wilt bezoeken.
Tevens is hier de eindpresentatie te zien van het project
WAT ANDERS?!
3000 Leerlingen uit het basisonderwijs uit Bernheze namen
deel aan dit project over anders zijn en hoe we deze individuele talenten en krachten kunnen inzetten voor een betere
wereld. Meer info: www.cubebernheze.nl.

13 Josien van
Boxtel
Julianastraat
naast 3
5384 KG Heesch
www.
josienvanboxtel.nl
Gast: Liesbeth
Smulders
iconen
12 Miron van Soest
Wijsstraat 18
5384 RB Heesch
www.goudsmidmiron.wix.com
/mironvansoest
Gast: Mieke van den Akker
schilderijen

HEESWIJK-DINTHER – Leerlingen van de Heeswijkse basisschool Het Mozaïek waren woensdag 23
maart de hele ochtend in de ban van De Grote Rekendag en het landelijke thema ‘Decoderen’. In en
buiten het schoolgebouw, waren de kinderen druk met het lezen van geheimtaal en codetaal, het ontrafelen van postcodes, het robotspel en het maken van puzzels.
21 Toon Hornman
Christinastraat 4
5384 KL Heesch
awjmhornman@gmail.com
Gast: Joze Hornman
fijn keramiek

Terwijl de jongste leerlingen zich
het hoofd braken over ‘Kraak de
kluis’ en de ‘Mystery box’, waren groep 8 leerlingen druk met
pincodes en het programmeren
van een robot. Even verderop
speelden leerlingen van de groepen 5 en 6 het eilandenspel op

de speelplaats.
De eerste decodeeropdracht
kregen de leerlingen tijdens de
opening op het speelplein. Met
Koreaanse precisie stelden de
leerlingen zich volgens de aanwijzingen op. Eenmaal opgesteld, vormden de ruim twee-

honderdtachtig leerlingen de
woorden ‘Het Mozaïek!!’ op
het plein. Het woord kwam er
misschien niet perfect uit, maar
iedereen stond er mooi gekleurd
op en het plaatje zorgde voor
een prachtig mozaïek.
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Familiekoor Petrus-Emmauskerk
Heesch heeft weer een drumstel
HEESCH – In DeMooiBernhezeKrant stond begin januari een stukje over het familiekoor, dat regelmatig
de diensten in de Heesche kerk opluistert met gezang. Wat was er nu ook alweer precies aan de hand?
Het drumstel, waarvan het koor gebruikmaakt, was opeens verdwenen!

ACTIVITEITENAGENDA
ZA. 2 APRIL
Zaterdag 2 april 2016

XXL

K

A LEU

A EXTR

EXTR

• MEGA MEEZING SPEKTAKEL •
• GROTE VIDEOSHOW •
• SING ALONG •
• UIT JE DAK AVOND•
• DE LONGEN UIT JE LIJF •
Zaal open: 20.00 uur
Entree: € 7,50 - Dagkassa € 10
Kaartverkoop online via www.de-pas.nl
of aan de infobalie van de Pas

Cultureel Centrum de Pas
De Misse 4
5384 BZ Heesch
T: 0412-451634
E: info@de-pas.nl
I: www.de-pas.nl

VR. 1 APRIL

MEEZINGSPEKTAKEL
ZINGHISMEE

Na het grandioze succes van de eerdere
edities, wordt dit keer de ZingHISmee
XXL variant uitgevoerd.
Nog groter, indrukkendwekender en
nog spectaculairder dan vorig jaar!
Diverse Heesche artiesten zullen het
podium betreden en je versteld laten
staan van hun live zangkunsten.

MUZIKAAL CABARET
ENGE BUREN

AANVANG: 20.15 UUR - ENTREE: € 17,In hun nieuwe muzikale cabaretprogramma rocken de
Enge Buren als vanouds. Op anarchistische wijze worden
acts, sketches en muzikale stijlen door elkaar verweven
tot een zinderende show, waarbij het publiek wordt
meegezogen!

ZO. 3 APRIL

ZONDAGOCHTENDCONCERT MET EXPATS

AANVANG: 11.30 UUR - ENTREE: € 10,(incl. koffie en iets lekkers!). Ze waren eerder al zeer
succesvol met een optreden in een uitverkochte theaterzaal
van de Pas. Dit keer geeft het gezelschap een intiem
huiskamerconcert in het café van de Pas. De bezetting van
de showband is aangepast, maar het repertoire blijft ook
voor deze ochtend een lust voor het gehoor.

DO. 7 APRIL

CABARET: ANDY
MARCELISSEN

AANVANG: 20.15 UUR - ENTREE: € 15,Andy staat er om bekend dat hij met veel woorden niks
kan zeggen. Hij wil hiermee voorkomen dat er teveel wordt
gezegd, op een dusdanige manier, dat iedereen snapt dat
er wel degelijk iets gezegd wordt. Snapt u het nog?
Ach, kom maar gewoon kijken.

VR. 8 APRIL

Foto: Marcel Bonte

Lezing Willem Marie Speelman
HEESWIJK-DINTHER - Boekhandel Berne organiseert op zaterdag 2 april een lezing door Willem
Marie Speelman naar aanleiding van zijn onlangs verschenen boek ‘Zie dat ik ben. Christelijke spiritualiteit als weg tot menswording.’
Rode draad door dit boek is de naam van God, die zich geopenbaard heeft als de Aanwezige. Of en
in hoeverre God bestaat, mag een open vraag blijven; maar Hij is wel aanwezig in alles wat wij zeggen
en doen. De christelijke traditie probeert zijn aanwezigheid tastbaar te maken in verschillende vormen,
zoals de heilige schrift, heilige mensen, iconen en sacramenten. Spiritualiteit is de discipline die ervoor
waakt dat God niet opgeborgen wordt in een woord, een mens, een beeld of een gebaar. Maar de spiritualiteit bevestigt met vertrouwen dat God in dat woord, die mens, dat beeld en dat gebaar aanwezig
is. En ook in andere woorden, andere mensen, andere beelden en andere gebaren. “Alles in allen”,
zegt Paulus. God wijkt voor iedere beperking en blijft volgens het dankgebed van Jezus ‘voor wijzen en
verstandigen verborgen.’ Maar aan mensen die eenvoudig worden, kan Hij zich zomaar laten kennen
als degene die hen nader tot zichzelf en tot elkaar brengt.
Lezing door Willem Marie Speelman
Datum: zaterdag 2 april - plaats: Bernekringzaal - Abdij van Berne, Abdijstraat 49 - 5473 AD Heeswijk
Aanvang: 14.00 uur (inloop 13.30 uur). Na afloop van de lezing signeert Willem Marie Speelman
Toegang: de entreeprijs bedraagt € 7,50, inclusief koffie/thee, te betalen ter plaatse
Reserveren: Wij verzoeken vooraf plaatsen te reserveren via activiteiten@bernemedia.com.

Workshop Creatief met tijdschriften
HEESWIJK-DINTHER - De workshop Creatief met tijdschriften wordt op
maandag 4 april in Bibliotheek Heeswijk-Dinther gehouden, aanvang 19.30
uur. Hiervoor dien je zelf een fles, schaal of pot mee te nemen die je gaat
pimpen tijdens de workshop. De workshop wordt gegevens door Ans van
Aar.
Kaartverkoop
Via www.bibliotheekheesch.nl en in alle vestigingen van de Noord Oost Brabantse Bibliotheken. De eigen bijdrage voor leden is € 5,- en voor niet-leden
€ 7,-. Aanmelden is mogelijk tot vrijdag 1 april.

IMPROVISATIECABARET:
OP STERK WATER Nagelsalon

AANVANG: 20.15 UUR - ENTREE: € 16,- Groothandel
Een onbekende tocht langs snelle grappen, intelligente
Academy
invallen en ter plekke verzonnen vergezichten. ‘Op Sterk
Water’ is de absolute top van het impro-cabaret. Met
interactief decor, visuele gimmicks, vlijmscherpe humor,
muzikale hoogstandjes, maar vooral: virtuoze improvisatie.

KLEUR IN JE
Voor opleidingen
Beurszondag
8 maart
en
nagelproducten.
van 11.00 - 16.00 uur
in Rosmalen
Bezoek
ook onze

groothandel.
Bezoek ook onze groothandel voor al uw nagelsalonproducten:
Saffierborch 4 - 5241 LN - Rosmalen - 073-2210121

Open dagen
beursweekend
9 en 10 april

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

Uiteindelijk bleek iemand het
naar de Kringloopwinkel te hebben gebracht, waar het, bij navraag, al verkocht bleek te zijn.
Heel erg vervelend natuurlijk,
want zonder drums geen goede
muzikale ondergrond en begeleiding. Het koor heeft vervolgens
veel mailtjes en sms’jes ontvangen en uiteindelijk het drumstel
van dhr. Ton Caspers uit Uden,
voor een zacht prijsje over kunnen nemen. Eind goed, al goed!
Het familiekoor zal op zondag 22
mei zingen tijdens de communievieringen in genoemde kerk
in Heesch. Dus voor wie het koor
én het drumstel in actie wil zien;
wees welkom!

Saffierborch 4 - 5241 LN Rosmalen
073-2210121
www.magneticbrabant.nl

TUIN

ZONDAG

OPEN

Senecio senetti.
Diverse kleuren,
hoogte 40 cm,
halfschaduw,
potmaat 15 cm.
5.99 3.99

Intratuin Veghel Heuvel 11,
0413-350816. Vrijdag koopavond, www.intratuin.nl
Iedere zondag open, uitgezonderd 1e pinksterdag.

13

Woensdag 30 maart 2016

Fietsen begint bij Fietsplus Rini
SPECIALE ACTIES OP VRIJDAG 1 APRIL
Laar 27
5388 HB Nistelrode
0412 610 114
www.fietsplus-rini.nl

Gratis
verzekering
bij aankoop
van een fiets

Rini vol trots in zijn winkel in hartje Nistelrode

Tekst: Milène Putters Foto: Marcel van der Steen

NISTELRODE – Rini de Reuver zit met zijn bedrijf Fietsplus Rini al bijna een half jaar in het nieuwe pand
aan Laar 27 in Nistelrode. Het bevalt hem daar goed en iedereen die zijn winkel kent, weet waar Fietsplus Rini voor staat. Voor diegene die de prachtige winkel in hartje Nistelrode nog niet gevonden heeft,
is dit artikel dé manier om kennis te maken met Fietsplus Rini.
Rini is begonnen met het kopen
van oude fietsen die hij, na een
opknapbeurt, weer zo goed als
nieuw verkocht. In 2012 begon
hij met Fietsplus Rini, ook aan Laar
maar een stukje verderop, buiten

het centrum. Rini betrok destijds
vol passie dat pand en heeft daar
goede tijden beleefd én goede
zaken gedaan. Maar toen de mogelijkheid zich voordeed om de
winkel van Jack Martens over te

nemen, die bovendien beschikt
over een werkplaats, was de keuze snel gemaakt.
Voor ieder wat wils
Wie de zaak van Rini binnenkomt

ziet dat er een groot aanbod is in
de meest voorkomende fietsenmerken zoals Gazelle, Batavus
en Cortina. Rini: “Ik heb onlangs
boven de winkel de zolder opgeknapt, waar ik een outlet heb
gecreëerd met wat oudere modellen en tweedehands fietsen;
overigens in prima staat. Ik merk
dat ik, nu ik midden in het centrum zit, meer bezoekers krijg,
natuurlijk is dit ook zo omdat hier
altijd al een fietsenzaak heeft gezeten”.
Bij Fietsplus Rini is er voor ieder
wat wils; zo zijn er e-bikes en
voor de schoolgaande jeugd zijn
stevige en trendy fietsen van o.a.
het merk Cortina te koop, maar

ook voor scooters, wielrenfietsen
en mountainbikes ben je bij Fietsplus Rini op het juiste adres. “In
onze ruime en moderne werkplaats plegen wij reparatie en
onderhoud aan fietsen en scooters”, aldus Rini.
Gratis fietsverzekering
Redelijk nieuw in het assortiment
van Fietsplus Rini zijn de e-speed
bikes, de zogenaamde 45 km
fietsen, voorzien van het blauwe
snorfietskenteken. “Voor deze
fietsen heb je een bromfiets-/
snorfietsrijbewijs nodig en wij
kunnen deze fietsen, maar ook
scooters, voor de klant op naam
zetten”, besluit Rini.
Op vrijdag 1 april is er de mogelijkheid om bij Fietsplus Rini
fietsen te testen. Een vertegenwoordiger van Gazelle zal die
dag aanwezig zijn én… bij aankoop van een nieuwe fiets, kan
je - op die dag - een gratis fietsverzekering afsluiten. Dus kom
naar Fietsplus Rini, waar service
en kwaliteit hoog in het vaandel
staan en laat je verrassen door
het uitgebreid assortiment.

Bezoek
wilbert van de ven

www.humstijl.nl

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

www.mooibernheze.nl
INFORMEERT, BOEIT
EN INTERESSEERT

Titel Fairtrade Gemeente is binnen!
BERNHEZE - De Werkgroep Fairtrade Gemeente Bernheze, bestaande uit zes Bernhezenaren, heeft vorige week de bevestiging ontvangen dat Bernheze de titel Fairtrade Gemeente mag dragen. “We hebben
hier zo’n 2,5 jaar aan gewerkt, maar het doet ons goed te kunnen constateren dat er een ruim draagvlak
is voor ons streven om als Fairtrade Gemeente te fungeren”, aldus Bert Bakker, voorzitter van de werkgroep.
“Op 30 september 2013 is de
aftrap gegeven voor een werkgroep, met als doel de gemeente
Bernheze fairtrade gemeente te
laten worden. De opdracht was
een plan te maken en uit te voe-

van gemeente, bedrijfsleven en
maatschappelijke
organisaties.
De gemeente zorgde bovendien
voor financiële ondersteuning en
voor een goede vergaderruimte.
Daarnaast heeft Bernheze het

Een titel om trots op
te zijn als gemeente
ren dat moest leiden tot een erkenning van de gemeente Bernheze als Fairtrade Gemeente”,
blikt Bert terug op de afgelopen
jaren. “De werkgroep was hierbij
afhankelijk van de medewerking

functioneren als Fairtrade Gemeente officieel in haar beleidsplan opgenomen. Om die reden
wordt sinds 2015 fairtrade koffie
en thee geserveerd aan werknemers en bezoekers.”

STICKERS
In de afgelopen jaren zijn stickers
uitgereikt aan instellingen en bedrijven die meewerken aan de
fairtrade doelstellingen, zoals horecagelegenheden, supermarkten, bedrijven, twee kerken, de
Abdij van Heeswijk-Dinther, Cultureel Centrum De Pas, Golfclub
Nistelrode en de drie wereldwinkels in onze gemeente.
“Uiteraard gaat de werkgroep
verder met het stimuleren van
het gebruik van fairtrade producten en het maatschappelijk
verantwoord ondernemen van
bedrijven en instellingen. Heel
graag zouden we bijvoorbeeld
meer scholen willen enthousiasmeren om mee te doen”, stelt

bestuurslid Jan Burger. Bert vult
aan: “Mede dankzij DeMooiBernhezeKrant en onze PR adviseur Carla Admiraal, is er regelmatig aandacht besteed aan de
vorming van een Fairtrade Gemeente.
Voldoende publiciteit was een
van de criteria om te kunnen vol-

doen aan de voorwaarde voor
een Fairtrade Gemeente. Voor de
zomer proberen we de officiële
erkenning als Fairtrade Gemeente nog te vieren, samen met een
vertegenwoordiging van de gemeente, een ambassadeur van
de organisatie Fairtrade Gemeente en een aantal genodigden van
andere fairtrade organisaties.”
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AAN HET WERK
Vrijwilligerswerk

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

50% Magenta • 100% Yellow

50% Cyaan • 100% Magenta

Begeleider huiswerkclub
ONS welzijn is op zoek naar een enthousiaste vrijwilliger/ster
die het leuk vindt om samen met een stagiaire jongerenwerk
wekelijks huiswerkbegeleiding te bieden aan een vaste groep
kinderen uit groep 7/8 die daar behoefte aan hebben.
Het liefst een vrijwilliger die ervaring heeft in het basisonderwijs.
Deze huiswerkbegeleiding zal plaatsvinden in Heesch, bij
jongerencentrum Checkpoint op maandagmiddag en/of
dinsdagmiddag en/of donderdagmiddag.
Mocht dit u aanspreken, dan nodigen we u uit om contact
op te nemen met het Vrijwilligerspunt Bernheze,
De la Sallestraat 3 Heesch, 0412-474851, www.ons-welzijn.nl
of mail naar ank.meertens@ons-welzijn.nl

VRIJWILLIGERSWERK VERSTERKT!

VERTEL EENS IETS OVER JEZELF

Wat weet je over onze organisatie?
WAAROM WIL JE BIJ DIT BEDRIJF WERKEN?

WAT DENK JE DAT DEZE FUNCTIE INHOUDT?
Wat spreekt je in deze functie wel/niet aan?

WAT ZIJN JOUW STERKE PUNTEN?

Vrijwilligerswerk, heet niet
voor niets werk en geen vrijwilligers hobby. Het is werk,
waar vrijwillig, zonder uurloon, aan begonnen wordt,
maar niet vrijblijvend is. Voor
veel werkzoekenden zou vrijwilligerswerk een mooie opstap kunnen zijn naar een volwaardige, betaalde baan.
Waarom?
Je netwerk wordt groter en
je leert meer mensen kennen
dan wanneer je thuis online
zou blijven zoeken naar een
vacature. De mensen die je
leert kennen, zien je inzet en
weten wat ‘je waard bent’. Dit
blijft vaak niet onopgemerkt
en zorgt ervoor dat ze je gaan
vertrouwen en dit ook vertellen in hun netwerk. Zo komen
meer mensen te weten dat je
werk zoekt.

luchtpOst
Freek spits
nisserOise glOrie in kenia
Een helpende hand bieden in het westen van
Kenia daar ben ik, Freek Spits geboren en
getogen in Nistelrode, mee bezig geweest.
Ik woon in Kisumu aan het Victoriameer van
waaruit ik de diverse activiteiten coördineer
waar ik mee bezig ben.
Jambo!
Weer een hoop te melden, nu het eerste kwartaal al bijna
voorbij is. Op de valreep dat ik dit nu schrijf, kan ik jullie
allemaal een vrolijk Pasen wensen, terwijl vanavond mijn
moeder Ans het vliegtuig terug naar Nisseroi pakt. Ze is
hier 2,5 maand in Kenia geweest en heeft weer veel tijd
doorgebracht met haar clubje vrouwen, gelinked met
Stichting Takataka2Pesa. Weer veel ideeën zijn uitgewisseld
en kennis gedeeld betreffende haken en breien en met
restmateriaal nieuwe producten te maken die inkomsten
genereren.

Hiernaast doe je nuttig werk
Wetend dat je anderen blij
maakt, zorgt ervoor dat je je
‘waardevol’ voelt. Dit zal je
omgeving snel zien in je houding. Dus... ben jij nog niet
aan je ideale baan begonnen?
Ga doen wat je heel graag
doet en wie weet, hang jij
daar binnen no-time een prijskaartje aan!

G&T Intern Transport BV is een bedrijf dat in hoofdzaak actief is als leverancier
en serviceverlener van en aan intern transportmaterieel zoals vorkheftrucks en
magazijntrucks. Daarnaast is G&T Cleaning een snelgroeiende afdeling binnen ons
bedrijf, met verkoop, verhuur en service van industriële veeg-/ en schrobmachines als
hoofddoel. In ons 22 jarig bestaan zijn we uitgegroeid tot een bedrijf met
30 medewerkers verdeeld over drie afdelingen.
Voor de afdeling Intern Transport zijn wij op zoek naar:

Service- / werkplaatSmonteurS m/v
Fulltime (38 uur)

Wat ga je doen: Na een inwerkperiode, verricht je onderhoud en reparaties aan een
breed scala hef- en magazijntrucks bij klanten op locatie en/of in onze werkplaats in
Veghel. Het uitvoeren van keuringen, het oplossen van storingen en adviseren van
klanten is een belangrijk onderdeel van je werkzaamheden.
Je profiel: Je bent iemand die techniek in de vingers heeft met een servicegerichte
instelling. Je bent communicatief vaardig, bereid te leren en jezelf verder te
ontwikkelen. Ook samenwerken met collega’s gaat je goed af. Je technische kennis
heb je verkregen door bijvoorbeeld de opleiding MBO Mechatronica of Autotechniek.
Werkervaring als servicemonteur of automonteur geldt uiteraard als een pré.
Wat bieden wij: We bieden je een leuke en zelfstandige functie in teamverband aan,
met volop variatie en ruimte voor eigen initiatief. Je komt te werken in een collegiale
omgeving waarin voldoende ruimte is voor opleiding en bijscholing. Daarnaast bieden
we een salaris in overeenstemming met leeftijd en ervaring en prima secundaire
arbeidsvoorwaarden.
Interesse? E-mail uw brief met CV dan naar:
de heer Pedro Ruijs, p.ruijs@gentheftrucks.nl Of per post naar:
G&T Intern Transport BV, Doornhoek 3785, 5465 TA Veghel.

G&T Intern Transport BV, Doornhoek 3785, 5465 TA Veghel
Tel.: 0413-343812 – www.gentheftrucks.nl – info@gentheftrucks.nl

Ook mijn vader Ronald is hier zes weken geweest en heeft
zijn kennis en vaardigheden met zijn groene vingers gedeeld
in het Resource Center. Mooi om te zien, dat van beide
kanten geleerd wordt hoe landbouw hier bedreven en
verbeterd wordt.

‘hongerig naar de juiste inFormatie’
In het vervolg van gegeven business trainingen in Kisumu,
met support van Rabobank Share4More, spreiden we onze
FreeKenya-vleugels nu uit naar een andere County. Met
steun van een Nederlands fonds is FreeKenya gevraagd
het concept ‘Money Garden’ via de Community Resource
Centers te implementeren in twee gemeenschappen
in Oyugis, Homa Bay County. We trainen daar nu 900
huishoudens om meer ‘Food on the Plate & Money in the
Pocket’ te krijgen. Om dit succesvol te doen, starten we
met mensen de juiste ‘attitude naar landbouw’ te geven.
We bouwen de infrastructuur en testen en verrijken de
grond, zodat mensen zien waardoor het komt dat hun land
niet productief is met die vele chemicaliën die ze hebben
gebruikt. Het is een mooi proces om te zien, hoe ze meer en
meer geïnteresseerd raken en letterlijk hongerig zijn naar de
juiste informatie. Tegelijkertijd ben ik druk bezig linken met
afzetmarkten te leggen, om de toekomstige gewassen te
kunnen vermarkten.
Afsluitend ben ik blij, dat ik in ons 10e jubileumjaar
als Stichting FreeKenia een bestuurswissel mag
aankondigen. Mijn dank gaat naar alle betrokken leden
en een warm welkom aan de nieuwe jongere garde met
landbouwachtergrond. Martijn van Hövell als secretaris en
Wouter van der Velden als penningmeester zijn beiden in
Kisumu op de projecten geweest en actief betrokken in de
agri business. Het geeft mij dan ook veel energie om de
volgende fase van FreeKenya in te gaan. Je zult spoedig
meer van ons horen!
Hartelijke groeten, Freek Spits
www.FreeKenya.org / info@FreeKenya.org / Stichting
FreeKenia Rabobank Nistelrode, NL90 RABO1093728434
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Slijterij Mitra ’t Heuveltje viert eenjarig bestaan

‘Wij voelen ons meer dan welkom in Heesch’
Heesch - Op 31 maart bestaat dé slijterij van Heesch precies een jaar. Reden
tot een feestje, vinden Geert-Jan en Cindy van den Heuvel, de eigenaren van
’t Heuveltje; en dus wordt op donderdag 31 maart, vrijdag 1 en zaterdag 2
april extra uitgepakt.

Geert-Jan met een van de speciaalbieren uit het grote assortiment

Het ondernemende echtpaar
vertelt zich meer dan welkom te
voelen in Heesch; dit dankzij zowel hun enthousiaste klanten als
collega-ondernemers. “Door de

Tekst: Milène Putters Foto: Marcel van der Steen

goede samenwerking met enkele Heesche horecaondernemers,
zijn wij echt gegroeid”, concludeert Geert-Jan.

Speciaalbier
Geert-Jan vertelt dat ’t Heuveltje nét iets meer doet voor haar
klanten. “Wij verpakken de fles
wijn, sterke drank, of datgene

wat de klant heeft gekocht, niet
zomaar in een simpel cellofaantje of papiertje. Nee, wij verpakken het extra leuk en doen er,
rondom speciale dagen zoals de
kerstdagen en de paasdagen,
een leuke kleine attentie bij.”
En niet alleen daarin zit het verschil tussen elke andere slijterij en
’t Heuveltje. In de winkel van de
in Erp woonachtige Geert-Jan
en Cindy, tref je maar liefst ruim
300 soorten speciaalbieren aan!
Cindy: “Wij hebben afgelopen
maand zo’n 65 nieuwe soorten
speciaalbier ingekocht en wie de
winkel binnenkomt, ziet dat deze
bieren keurig op alcoholpercentage en soort gerangschikt staan.”
Daarnaast vertelt Cindy, wiens
echtgenoot een groot liefhebber
is van speciaalbier, dat ’t Heuveltje dit jaar zeker nog een whiskyproeverij zal gaan organiseren.
Wie op 31 maart, 1 of 2 april
’t Heuveltje bezoekt, zal zeker
niet ontgaan dat er wat te vieren
valt. Zo kunnen klanten en belangstellenden tijdens dit jubileumweekend proeven van mooie
wijnen, de meest bijzondere speciaalbieren en zal er ook een hapje gepresenteerd worden. GeertJan legt uit dat hij inmiddels zijn
klanten goed kent en zo ook in
kan spelen op de smaak en voorkeur van deze mensen, die niet

alleen uit Bernheze, maar ook uit
Oss en omliggende plaatsen komen.
Geert-Jan: “Ons assortiment
blijft veranderen en uitbreiden,
kom dus regelmatig in onze winkel kijken. Maar mocht er nu net
dat ene speciaalbiertje of die ene
fles wijn niet in onze winkel op
voorraad liggen, geen nood want
alles is via de webshop van Mitra te bestellen en daarna, zonder verzendkosten, af te halen in
onze slijterij.

Daarnaast is ’t Heuveltje
ook hét adres voor het
huren van statafels,
glaswerk en taps voor een
gezellig feestje thuis.
Mitra ’t Heuveltje; een
klantvriendelijke en zeer
uitgebreide slijterij in
hartje Heesch.

MITRA ‘T HEUVELTJE IN
HEESCH BESTAAT 1 JAAR!
Preignes le Vieux
Merlot, Cabernet Sauvignon,
Chardonnay, Syrah Rosé of Syrah
Frankrijk

Bacardi

75 CL 6.99

TWEEDE FLES
HALVE PRIJS

Carta Blanca Rum
LITER 23.49

18

.99

Luxardo

= OMGEREKEND 5.24 PER FLES

Limoncello
70 CL 16.99

13

.99

ALLE SPECIAALBIEREN
25 CL / 30 CL / 33 CL / 50 CL

8 halen 6 betalen*
* Iedere combinatie mogelijk. De hoogst geprijsde betalen.

óók via mitra.nl
Geen 18, geen alcohol
Geniet, maar drink met mate

kies de optie ‘afhalen in de winkel’

ZIE OOK DE AANBIEDINGEN IN ONZE REGULIERE FOLDER

Aanbiedingen geldig van donderdag 31 maart t/m zaterdag 2 april 2016. Mitra ‘t Heuveltje, ‘t Dorp 88, 5384 MC Heesch, 0412-454630
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HSV Vorstenbosch en de Nistelrodese HSV samen met De Nistel!
Nistelrode – Eerder zijn ze al een collectief gestart als ‘Vrienden van de
Meuwel’, met als doel het hele gebied Achter de berg schoon, veilig en vooral plezierig te houden. Nu wordt er een stap verder gezet! Want vanaf 3 april
kunnen de (vis)liefhebbers namelijk op De Nistel terecht voor speciaal visvoer en visvergunningen van HSV Vorstenbosch. Medewerker Gert-jan zal
klaarstaan om iedereen van dienst te zijn en te woord te staan. Hij heeft er
erg veel zin in!
Het voer wordt door de medewerkers van de Nistel in kilozakken verpakt en te koop aangeboden. Het bijzondere is, dat dit
hetzelfde voer betreft waarmee

de vissen in De Meuwel dit jaar
worden bijgevoerd! “De vissen
zullen het niet kunnen weerstaan
en zo eerder aan de haak geslagen worden”, aldus Jeroen Spierings.
De verschillende junioren- en seniorenjaarvergunningen van HSV
Vorstenbosch en dagvergunningen voor De Meuwel zullen ook
op De Nistel te verkrijgen zijn.
Zo kan er dus op ± 50 meter van
visvijver De Meuwel een vergunning worden aangeschaft!

Zin in koffie?
Genieten in Het Koffiehuis
Vanaf
3 april
Laatste
zaterdag
tot ook
voorjaar
op 11.00-17.00
zondag geopend
uur
De Nistel is een sfeervolle
ontmoetingsplek
in een natuurlijke omgeving,
waar men elkaar op een
ontspannen manier ontmoet.
Meer informatie vind je op
www.de-nistel.nl

Een extra service voor de visliefhebbers en ook weer extra aandacht voor de integratie tussen
medewerkers van De Nistel en
haar bezoekers. “Dit is waar de
Nistel voor staat!”, vertelt Paul
Rademaker. ‘De Nistel is een ontmoetingsplek en deze activiteit
past hier prima bij en de vissers
kunnen zo meteen bij ons terecht
voor onze koffie en thee! Iedereen blij, behalve dan de vissen :-).
Voor het voer en de vergunningen kun je elke werkdag op De

Gert-jan

Nistel terecht en vanaf 3 april ook
nog op zondag!
Voor informatie over de
Visverenigingen:
www.hsvvorstenbosch.nl
www.nistelrodesehsv.nl

V.l.n.r.: Jeroen (HSV Vorstenbosch), Gert-jan en Paul (de Nistel)

Het koffiehuis van ontmoetingsplek De Nistel is het hele jaar geopend, van woensdag t/m vrijdag
11.00-16.30 uur en vanaf 3 april 2016 ook op zondag geopend.

Jubilarissen ZLTO Bernheze

Lentemarkt Kilsdonkse Molen

Bernheze – ZLTO Bernheze hield op vrijdag 18 maart haar jaarlijkse gezinsdag. Na een eucharistieviering
in de Sint Antoniuskerk te Loosbroek, werd de dag voortgezet met een uitgebreide koffietafel in zaal
Kerkzicht. Als spreker was uitgenodigd Willem van Doorn, die op een ludieke wijze zijn belevenissen vertelde tijdens zijn loopbaan als bodemdeskundige in de agrarische sector.
Hierna werden de leden gehuldigd die 40 of 50 en een zelfs 60 jaar lid zijn van de ZLTO, voorheen NCB.

HEESWIJK-DINTHER - Het zomerseizoen van de Kilsdonkse molen
wordt feestelijk geopend op zondag 3 april van 10.00 - 17.00 uur.
De molen zal zijn wieken en het waterrad laten draaien en de rondleiders vertellen het verhaal van deze unieke molen. Rondom de
molen zal een gezellige markt zijn, waar je heerlijk kunt proeven van
de streekproducten, het abdijbiertje kunt nuttigen en de geur van de
tulpen kunt opsnuiven.

Staand, Toon van de Ven, Henk en José van Kessel uit Vorstenbosch, Wilhelmien en Huub van Schijndel uit
Loosbroek. Zittend de 50-jarige jubilarissen Frans en Riek Raaijmakers uit Nistelrode, Annie en Jan van de Akker
uit Heesch, Tijn van Kessel - 60 jaar lid - uit Vorstenbosch en Jan Aarts uit Dinther. Zaterdags werden Jan en Ria
Ploegmakers (inzet) in Heesch bezocht voor zijn 50-jarig jubileum. 
Foto: Tinie van Nistelrooij

En natuurlijk zijn ook de producten van de Kilsdonkse molen
hier te koop. Ondernemers uit
de regio presenteren hun voorjaarsproducten voor in de tuin
of op het terras. Plantmateriaal,
bollen, gereedschap en meubels,
voor elk wat wils.
En natuurlijk kun je genieten
op het terras, met uitzicht op
het Aa-dal, met een lekker kopje koffie en molenkoek of een
drankje. Ook kun je die dag een
wandeling maken, samen met

een IVN-gids, om 13.00 uur of
15.00 uur.
Er zijn natuurlijk allerlei activiteiten voor de kinderen, zoals een
ballonnenartiest, pannenkoeken
bakken en een springkussen.
Een gezellig en leerzaam dagje
uit voor jong en oud.
Met gratis parkeren en gratis
toegang tot deze lentemarkt.
Het bezoekerscentrum zal hierna weer dagelijks geopend zijn
- behalve op maandag - van
10.00 - 17.00 uur.
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Nieuwe SEIZOENS
aanbiedingen
Pitloze witte of rode druiven

Dr. Oetker Big Americans

/

Alle soorten
2 dozen
5,58

/

2 VOO

4

/

Bak 500 gram
1,99 - 2,69

1

R

00

Voorjaarsboeket

69

Appelflappen

/

/

Per bos
12,45

4 stuks
3,16
Nu 2,37

9

95

Jumbo Wiegmans Heesch, Schoonstraat 8
Jumbo Nistelrode, Parkstraat 10
* 3+1 gratis: 25% korting op de totaalprijs van 4 producten. Alle combinaties mogelijk.
Geldig van woensdag 30 maart t/m dinsdag 24 mei 2016.
Maximaal 4 dezelfde aanbiedingen per klant per bezoek.
Prijswijzigingen, fouten en uitverkocht voorbehouden. Kijk voor de spelregels op Jumbo.com

3
+
1
G

R ATIS *

Jumbo, Heesch, Schoonstraat 8
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praktische inFOrmatie
De Misse 6, Postbus 19
5384 Zg Heesch
Tel.: 14 0412
(voor storingen in openbare ruimte
buiten openingstijden:
06 - 53 94 65 69)
gemeente@bernheze.org
www.bernheze.org
Gemeentehuis
Maandag t/m vrijdag: 8.30-12.30
uur woensdag: 8.30-19.00 uur
De gemeente werkt op afspraaak
milieustraat
De Morgenstond 4
Heeswijk-Dinther, tel.: 14 0412
woensdag 13.00-18.00 uur
vrijdag 13.00-18.00 uur
zaterdag 8.30-14.00 uur
Groendepots
Fa. Van Schaijk, Berghemseweg 13
Nistelrode
Fa. Dijkhoff, Lariestraat 25
Heeswijk-Dinther
woensdag: 13.00-18.00 uur
zaterdag: 8.30-14.00 uur
Politieloket
maandag t/m donderdag:
9.00-12.00 uur
woensdag: 16.30-19.00 uur

AGEnDA
Tot en met 9 april 2016
gratis compost ophalen bij de
groendepots

Verpakkingen van plastic,
blik en drankkartons
in dezelfde zak

naar de gemeente?

Maak altijd een afspraak!

Landelijk referendum
associatieakkoord Oekraïne

Wilt u dat de gemeente uw
persoonsgegevens geheimhoudt?

Op 6 april 2016 wordt er in
Nederland een raadgevend referendum gehouden over het
Associatieverdrag tussen de EU
en Oekraïne.

Dien een ‘verzoek tot verstrekkingsbeperking’ in

Waarover stemmen we?
De EU-associatieovereenkomst
is een politiek akkoord, een verdrag tussen de Europese Unie
en de Oekraïne die de banden
willen aanhalen. In de overeenkomst staan afspraken over
politieke en economische samenwerking. We stemmen met
het rode potlood op een stembiljet. Op het stembiljet staat de
volgende vraag: Bent u voor of
tegen de wet tot goedkeuring
van de associatieovereenkomst
tussen de Europese Unie en Oekraïne?
Meer informatie over het referendum vindt u op
www.referendum-commissie.nl.

Alle inwoners van de gemeente zijn opgenomen in de basisregistratie personen (BRP). In bepaalde gevallen worden deze gegevens
verstrekt aan derden (bijvoorbeeld aan instellingen, pensioenfondsen of aan de interkerkelijke ledenadministratie en alleen met uw
toestemming aan particulieren). U kunt de gemeente vragen om uw
persoonsgegevens geheim te houden en een zogenaamde ‘verstrekkingsbeperking’ indienen.
Stemmen
Alle kiesgerechtigden in Bernheze hebben inmiddels een stempas ontvangen. U mag in elk
stembureau in Bernheze stemmen. Een overzicht ervan vindt
u op www.bernheze.org. Daar
staat ook informatie over hoe u
iemand kunt machtigen of hoe
u in een ander stemlokaal in
Nederland kunt stemmen. Dat
laatste moet u wel vóór 1 april
aanvragen.
Vergeet niet uw legitimatiebewijs mee te nemen als u gaat
stemmen.

GEMEEnTErAAD

Raadscommissie Bestuur en
Strategie op maandag 4 april
2016
- Stand van zaken regionale
samenwerking
- Presentatie Politie Oost-Brabant
- Benoeming raadslid voor
bestuur Vereniging Greenfeespelers Bernheze

Privacy
Privacy is een groot goed in Nederland. Het is voor anderen niet
mogelijk zomaar uw persoonsgegevens op te vragen bij de
gemeente. Hier zijn regels voor.
U hebt recht op geheimhouding
van uw gegevens. Als u daar een
verzoek voor indient, zal de gemeente dit altijd inwilligen.
Verzoek indienen
Een verzoek tot geheimhouding
dient u in bij de afdeling Burgerzaken van de gemeente of via

www.bernheze.org. Daar zijn
geen kosten aan verbonden. De
verstrekkingsbeperking blijft geldig tot u zelf bij de gemeente om
een wijziging vraagt.
Het verzoek om geheimhouding
kan alleen voor uw persoonsgegevens die zijn geregistreerd in
de gemeente waar u het verzoek
indient. Als u wilt dat uw vorige
woongemeente ook geen gegevens verstrekt, moet u daar ook
een verzoek indienen.

rAADSCOMMiSSiEVErGADErinGEn

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 Maatschappelijke Zaken op dinsdag 5 april
2016
- Stand van zaken transities
Jeugdzorg, Wmo/AWBZ en
Participatiewet
- Voornemen opheffen ISD
Optimisd

Raadscommissie
Ruimtelijke
Zaken op donderdag 7 april
2016
In verband met het landelijk
referendum over de Oekraine
is deze vergadering verplaatst
naar donderdag 7 april 2016.
- Stand van zaken huisvesting
vergunninghouders
- Vaststellen bestemmingsplan
Peelstraat-Rietdijk in Vorstenbosch
- Vernieuwde vaststelling
bestemmingsplan Berkenvenseweg 1-1a, ’t Broek 1-3 en
Nistelrodesedijk 14

- Vaststellen bestemmingsplan
Wijststraat 3 in Heesch
- Vaststelling bestemmingsplan
Heilige Stokstraat 2 in
Heeswijk-Dinther
- Verklaring van geen bedenkingen teeltondersteunende
voorzieningen Justitieweg
ong. in Heeswijk-Dinther
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.

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

besluit tot uitschrijving

U maakt een afspraak:
- via www.bernheze.org
- telefonisch 14 0412

woensdag 30 maart 2016

Het college van burgemeester
en wethouders heeft besloten
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
- D.A. Kolodzinska,
geboren 06-09-1990
- I.B. Kolodzinski,
geboren 07-01-2015
Besluitdatum: 11-02-2016
Procedures 4b en 7a zijn van
toepassing.

Dit 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)
Evenementenvergunningen
Het college van burgemeester en
wethouders heeft een vergunning/ontheffing verleend aan:
- Stichting De Kilsdonkse Molen
voor het organiseren van een

Lentemarkt op 3 april 2016
van 10.00 tot 17.00 uur bij de
Kilsdonkse Molen, Kilsdonkseweg 4-6, 5473 KK Heeswijk-Dinther. De Kilsdonkseweg is afgesloten vanaf De
Boterweg tot Laverdonk. De
beschikkingen zijn verzonden
op 24 maart 2016.
- cultureel centrum de Pas
voor het organiseren van een
wandeldriedaagse op 1, 2
en 3 juni 2016 van 18.00 tot
22.00 uur op De Misse en
omgeving Heesch. Op 3 juni
2016 van 18.30 uur tot 20.30
uur wordt een gedeelte van
’t Dorp (tussen grenadiersstraat en Schoonstraat) en een
gedeelte van De Misse, 5384
BZ Heesch afgesloten voor alle
verkeer, behalve voor voetgangers. De beschikkingen zijn verzonden op 25 maart 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 zijn de volgende
meldingen gedaan:
- Voor het organiseren van een
Open Atelierroute op 3 en
10 april 2016, is een parkeerverbod aangevraagd door de
heer Hendriks voor de locatie
Den Doolhof, 5473 XV Vorstenbosch tussen 10.00 en
17.30 uur. De toestemming is
verzonden op 23 maart 2016.
- De heer Van der Pas heeft een
melding gedaan voor het organiseren van een particulier feest
op 18 juni 2016 van 20.30 tot
01.00 uur op de locatie Fokkershoek 4 Heeswijk-Dinther.
De toestemming is verzonden
op 24 maart 2016
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing.

gemeenteBerichten
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melding maken uitweg
- R.J.w. Bouw, Meerweg 11,
5384 SJ Heesch heeft in overeenstemming met artikel 2:12,
lid 1 onder a, van de APV
Bernheze 2014 een melding
gedaan van het maken van
een uitweg naar de Meerweg.
De melding is op 22 maart
2016 geaccepteerd. Verzenddatum: 22 maart 2016.
- w.w.A.H. de Vocht, Kantje
14, 5388 XB Nistelrode heeft
in overeenstemming met artikel 2:12, lid 1 onder a, van de
APV Bernheze 2014 een melding gedaan van het maken
van een uitweg naar Kantje
14. De melding is op 24 maart
2016 geaccepteerd. Verzenddatum: 24 maart 2016.
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing.

wet algemene bepalingen
omgevingsrecht
Reguliere procedure
Ontvangen aanvragen voor een
omgevingsvergunning
Heesch
- Bosschebaan 46
Uitbouw slaapkamer
Datum ontvangst: 21-03-2016
vinkel
- Bleekeseweg 7
Beperkte milieutoets
Datum ontvangst: 24-03-2016
Nistelrode
- wevershof 12a

Bouw 8 studio’s
Datum ontvangst: 21-03-2016
- windwijzer ong.
Bouw woning
Datum ontvangst: 23-03-2016
vorstenbosch
- Kampweg 4
Bouw werktuigenloods
Datum ontvangst: 22-03-2016
Heeswijk-Dinther
- Jan Habrakenstraat 5
Verbouw woonhuis
Datum ontvangst: 22-03-2016
- Lariestraat 11
Nieuwbouw garage en uitbreiden woonhuis
Datum ontvangst: 22-03-2016
Procedure 6 is van toepassing.
besluiten
De volgende omgevingsvergunningen zijn verleend. Deze besluiten treden daags na verzending van het besluit in werking.
Nistelrode
- Loo 57
Bouw compostvloer
Verzenddatum: 22-03-2016
vorstenbosch
- Dorpsrand 1
Bouw woning
Verzenddatum: 24-03-2016
Heeswijk-Dinther
- Torenstraat 12
Herinrichten horecazaak
Verzenddatum: 22-03-2016
- Veldstraat 31a
Oprichten woning
Verzenddatum: 24-03-2016
- Hoofdstraat 78
Verbouw pand

Verzenddatum: 22-03-2016
- Hoofdstraat 78
Verbouw pand
Verzenddatum: 22-03-2016
- Hommelsedijk 29
Verbouw woning
Verzenddatum: 22-03-2016
- Lariestraat 26
Bouw garage en carport
Verzenddatum: 23-03-2016
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing.

HELDER
OVER
ALCOHOL
& DRUGS

Uitgebreide procedure
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INTERACTIEF &
INFORMATIEF THEATER
voor ouders en verzorgers
uit de gemeente Oss en
Bernheze met kinderen
van 15 - 18 jaar

MA. 11 APRIL 2016
van 19.30 - 21.30 uur
in Cultureel Centrum
De Pas in Heesch

Deelname is gratis. Aanmelden via www.centrumjeugdengezin-maasland.nl

De wetgever heeft bepaald dat
ingekomen aanvragen voor een
omgevingsvergunning, die worden voorbereid met de uitgebreide procedure, niet worden
gepubliceerd. De bekendmaking
van deze aanvragen vindt plaats
via publicatie van een ontwerpbesluit.
besluiten
De volgende omgevingsvergunning is via de uitgebreide voorbereidingsprocedure
verleend.
Het besluit treedt in werking na
afloop van de beroepstermijn.
Heeswijk-Dinther
- Lange Kruisdelstraat 7
Milieuneutraal veranderen
Verzenddatum: 24-03-2016
Procedures 1a, 5a en 7a zijn van
toepassing.

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

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

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

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

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

www.bernheze.org

Schoenreparatie aan
huis in Nistelrode
Bel 06-15933482 of 0413-293919
Inleverpunten Schoenreparatie:
Kops&Shoes
Dr. Heijmanstraat 14 - Heeswijk-Dinther
Dio The Readshop Sparkling
Parkstraat 8 - Nistelrode
Zie

onder kops-shoes

Het adres
Het voor
adres voor:

Pootaardappelen
en Tuinzaden

Veevoer
Honden- en kattenvoer
Dierenbenodigdheden
Meststoffen
Zaai- en pootgoed
Meerstraat 32
Tuingereedschap
+31
(0)413
291
U vindt
ons op
de 403
Meerstraat
in Heeswijk
+31
(0)41332293
401
0413 291 403
info@cvanlieshout.nl
www.cvanlieshout.nl
www.cvanlieshout.nl
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Frank: “Kennis en ondersteuning bieden aan de lokale gemeenschap drijft ons
allemaal en zo brengen we particulieren en ondernemers verder in privé of
zakelijke vraagstukken”

Kennis en
	onder	steuning
bieden aan lokale
gemeenschap
Frank Hanegraaf en Chris-Stan van Daal

Ondernemers én particulieren uit de gemeenten Bernheze en Oss kunnen iedere eerste woensdag van de maand van
15.00 tot 18.00 uur een gratis inloopspreekuur bezoeken op de locatie van Van Soest & Partners aan de Cereslaan in
Heesch. Een team van specialistische, lokale en ervaren adviseurs is beschikbaar voor allerlei vragen op fiscaal, financieel,
lonen, dan wel accountancy gebied.
Frank Hanegraaf, initiatiefnemer van het spreekuur, vertelt:
“Ik ben al jaren aanwezig op het
spreekuur van de KvK om ondernemers van raad te voorzien
op hun accountancy vragen.
Wij staan iedere eerste woensdag van de maand van 15.00 tot
18.00 uur voor u klaar tijdens een
gratis toegankelijk spreekuur op

ons kantoor in Heesch (Cereslaan
4, naast de Rabobank). Iedereen
kan hier vrijblijvend binnenlopen
om vervolgens in gesprek te gaan
met een van de aanwezige specialisten, waarbij ze worden voorzien van een basisadvies.
Hierna kunnen we gezamenlijk
bepalen of een verder adviestraject volgt. Om te garanderen dat
de specialist die u wilt spreken

50%
KORTING
ZATERDAG 2 APRIL

GRATIS
OPHAALSERVICE
IN OSS EN BERNHEZE.
BEL 0412 626 111
VOOR EEN AFSPRAAK
OF KIJK OP DE
SITE.

Foto: Thomas Segers

Onze diensten o.a.:
• Accountancy
• Belastingadvies
• Financiële administratie
• Salarisadministratie
• Personeelsadvisering
• Financiële planning
• Bedrijfseconomische

voor u beschikbaar is, is het aan
te bevelen om van tevoren telefonisch uw afspraak te reserveren
op 0412 - 45 90 00 (receptie Van
Soest & Partners).

Wilt u op een ander tijdstip of
datum een vrijblijvende afspraak
maken, dan kunt u natuurlijk ook
altijd dit telefoonnummer bellen
of gewoon binnen komen lopen.

ondersteuning
• Startersbegeleiding
• Fusie & overname

ZONNIGE
ZATERDAG
ZATERDAG 2 APRIL DE HELE DAG 50% KORTING
OP ALLE KLEDING, BOEKEN, KASTEN, BANKEN,
STOELEN, LAMPEN, CD’S, ELECTRA, CURIOSA,
FIETSEN, SPEELGOED EN NOG VEEL MEER! ZORG
DAT JE ER BIJ BENT!

Maaskade 32 Oss www.kringloopbedrijfoss.nl • Voorste Groes 1a Heesch www.kringloopbernheze.nl
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Lokaal: Andere

(school)tijden?!

Mieke Dobbelsteen, bestuurslid Lokaal
bernheze - In een groot deel van onze gemeente is door de stichting
Novum (organisatie van de katholieke basisscholen in Loosbroek, Vorstenbosch, Nistelrode en Heeswijk-Dinther) de discussie opgestart met
betrekking tot het wel of niet overgaan op andere schooltijden voor het
basisonderwijs. Een nieuw rooster zou in schooljaar 2017/2018 ingaan.
Ik volg deze discussie met aandacht en dan met name voor de keuze die
gemaakt zal worden op basisschool Sint Albertus in Loosbroek.
Interessant is, dat een eventueel
continurooster ook andere vragen oproept, die weer te maken
hebben met de faciliteiten die
Loosbroek biedt. Op dit moment
is er bijvoorbeeld wel aanbod
van de peuterspeelzaal, maar
is er geen naschoolse opvang.
Ik kan me zo voorstellen (als ik
naar de situatie kijk in ons gezin,

is dat in elk geval zo), dat hier
dan behoefte aan zou zijn. Een
continurooster biedt ook mogelijkheden voor verenigingen om
trainingstijden te vervroegen, indien dat voor de train(st)ers ook
mogelijk is. Voor de ouders is dit
een moment om met elkaar in
gesprek te gaan. Dit moeten we
natuurlijk niet alleen in ons eigen

SP: Gezamenlijke

dorp of in onze eigen gemeente doen, maar vooral ook daarbuiten, waar scholen de keuze
al hebben gemaakt. Ik ben benieuwd wat de keuze zal worden
en hoop van harte dat het er een
wordt die door de meerderheid
gedragen wordt!
miekedemol@hotmail.com /
info@lokaal.nu.

regelingen

Cor van Erp, Fractievoorzitter SP
bernheze - De gemeente Bernheze heeft een aantal gezamenlijke regelingen. Dat zijn taken die je niet alleen uitvoert, omdat het dan te duur is. Deze
taken doet Bernheze dan samen met andere gemeenten. Enkele voorbeelden:
Milieucontroles door de regionale uitvoeringsdienst RUD, IBN voor sociale
werkvoorziening, Optimisd voor sociale zaken. Voordeel zit hem in de lagere
kosten. Nadeel is een stuk zeggenschap dat je kwijt raakt. Zeg maar, wat
minder zelfstandig.
Samen regelen
Gemeenten werken met elkaar
samen op veel terreinen. Dat
gaat meestal om taken die ze
gezamenlijk effectiever of efficiënter kunnen uitvoeren. Soms
is samenwerking ook wettelijk
voorgeschreven, zoals bij de veiligheidsregio’s en de regionale
uitvoeringsdiensten (RUD’s). De
raad, het college of de burgemeester kunnen een gemeenschappelijke regeling aangaan.

Ieder voor de eigen taken. Bij een
regeling waar raadstaken worden
overgedragen, nemen de deelnemende raden afzonderlijk een gelijkluidend besluit voor het instellen van een gemeenschappelijke
regeling. Als zo’n regeling louter
college- of burgemeesterstaken
bevat, dan gaat het college de
regeling aan. In dat geval moet
de raad wel toestemming geven.
De raad kan dat alleen weigeren
als de regeling in strijd is met het

CDA: Wie

algemeen belang. Op 29 maart
zijn de gezamenlijke regelingen
waar Bernheze aan deelneemt
besproken in een commissievergadering. De SP Bernheze heeft
hierbij kritische opmerkingen geplaatst als dat nodig was. Vooral
de uitvoeringskosten, het budget, de monitoring en de verantwoording zijn punten van belang
in dergelijke regelingen. De SP let
daar scherp op, in het belang van
onze inwoners.

bouwt, behoudt

Jolanda School, Raadslid CDA Bernheze
bernheze - CDA Bernheze heeft een duidelijke visie voor de toekomst wat
betreft de woonplannen in Bernheze. We zullen anders bouwen, we zullen
goedkoper bouwen en we moeten de grondprijs aanpassen, willen we onze
jongeren behouden.
Anders bouwen
Het anders bouwen is onder
meer gebaseerd op de succesvolle CPO projecten in Heesch,
Vorstenbosch en Nistelrode,
waarbij de initiatiefnemers zelf,
met de juiste begeleiding, hun
woning realiseren.
CDA Bernheze heeft hiervoor
enige jaren geleden het initiatief
genomen om collectief te bouwen. Inmiddels zijn er diverse
projecten afgerond en ook zijn
er weer nieuwe projecten in een
vergevorderd stadium. Al met al
een ingeburgerd initiatief bij onze
inwoners.

Goedkoper bouwen
Het goedkoper bouwen houdt
in dat de kavelgrootte aangepast kan worden. Maar ook de
grondprijs moet duidelijk naar
beneden worden bijgesteld. Er
moeten nultrede woningen gebouwd gaan worden met de juiste voorzieningen en op de juiste
plek, zodat aanpassingen in de
toekomst minimaal kunnen zijn.
Binnen onze gemeente is er voldoende aanbod van ruime woningen, vooral die in de hogere
prijsklasse liggen. CDA Bernheze
ziet een toenemende behoefte
aan een aanwas van kleinere wo-

ningen, geschikt voor jongeren
en senioren. Dit zal de doorstroming bevorderen.
De realisatie van koopwoningen
lijkt op gang te komen. CDA
Bernheze wil dit nog meer toespitsen op de actuele behoefte in
elke kern. Het bouwen van (sociale)huurwoningen in het betaalbare segment vraagt continue
aandacht. Dit lijkt na jaren van
stagnering in beter vaarwater te
komen.
Wij blijven de druk op de ketel
houden, want wie bouwt, behoudt de leefbaarheid in al onze
kernen.

Progressief Bernheze: Vele

handen maken licht werk?
Ellen Neelen, commissielid Progressief
Bernheze
bernheze - Mijn broer werkt bij de IBN. Al
heel veel jaren. IBN is voor hem een goede
werkgever. Het voortbestaan van IBN staat
echter onder druk. Dat komt omdat er, met
de komst van de Participatiewet, minder
geld beschikbaar is voor het aan het te werk
stellen van mensen met een beperking. Wat
gaat dat betekenen voor die mensen?

Vanaf 1 januari 2015 is de Participatiewet in werking getreden
(voorheen de WWB, voormalig
Wajong en Wsw). Voor iedereen
die kan werken, maar het op de
arbeidsmarkt zonder steuntje in
de rug niet redt, is er de Participatiewet. Deze wet moet er voor
zorgen dat meer mensen, met
en zonder beperking, werk vinden bij een gewone werkgever.
Werkgevers hebben afgesproken
dat er tot 2026 125.000 extra
banen komen voor mensen met
een beperking.
Er zijn echter nog niet veel extra
banen bijgekomen. Het is voor
veel ‘gewone’ bedrijven niet
eenvoudig om mensen met een
beperking aan het werk te stel-

len. Deze mensen hebben vaak
extra aandacht en begeleiding
nodig. Dit is, bij uitstek, een expertise van IBN.
Dit roept de vraag op, wat de rol
van IBN in de toekomst is. Moet
de IBN blijven bestaan? Kan dat
überhaupt met de beschikbare
middelen? En is dat wel wenselijk, gezien de doelstelling van
de Participatiewet? Een dilemma
waar de gemeentes in onze regio,
als eigenaren van het bedrijf IBN,
het komend halfjaar gezamenlijk
een uitspraak over moeten doen.
Dat zal ons samenwerken behoorlijk op de proef stellen…
Reageren?:
reactie@progressiefbernheze.nl

CC NESTERLE
PRESENTEERT
DONDERDAG
FILMAVOND

31 maart 2016
Nistelrode - Elke laatste donderdag van de maand vertoont 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 €N5,est zijn verz dic erlé,
htbij.
krijgbaar aan de kassa vanaf 19.30 uur. Achteraf is erKoom
gelegenheid
,
& ont geniet in de
om de film onder het genot van een drankje na te bespreken
moet
!
sfeervolle foyer.
WWW.NESTERLE.NL
Donderdag 31 maart bij Eetcafé ‘t Pumpke op het
menu: een gratis filmkaartje!! Bij besteding van een
hoofdmenu ontvangt u een gratis kaartje voor de
film van die avond.

www.nesterle.nl
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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

MooiBernhezertjes
gevraagd
VAN HARTE WELKOM
Nieuwe leden
Meisjes, jongens, dames, heren.
Het gilde bestaat 25 jaar.
Groot feest op 9 en 10 juli.
Wij verwelkomen nieuwe leden.
Meld u aan. Bezoek ons eens.
Kom een kijkje nemen op de
Gildenhof. Iedere donderdagavond.
St. Antonius Abt St. Catharina
Hoge Akkers 1 Nistelrode.
Oude/kapotte
mobieltjes voor
Stg. Opkikker
In te leveren bij Bunderstraat 1,
Heesch of ’t Mediahuys, Laar 28
Nistelrode.

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

Nu ook pasfoto’s
Oplossing
Winnaar:
vorige week:
Marjan van Krieken
Piet 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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Dagelijks verse tulpen
€ 2,- per bos
Verschillende kleuren.
Richard van Doorn
Vorstenbosseweg 1, Dinther.

aangeboden
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Nieuwe DessotapijttegelS
in allerlei kleuren/soorten.
Grote voorraad, scherpe
meeneemprijs. Vanaf
€ 0,50 p. tegel. Duinweg 17,
Schijndel 06-23034594.
Dinsdag en zondag gesloten.
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te koop
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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.
PEDICURE
HEESWIJK-DINTHER
Jacqueline Verhagen,
Oranjestraat 11, Heeswijk-

Puzzle #244458

www.meermaashorst.nl

www.sudoku-puzzles.net

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

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.
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.

te huur
APPARTEMENT
Laar 57C Nistelrode
2de verd. lift, berging
hal, woon-/eetkamer,
Siematic keuken, toilet
badkamer met bad.
Voorkeur voor vrouw 35+
Zeer veilig wonen.
Geen dieren/vogels.
huur € 610,-/maand
info: istehuur@gmail.com
06-23645085.
UNIEK AANBOD
Apotheek aan Laar 53 te
Nistelrode. Vanwege verhuizing

cursus
REANIMEREN
KUNT U LEREN!
In één avond, met AED
bediening. 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.
Interpunctie:
cursus assertiviteit
te Veghel, 6 dinsdagavonden
voor € 245,-.
Start in april 2016:
info@interpunctie.nl of
0413-310795.

relatie
Ik ben een lieve jonge
weduwe van 53 jaar zonder
kinderen. Ik heb alleen een
hondje. Langs deze weg zoek
ik een eerlijke betrouwbare
man tussen 53-60 jaar. Hij
moet netjes, verzorgd en lief
zijn. Geen man met baard of
bril. Iemand met een normaal
postuur die het hartje op de
goede plaats heeft. Liefst
iemand met auto voor dagjes
weg. Trefwoorden: gelukkig zijn
met elkaar.

Magazine over mens, dier
en natuur in de Maashorst

voorjaar meldt zich
Tekst?

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

Pedicure Nistelrode
Dorien Visser-Hanegraaf.
Tel. 0412-612118.
Ook bij diabetes/reuma.

van de apotheek komt deze
fraaie ruimte beschikbaar.
Geschikt voor de meest
uiteenlopende doeleinden.
Voorzien van veel faciliteiten.
Geluid geïsoleerd plafond,
tl-verlichting, automatische
toegangsdeur, aanlevertoegang, C.V., kantoren, Airco,
werkruimtes, marmoleum
vloerbedekking, kantoren,
kantine, alarminstallatie. Direct
operationeel.
Zeer schappelijke huurcondities.
Inlichtingen: istehuur@gmail.com
Tel: 06-23645085.

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

2

More Puzzles:

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

Zie oplossing pagina 34
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Bij de bewoners van verzorgingshuis Heelwijk zijn heel veel herinneringen die zij koesteren. Persoonlijke en dierbare
voorwerpen worden bewaard, als getuigen van een leven dat bestond uit drukke en vrolijke dagen en uit pijnlijke, maar
waardevolle herinneringen. Om die herinneringen levendig te houden en te delen, organiseerde verzorgingshuis Heelwijk
de ‘familieschatten’. Bij de familieschatten vertelden de bewoners hun levensverhalen aan de hand van persoonlijke,
dierbare voorwerpen.

De fotografen van
DeMooiBernhezeKrant,
Marcel van der Steen en
Ad Ploegmakers voorzagen
de opgetekende verhalen van
passende beelden.

‘De houten korhoen is gemaakt
door broer Jan en heb ik in 1989
meegenomen uit Amerika’
Anton van der Stappen (96) had tien broers en
een zus. Broer Harrie werd priester en kwam
via China, in Amerika terecht. Toen in de
jaren ’30 er minder kansen waren voor boeren
in Nederland, zijn er zes gevolgd. Allemaal
met een Heesche vrouw. Anton is er een paar
keer geweest. Gelukkig bleven zij Nederlands
verstaan en praten, want Anton kent geen
woord Engels.
Broer Jan heeft wel honderden dingen uit
hout gesneden. Daarvan heeft Anton in
1989 een mooie uit hout gesneden korhoen
meegenomen.
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Woningbouw Bernheze in opwaartse spiraal
Wethouder Van Boekel over TipMooiBernheze.nl
BERNHEZE – Negentig procent van de inwoners is tevreden met de huidige woning. De woonkwaliteit
in Bernheze wordt door velen gewaardeerd en een grote meerderheid denkt niet aan verhuizen uit Bernheze. De uitslagen van de TipMooiBernheze.nl met als thema ‘wonen’ stemmen wethouder Peter van
Boekel dan ook tevreden. “Maar er zijn onderwerpen die extra aandacht blijven vragen, zoals de sociale
woningbouw en huizen voor jongeren.”
“Interessant onderzoek, herkenbaar ook”, zegt Peter van Boekel
als hij de uitslag van de enquête
onder ogen krijgt. “Volkshuisvesting en woningbouw zijn onderwerpen die leven onder inwoners.
En dus staan ze bij de gemeente
altijd hoog op de agenda.”
Enkele punten hebben zijn speciale aandacht, waaronder de
toelichtingen die gegeven worden bij stelling 4: “Goed om te
zien dat veel inwoners natuur belangrijk vinden. Bernheze wil zich
ook als een groene gemeente
profileren.” Bij stelling 7 (inbraken) voegt Peter van Boekel toe:
“Ook een aandachtspunt voor
de gemeente. Niet voor niets komen er een extra BOA en wijkagent bij. Maar ook mensen zelf
kunnen veel doen, bijvoorbeeld
door de preventie van je huis onder de loep te nemen.”
Op stelling 6: Hoe kan de gemeente voorkomen dat jongeren
wegtrekken? “Veel respondenten geven aan dat ze het belangrijk vinden dat de jeugd in Bernheze blijft wonen. Daar ben ik het
volledig mee eens. Het is jammer

dat de starterslening er niet meer
is, maar wij zijn druk aan het kijken naar alternatieven.”
Dat door een grote meerderheid
wordt gesteld dat er sowieso te
weinig woningen in Bernheze
zijn, onderschrijft Peter van Boekel ook: “Maar er gebeurt veel.
Zo is in december besloten om –
zo mogelijk - alle woningbouwplannen voor de kernen in Bernheze versneld door te voeren.

2016-2021 wil de gemeente 200
sociale huurwoningen realiseren.
Onlangs werd bekend dat daar
150 extra huurhuizen bij komen,
onder meer voor statushouders,
verspreid over de vijf kernen. Dit
jaar verwacht Van Boekel dat er
rond de 160 woningen gebouwd
zullen worden.
Zoals gezegd, wordt er tussen
nu en 2021 in iedere kern volop
gebouwd. Enkele voorbeelden

de woningbouw in de gemeente
bernheze zit in een opwaartse spiraal
Ook hier ligt weer een stukje verantwoording bij mensen zelf. De
gemeente bezit veel grond, als
regelgevende overheid zeggen
we tegen burgers: ‘Kom maar op
met je ideeën, bijvoorbeeld voor
CPO projecten of wonen in combinatie met zorg!”
Tel hierbij het gegeven, dat de
economie weer wat aantrekt en
je kunt volgens Peter van Boekel
spreken van een ‘opwaartse spiraal’ als het om woningbouw in
Bernheze gaat. In de Woonvisie

van plannen die in deze periode
vorm gaan krijgen: in Nistelrode
het plan Zwarte Molen, In Heeswijk-Dinther Rodenburg II en een
nieuw te ontwikkelen locatie aan
de westzijde (Veldstraat), in Vorstenbosch het plan Bergakkers, in
Loosbroek komen er huizen aan
de Schaapsdijk en in Heesch het
plan De Erven.
“De komende maanden zullen
er informatiebijeenkomsten met
betrekking tot de Woonvisie
worden gehouden”, aldus Peter
van Boekel.

Wethouder Peter van Boekel

Foto: Ad Ploegmakers

Meld je nu aan voor het burgerpanel
• Anoniem • Gratis • In 3 minuten
www.tipmooibernheze.nl

Canadabaan 10 5388RT Nistelrode
0412-613320
www.steencentrum.nl
Openingstijden: ma-vrij: 08:00 tot 18:00 uur
za: 09:00 tot 15:00 uur

..............................................................................................................................................................................................

VOORJAAR AKTIES:

..............................................................................................................................................................................................

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

Fiscaal advies op maat
Uitbesteding van uw fiscale verplichtingen
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
BIJ INSCHRIJVING
TE KOOPTE
BIJKOOP
INSCHRIJVING

Percelen landbouwgrond,
Ruitersweg-West
Percelen landbouwgrond,
Ruitersweg-West
te Heesch,
gezamenlijk
te Heesch,
groot
1.60.60 groot
ha. 1.60.60 ha.
TEgezamenlijk
KOOP
BIJ
INSCHRIJVING
Inlichtingen
en benodigde inschrijfformulieren
met
Inlichtingen
en benodigde
inschrijfformulieren
met
Percelen
landbouwgrond,
Ruitersweg-West
te
Heesch,
inschrijfvoorwaarden
verkrijgbaar bij: Rentmeesterskantoor
inschrijfvoorwaarden
verkrijgbaar bij: Rentmeesterskantoor
gezamenlijk
groot
1.60.60
ha.
Ceelen te Haren
0412-465074/
info@ceelenrentmeesters.nl
Ceelen te Haren 0412-465074/
info@ceelenrentmeesters.nl

Inlichtingen en benodigde inschrijfformulieren met inschrijfvoorwaarden verkrijgbaar bij:
Inschrijving
di.
mei 2016
Inschrijving
sluit
di. 03
mei sluit
om0315.00
uur. om 15.00 uur.
Rentmeesterskantoor
Ceelen
te Haren
-2016
0412-465074
- info@ceelenrentmeesters.nl.
www.fundalandelijk.nl
www.fundalandelijk.nl
Inschrijving sluit dinsdag
3 mei 2016 om 15.00 uur.
www.fundalandelijk.nl

25

Woensdag 30 maart 2016

‘Ruimte, landelijk, dorpse sfeer.
Daarom kies ik voor Loosbroek’
Dit project, bestaande uit vier
hoekwoningen en drie tussenwoningen was prijstechnisch het
meest interessant voor mij. Voor
de tussenwoning die ik heb gekocht, krijg ik echt veel waar voor
mijn geld.
Doorslaggevend voor mij was
ook de duurzaamheid van de
bouw. Het is een energielabel A
woning en dat merk je natuurlijk
elke maand in je portemonnee.
Sport is tevens voor mij een belangrijk punt, omdat ik graag be-

hij is een waardevolle adviseur
in alles. Ik ben goed voorbereid
het aankooptraject ingegaan en
het vervolgtraject: het inrichten
van de ruimtes. De huizen zijn
flexibel in te richten naar eigen
inzicht, tegen schappelijke meerprijzen. Er is voldoende ruimte
voor eigen creativiteit. Dat vind
ik ook belangrijk. Bij van Wanrooij keuken, badkamer en tegel
warenhuys te Waardenburg heb
ik mij volop laten inspireren. Bij
de aankoop van de woning heb

‘De rust en de landelijke
ligging vind ik aantrekkelijk’
Jelle Bouhuys voor zijn, nu nog in de steigers staande, toekomstige woning

Tekst en foto: Hieke Stek

LOOSBROEK - Jelle Bouhuys verruilt binnenkort het dorpje Engelen (vlakbij Den Bosch) voor de mooie
kern Loosbroek. “Het is tijd om mijn ouderlijk huis te verlaten. Ik wilde graag een huis kopen en heb
een cirkel rondom Engelen getrokken. Binnen die straal wilde ik graag wonen. Ik heb veel huizen en
nieuwbouwprojecten gezien. Uiteindelijk ben ik geslaagd bij Van Wanrooij Bouw en Ontwikkeling in
Geffen. Hun nieuwbouwproject Molenhoeven Fase 3 in Loosbroek vond ik mooi en het paste precies in
mijn budget”, aldus Jelle.
Je bent een jonge IT-specialist.
Je kunt elke plaats in de wereld
kiezen om te gaan wonen en
dan wint Loosbroek!? “Ja”, lacht
Jelle. “En glansrijk! De stad viel
voor mij eigenlijk al snel af. De
verhouding prijs en ruimte is voor
mij hier niet in balans. Ik houd
van ruimte. Niet alleen in de wijk
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en om het huis heen, maar ook in
de woning. Daarnaast ben ik in
een dorp opgegroeid, waardoor
het kiezen voor een dorp gemakkelijker is. De sociale betrokkenheid van inwoners vind ik prettig.
Tevens bevalt de rust van een
dorp mij uitstekend. De landelijke ligging vind ik aantrekkelijk.

2 be

ikb
sch

n
v.o.

Tegelijkertijd ligt Loosbroek heel
centraal in de driehoek Nijmegen, Den Bosch en Eindhoven.
Mocht ik iets van de grote stad
nodig hebben, dan ben ik overal
snel met de auto. In mijn fictieve
cirkel waren er nog meer nieuwbouwprojecten, ook van Van
Wanrooij Bouw en Ontwikkeling.

weeg. Van jongs af aan voetbal
ik, dus mocht WHV, de voetbalvereniging, nog iemand nodig
hebben…”
Goed voorbereid
Van Wanrooij Bouw en Ontwikkeling heeft een basisconcept
voor woningen, welke die zij
door heel Nederland plaatsen.
“Wilbert de Bruijn, projectontwikkelaar bij Van Wanrooij, heeft
mij geadviseerd om eens te gaan
kijken in Veenendaal naar een
vergelijkbare woning, om hier
inspiratie op te doen. Ik heb met
mensen die al eerder een nieuwbouwhuis hebben gekocht, gesproken voor praktische tips. Mijn
vader heeft zelf gebouwd, dus

ik een cheque ontvangen. Die
heb ik in Waardenburg verzilverd
bij de aanschaf van de keuken en
badkamer. Vorig jaar december is
de bouw gestart en alles ligt keurig op schema. In november dit
jaar hoop ik mij in te kunnen laten schrijven als nieuwe inwoner
van Loosbroek.
Er zijn overigens op dit moment
nog een tussenwoning en een
hoekwoning met optionele garagemogelijkheid beschikbaar in
dit plan. Dus wie interesse heeft,
moet maar eens kijken op
www.molenhoeven.nl. Wie weet,
word jij dan wel mijn toekomstige buurman of buurvrouw”, besluit Jelle.

.

7 complete gezinswoningen

Molenhoeven Loosbroek

aangenaam wonen

www.molenhoeven.nl
INFORMATIE EN VERKOOP:

Bernheze makelaars & adviseurs
T 0413 24 38 18
www.bernheze.nl

Bouw
reeds
gestart
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CoLUMN
hYPOTheKen

Eikenhoek 52
Heeswijk-Dinther

Sparen of juist aflossen?

Te koop

OPEN
HUIS
op zat
erdag
2 april
2016

Royaal vrijstaand
woonhuis

in onze adviespraktijk horen we vaak de vraag; is het verstandig om af
te lossen op mijn hypotheek?
Een logische vraag, want diverse media laten ons volop weten dat
er massaal afgelost zou worden in Nederland. wij zijn er echter van
overtuigd, dat er consumenten zijn die beter niet kunnen aflossen
op hun hypotheek. Of aflossen interessant voor u is, hangt sterk af
van uw persoonlijke wensen en omstandigheden. Er zijn diverse aspecten die aan de orde
moeten komen bij een dergelijke afweging. kunt u het geld wel zo lang missen? Levert
aflossen u het beste rendement op of is er ook een andere manier?

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

Sparen op een spaarrekening is veilig, maar het rendement
is lager dan ooit. Dus wat is het alternatief? aflossen?
Nee, beleggen kan veel aantrekkelijker zijn met echt
betere rendementen. aflossen op de hypotheek is wel
verstandig als u bijvoorbeeld van uzelf weet dat u niet de
discipline heeft om van uw spaar- of beleggingsgeld af
te blijven. Of als u in paniek raakt als uw beleggingen op
een dag met 20% zouden kelderen, want ook dat hoort bij
beleggen, helaas. kortom, sparen, aflossen of toch maar
beleggen is uiteindelijk een afweging waarbij persoonlijke
omstandigheden en voorkeuren een grote rol spelen.
Heeft u behoefte aan advies? wij zijn daar graag toe
bereid!
met vriendelijke groet, Rob van Heugten

Op 2 april even
binnenlopen

Je zoekt al een tijdje naar je droomhuis en ineens heb je het gevonden. Loop dan meteen even binnen
op het Hypotheek Inloopspreekuur. Daar vertelt onze adviseur je direct of je het kan betalen en wat je

Kijk voor locaties en tijden op rabobank.nl/ossbernheze
Een aandeel in elkaar

Gebouwd in 1972, bijgebouwen 1980, inhoud 630 m3,
perceelgrootte 1779 m2, woonoppervlakte circa 170 m2.
Vijf slaapkamers en inpandige, verwarmde garage.
Absolute privacy door omsloten tuin en in de zonnekuil.
Speelse indeling, veel daglicht en energievriendelijk
door o.a. passieve energietechniek.
Prijs nader overeen te komen.
Inlichtingen bij de eigenaren 0485-325288.

met je droomhuis
in gedachten.

Het Hypotheek Inloopspreekuur. Voor al je woonvragen.

maandlasten dan zijn.

Royaal vrijstaand woonhuis met grote, volgroeide tuin
op het zuiden, met zwembad en atelier.
Ligging in mooie wijk, dichtbij scholen en centrum.
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DEELNEMERS OPEN HUIZEN ROUTE OP
ZATERDAG 2 APRIL TUSSEN 11.00 UUR EN 15.00 UUR
Vraagprijs: € 189.000,= kk

Kastanjedreef 40 - HEESWIJK-DINTHER
Inhoud: 352m³ - Perc.opp. 147m²
Vraagprijs: € 237.000,= kk

Klokbeker 27 - HEESCH
Inhoud: 340m³ - Perc.opp. 230m²
Vraagprijs: € 269.500,= kk

Rembrandtstraat 5 - VINKEL
Inhoud: 405m³ - Perc.opp. 310m²
Vraagprijs: € 329.000,= kk

Krommedelseweg 31 - LOOSBROEK
Inhoud: 506m³ - Perc.opp. 990m²
Vraagprijs: € 385.000,= kk

Hommelsedijk 11 - HEESWIJK-DINTHER
Inhoud: 765m³ - Perc.opp. 434m²
Vraagprijs: € 545.000,= kk

Hoofdstraat 98 - HEESWIJK-DINTHER
Inhoud: 769m³ - Perc.opp. 1.565m²

Vraagprijs: € 203.000,= kk

Vraagprijs: € 219.000,= kk

Ridder Robertstraat 15 - HEESWIJK-DINTHER Torenstraat 8 - HEESWIJK-DINTHER
Inhoud: 378m³ - Perc.opp. 203m²
Inhoud: 364m³ - Perc.opp. 302m²
Vraagprijs: € 249.500,= kk

Putsteeg 27 - SCHIJNDEL
Inhoud: 417m³ - Perc.opp. 163m²
Vraagprijs: € 275.000,= kk

Avensteinstraat 4 - HEESWIJK-DINTHER
Inhoud: 404m³ - Perc.opp. 336m²
Vraagprijs € 340.000,= kk

Oude Torenweg 31 - NISTELRODE
Inhoud: 630m3 - Perc.opp: 465m2
Vraagprijs: € 392.500,= kk

Bijsterveld 8 - VORSTENBOSCH
Inhoud: 573m³ - Perc.opp. 436m²

Vraagprijs: € 239.000,= kk

Torenstraat 11 - HEESWIJK-DINTHER
Inhoud: 405m³ - Perc.opp. 500m²
Vraagprijs: € 285.000,= kk

Binnenveld 37 - VORSTENBOSCH
Inhoud: 563m³ - Perc.opp. 283m²
Vraagprijs: € 365.000,= kk

Gouverneursweg 7 - HEESWIJK-DINTHER
Inhoud: 393m³ - Perc.opp. 1.990m²
Vraagprijs: € 469.000,= kk

De Schans 31 - HEESWIJK-DINTHER
Inhoud: 806m³ - Perc.opp. 388m²

Vraagprijs: € 239.000,= kk

Beverweide 10 - VEGHEL
Inhoud: 449m³ - Perc.opp. 278m²
Vraagprijs: € 260.000,= kk

Het Geerke 35 - HEESWIJK-DINTHER
Inhoud: 450m³ - Perc.opp. 242m²
Vraagprijs: € 325.000,= kk

Hoog-Beugt 2 - HEESWIJK-DINTHER
Inhoud: 540m³ - Perc.opp. 1.050m²
Vraagprijs: € 375.000,= kk

Nobisweg 34 - HEESWIJK-DINTHER
Inhoud: 492m³ - Perc.opp. 901m²
Vraagprijs: € 475.000,= kk

Rodenburgseweg 8 - HEESWIJK-DINTHER
Inhoud: 660m³ - Perc.opp. 1.248m²

Vraagprijs: € 545.000,= kk

Kampweg 19 - VORSTENBOSCH
Inhoud: 540m³ - Perc.opp. 4.850m²

Hoofdstraat 42 - 5473 AR HEESWIJK-DINTHER
(0413) 29 15 23 - info@ketelaarsvanzutphen.nl

Kijk voor meer info op www.ketelaarsvanzutphen.nl
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Opening pannaveld met kunstgras
HEESCH - Basisschool De Toermalijn heeft al een aantal jaren een
pannaveldje, waar de kinderen elke dag met veel sportplezier voetballen. Er was nog één wens van de kinderen: ‘Het zou geweldig zijn
als er kunstgras op ons pannaveldje kon komen.’
De school en de oudervereniging
zijn op zoek gegaan naar mogelijkheden voor het aanleggen van
kunstgras. Oeps, daar bleek een
flink kostenplaatje aan vast te
zitten. Hoe zou de wens van de
kinderen tóch in vervulling kunnen gaan?
De oudervereniging organiseert
elk jaar een speculaasactie. De
kinderen verkochten pakken speculaas en waren op deze manier
actief betrokken bij het mogelijk
maken van de aanleg van een
kunstgrasveld. Ze hebben dit jaar
extra hun best gedaan om heel
veel speculaas te verkopen. En
dat is ze gelukt!
De clubkascampagne van de

Rabobank bracht tenslotte de
aanvullende financiële middelen

voor de school. Dankzij de stemmen van heel veel ouders, heeft
de Rabobank via de clubkas een
duit in het zakje gedaan.
De organisatie van de oudervereniging, de inzet van de kinderen, de stemmen van de ouders

Frikandel
40 stuks

Super
stunt

Beckers
Frites
préfrites49- Voorgebakken Frieten
Normaal 9,

Frites
Frieten

10/10 mm

s - Voorgebakken
Frieten
2 kg
1020409

Frites
Frieten

Frites
7 x 9 c.-o.

1 kg
54 10376 722997
10 x 1 kg
1 54 10376 723007

10/10 mm

1 kilogram
Lutosa

7 x 9 c.-o.

1,

49

7 x 9 c.-o.

Pom’Steak

1020513
1 kg
1016226
54 10376 822604
10 x 1 kg
1 kg
54 10376 022325
1 54 10376 822618

Diepvriesspecialist

7 x 9 c.-o.

3,29

7 x 9 c.-o.

Extra
groot

€ 4,69

1,

€ 2,49 € 2,79

59

2,

€ 3,50

8 x 9 c.-o.

49

Chinese
tomatensoep

Hotwings

1 liter

Diepvriesspecialist

Diepvriesspecialist

5,49
€ 6,99

Zalmfilet

2,79
€ 3,49

Dessert Factory

Vanille
10 stuks

Epic

Diepvriesspecialist

8,99
€ 13,49

3,49
€ 4,49

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
3

www.diepvriesspecialist.nl

Moelleux
2 stuks

roomijsbekers

900 gram

HEESWIJK-DINTHER - Met de start van het nieuwe zomerseizoen heeft de gemeente Bernheze
er weer een nieuwe toeristische attractie bij. Op
zondag 3 april gaat de fluisterboot voor het eerst
met gasten varen.

Ambachtelijke

1 kilogram

10 x 1 kg
1 54 10376 022322

De Fluisterboot
gaat varen

Diepvriesspecialist

Diepvriesspecialist
10/18 mm

Goulashkroket of
rundvleeskroket

6 stuks

54 10376 822604
10 x 1 kg
1 54 10376 822618

7/7 mm

20-jarig jubileum
Blue Band

HEESCH - Op zaterdag 26 maart vierde de Blue
Band uit Heesch het 20-jarig jubileum. Het werd
een gezellige actieve en creatieve dag met zang,
dans en voordrachten kortom: Blue Band volop
in beweging.

Broodje

1020513

Stoofvlees kroket
5 stuks

7/7 mm

1 kilogram
1 kg

2 kg
54 10376 822581
5 x 2 kg
1 54 10376 822595

Allumettes
Fijne Frieten

Allumettes
Fijne Frieten

Bonen

€ 1,99

Foto’s: Ad Ploegmakers

0,15
per stuk

Hollandse snij- of hele sperzie-

1 kg
54 10376 722997
10 x 1 kg
1020536
1 54 10376 723007

school is in het grasveld verwerkt.
Werk van grote klasse.
Als klap op de vuurpijl kregen alle
groepen een prachtige derby bal,
waar ze op het nieuwe veld echt
wel raad mee weten.

10/10 mm

7 x 9 c.-o.

7/7 mm

Allumettes
Fijne Frieten

1020407

5,

99

1020407

54 10376 722996

5 x 2 kg
Dikkeof dunne
1 54 10376 722987

Frites
Frieten

en een beetje hulp van sponsoren, hebben het mogelijk gemaakt dat een prachtig grasveld
aangelegd kon worden op het
schoolplein.
Het kunstgras is gelegd door
Grassfit en zelfs het logo van de

3

Gratis
spaarkaart
artikel

2,99

Aanbiedingen alleen geldig in de winkels van de Diepvriesspecialist zolang de
voorraad strekt. Van woensdag 29 maart t/m dinsdag 12 april 2016 Prijzen in euro’s.
Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden.

GrATiS tegen
inlevering van
12 spaarpunten

De vaartocht tussen twee stuwen in het riviertje
de Aa gaat van de Kilsdonkse Molen naar kasteel
Heeswijk of van kasteel Heeswijk naar de Kilsdonkse Molen. Een stabiele boot met electromotor en ruime zitplaatsen brengt u in ongeveer vijf
kwartier naar de plaats van bestemming.
Tijdens de vaartocht krijgt u tekst en uitleg van
een gids over de geschiedenis van de Aa, de Kilsdonkse Molen en kunt u genieten van al het moois
dat de omgeving te bieden heeft. Bezoekers kunnen opstappen bij de stuw aan de oprijlaan naar
kasteel Heeswijk of bij de Kilsdonkse Molen. Meer
informatie over vertrektijden en boekingsmogelijkheden: www.kilsdonksemolen.nl.
Ervaren gidsen hebben - samen met leden van
IVN Bernheze en heemkundekring De Wojstap een leuke verzameling feiten en wetenswaardigheden gebundeld tot een amusant verhaal, dat
past bij wat de Kilsdonkse Molen bieden wil.
Als u een familiedag of een gezellig groepsuitje
wilt organiseren, kies dan voor een arrangement
in overleg met de organisatie. De organisatie is
nog op zoek naar personen die willen gidsen.
Geïnteresseerd? U kunt in alle gevallen contact
opnemen via: boekingen@kilsdonksemolen.nl of
06-45762839.
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LOS: van vrouwen voor vrouwen,
maar ook voor echte kerels!

Op Sterk Water speelt wonderbaarlijk improvisatieavontuur

NISTELRODE - De dames van LOS gaan TOTAL LOS in het theater van CC Nesterlé, op 2 april. Met hun
indrukwekkende muzikaliteit, prachtige teksten en fysieke uitspattingen, laat LOS je een avond beleven
vol sterk vermaak!
jonge vrouw in soepele teksten.
Uiteraard komt daarbij kinnesinne
en het tegen elkaar opbieden om
de hoek kijken.

In het derde programma van dit
knettergekke viertal, gaan de
meiden van LOS verder, sneller
en harder dan ooit. Niet gewoon
LOS, ze gaan samen TOTAL LOS!
Ze drijven op hun prima stemmen, het pianospel van Dookje en
het openhartig doorlichten van de

Pers over Total LOS:
‘Humor, met soms mooie scherpe
randjes, maar ook vertederende
liedjes passeren de revue. (…) De
show is ook voor de echte kerels
onder ons een must en dan niet
alleen omdat je bijna twee uur
ongegeneerd naar vier lekkere
meiden mag zitten kijken, maar
bovenal door de geweldige pakkende show die mij meer dan verbaasd heeft.’ (Cultuurpodium.nl)

‘Intussen is Total Los een gulle en
afwisselende show van zo’n twee
uur, waarin goed gezongen wordt
en zelfs smaakvol gepaaldanst.
Kim de Fuijk is de klassiekste zangeres van het kwartet, De meiden
leggen moeiteloos contact met
het publiek en zetten zo nodig
grof geschut in. Dat werkt.’ (Theaterkrant.nl)

HEESCH - Een onbekende tocht langs snelle grappen, intelligente invallen en ter plekke verzonnen vergezichten. ‘Op
Sterk Water’ is de absolute top van het impro-cabaret. Op vrijdag 8 april kun je, in CC De Pas in Heesch, getuige zijn van
een wonderbaarlijk improvisatieavontuur.
Een wonderbaarlijke ontdekkingsreis. Dat wordt het. Ze voeren je in een kolkende stroom
mee tot voorbij de horizon van
de verbeelding. Langs griezelig
herkenbare situaties en langs
plekken waar geen mens ooit is
geweest. Met interactief decor,
visuele gimmicks, vlijmscherpe
humor, muzikale hoogstandjes,
maar vooral: virtuoze improvisatie. Ga het avontuur aan en beleef een avond die
je nooit eerder beleefde. Of, zoals het viersterrenreisadvies van de Volkskrant luidt: ‘Op Sterk
Water, er is geen betere!’

Zaterdag 2 april 2016
Aanvang 20.15 uur
Kaartjes à 12,50 verkrijgbaar via
www.nesterle.nl.

Het antwoord op de eerdere lezersvraag ‘Wie is de regisseur van
Total Los’, is Silvester Zwaneveld. Nena van Geffen mag zich de gelukkige winnares noemen van twee vrijkaartjes.

De voorstelling begint om 20.15 uur en kaarten
zijn te reserveren via de website van CC De Pas.
Als je in aanmerking wilt komen voor twee gratis kaarten voor deze
voorstelling, laat dit dan voor 3 april weten via info@de-pas.nl.

Auto & Motor

NIEUWS

Rij mee met de sponsorrit voor
WensAmbulance Brabant!
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
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www.autobedrijf-timmermans.nl - www.autotrack.nl - www.trekhaken.nl

VORSTENBOSCH – De jaarlijkse Goodwill Tour wordt op zondag
3 april georganiseerd door motorclub De Ketel uit Vorstenbosch.
De opbrengst van deze motortourrit gaat dit jaar naar de stichting
WensAmbulance Brabant.
Stichting WensAmbulance Brabant heeft ten doel zeer ernstig
zieke patiënten nog eenmaal
hun allergrootste wens in vervulling te laten gaan. Bijvoorbeeld
nog een laatste maal het ouderlijk huis zien, naar familie toe of
een dagje naar het strand. Deze
terminaal zieke mensen worden
geheel kosteloos vervoerd, door
compleet ingerichte ambulances. Dit alles onder begeleiding
van professionele vrijwilligers.

www.petersaanhangwagens.nl
Verkoop
Verhuur/Lease
Zelfbouw/Speciaalbouw
Onderhoud, reparatie en keuring
Hét adres voor uw aanhangwagen, paardentrailer en menwagen!
Bosschebaan 80 - Heesch - Tel: (0412) 451066

Ook kunnen er nog twee familieleden met de ambulance mee.

Ieder mens heeft nog een laatste bar De Ketel, Kerkstraat 13 te
wens. WensAmbulance Brabant Vorstenbosch.
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familie toe of een dagje naar het strand. Deze terminaa
vervoerd door compleet ingerichte ambulance
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3 aprilworden
naar geheel
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onder begeleiding van professionele vrijwilligers. Ook kunnen er nog 2 familieled
ambulance mee. Ieder mens heeft nog een laatste wens. WensAmbulance Braba
graag, maar hiervoor is ook geld nodig. Met de sponsorrit van motorclub De Ket
wens in vervulling gaan.

Wilt u graag dit goede doel steunen of heeft u gewoon zin in een leuke motorrit
ongeveer 200 km, kom dan zondag 3 april naar bar De Ketel Kerkstraat 13 te Vo
goedkope winterbanden?
ookinclusief koffie of thee en kan tussen 09:00 en 11:00 u
Inschrijven kost € 6,- p.p.
Vraag vrijblijvend de prijs van uw bandenmaat.
VERHUUR
De route
is alleen
Nieuwe of gebruikte winterbanden
(evt. met
velg) op GPS verkrijgbaar.

goedkope winterbanden?
AUTOBANDENEN ACCU-EXPERT
ook
of www.mcdeketel.nl
Voor meer informatie: www.wensambulancebrabant.nl
Vraag vrijblijvend de prijs van uw bandenmaat.

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

Like onze facebookpagina
en bekijk de actuele aanbiedingen

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

Citroen C1 collection zwart airco 5drs

45.000 km

2012

Chevrolet Kalos 1.4 5drs airco blauw

161.000 km

2002

Mercedes Vito 115 CDI automaat dub cab zilver

156.000 km

2010

Toyota Corolla verso benzine 7 pers ecc automaat

85.000 km

2008

Volkswagen Tiguan 1.4 TSI sport en style nav leer

98.000 km

2012
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Auto & Motor

NIEUWS
Autobanden en Velgen
Taxibedrijf Van Grunsven

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

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

• De goedkoopste
aanhangwagens
en boottrailers
van Nederland
• Zeer hoge kwaliteit
• Standaard 5 jaar
garantie

WILLEM HAERKENS:
‘Een vertrouwde plek en aandacht
die gewenst is’

Een greep uit onze voorraad!
Chevrolet Matiz 0.8 Spirit

2005 € 1999,-

Motoren:

Ford Ka 1.3 Airco

2004 € 2499,-

Honda CBR 900 RR Fireblade

Nissan Micra 1.2 Airco

2006 € 3999,-

Peugeot 307 CC 2.0-16V LEER

2004 € 7900,-

Bedrijfswagens: EX-BTW

Renault Koleos 2.0 DCi 110Kw

2008 € 7999,-

Renault Kangoo 1.5 DCi

1996 € 2250,-

2006 € 2450,-

Citroën Berlingo 2.0 HDI 139dkm 2005 € 3500,Meentstraat 6 5388 KV Nistelrode
06-42300879
info@vanroosmalenaanhangwagens.nl

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

www.vanroosmalenaanhangwagens.nl

NAAM ONDERNEMER: Willem Haerkens
BEDRIJFSNAAM: Grunsven & Haerkens Assurantiën

Belastingaangifte? Bereken jouw autokosten.

ADRES: Hoofdstraat 100a, Heeswijk-Dinther

Met de ANWB Autokostentool bereken je snel jouw werkelijke autokosten. Handig bij het doen van
je belastingaangifte!

HOELANG HEB JE HET BEDRIJF?
1970, zelf opgestart... In 2020 bestaat het bedrijf 50 jaar!
WAT DOET HET BEDRIJF EN WAT IS DE SPECIALITEIT VAN HET
BEDRIJF?
Assurantiekantoor, Regiobank, bankproducten en verzekeringen
voor hoofdzakelijk gezin & MKB (Midden en Klein Bedrijf)
DORPSGENOTEN KUNNEN ME KENNEN VAN:
Van kantoor tussen de kerk en de kroeg en van de Juinders,
daar maak ik graag muziek en ik ben een echte Heeswijker.

Veel mensen worstelen jaarlijks met hun opgaaf inkomstenbelasting. Bij de Adviesdienst van de ANWB
komen dan vooral vragen binnen over autokosten: of en wanneer zijn die aftrekbaar?
Normaal gesproken hanteert de Belastingdienst een tarief van 19 cent per kilometer dat onbelast mag
worden gedeclareerd. Auto’s kosten echter vaak meer dan dat en in sommige gevallen mogen die
werkelijke kosten worden gedeclareerd: bij de kosten die je moet maken voor ziekte horen de vervoerskosten van en naar het ziekenhuis. Daarvoor mag je de werkelijke kosten per kilometer aftrekken. Om
die te berekenen, gebruik je onze autokostentool op www.anwb.nl.
Bron: ANWB

MEDEWERKERS: zes medewerkers, inclusief mezelf.

autobedrijf w. van Dijk
DE OPLOSSING
vOOr
SAMEN MAKEN
Hommelsedijk 14

WAT IS JE FAVORIETE BEZIGHEID BINNEN DE ZAAK?
Contacten onderhouden met klanten. Ik ben nu 70 jaar en zou
graag actief willen blijven op de zaak tot ik het niet meer kan. Ik
uw
vErzEkErINGSzaak
zit nog steeds op dezelfde plek als waar ik vroeger
op de
lagere
school zat... en dat blijft voorlopig ook zo, hoop ik.

VIER JAAR
GARANTIE!

WE HET VERSCHIL,IS
Telefoon: 0413-291887
ELKE DAG OPNIEUW!
OOK VOOR REPARATIES EN APK KEURINGEN
5473 RG HEESWIJK-DINTHER

ONzE Taak!!

WAT VIND JEZELF DAT JE HET BESTE KAN?
Samen met de klant uitdiepen wat voor hem of haar de beste,
Ford Fiësta 1.3 ..................................... 2012 Peugeot 207 ........................................ 2008
uw huidige verzekeringspakket
noodzakelijke verzekering is (behoefte gezin en/ofLaat
bedrijf)
WAT IS JE TAAK IN DE ZAAK?
Adviseren van verzekeringen.

Ford Fiësta nw model 1.0 1.3 en 1.6 2011-2013
door ons geheel vrijblijvend
vergelijken
Ford
Fiësta
op kwaliteit en prijs.1.3............................. 1996-2004

Renault Scenic 1.6................................ 2000

Ford Fiësta 1.6 ..................................... 2009

VW Golf................................................. 2013

ens
oop e1.0
FordLFocus
74 kW ........................... 2013 VW Polo TD BlueMotion 5 drs ................ 2011
neem
f
o
binnen
p
ct o....................................
Ford Focus
2007 StationwagonS:
conta1.4i

HEB JE NOG WENSEN OM VAN TAAK
IN DE ZAAK TE WISSELEN?
Nee, absoluut niet!

0413-291980
www.vangrunsvenhaerkens.nl

EN

S

Ford Focus 1.6 D ...............2006-2007-2013

V
AS AN
SU GR
RA UN
N SV
TI E
EK N
AN &
TO HA
O ER
R K

KLANTEN VINDEN HIER:
VERTROUWDE PLEK EN AANDACHT
DIE GEWENST IS !

Toyota Aygo 4-drs. ................................ 2011

Ford Focus 1.6D .................................. 2010

Hoofdstraat 100 A
Ford Focus 1.6 77 kW .......................... 2012 Ford Focus 1.6D 77 kW ........................ 2013
Heeswijk-Dinther
Tel.
0413-291205
Ford C-Max
........................................... 2004 BeStelwagenS:
of 0413-291980
Fiat Punto 800 cc.................................. 2012
Peugeot 206 ......................................... 2007

Bij Cranen Autoschade nemen wij
ons werk serieus. Uit liefde voor het
vak, waardoor we met niets minder dan

Sinds 1967
gespecialiseerd
in schadeherstel

topprestaties genoegen nemen. Niet voor
niets verzorgen wij als Schadenet lid en
FOCWA eurogarantbedrijf het schadeherstel
voor gerenommeerde verzekerings- en
leasemaatschappijen. Wij geven dan ook
vier jaar garantie op het uitgevoerde
schadeherstel en stellen gratis
vervangend vervoer ter beschikking.

Ford Transit 85 kW ............................... 2005
De Dageraad 19 Heeswijk-Dinther T (0413) 291458 F (0413) 293495
E info@cranen.nl www.cranen.nl
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Veiligheid, dat is belangrijk!

Jij bent de interieurontwerper van jouw
eigen bedrijfswagen!

Tonnie Kooijmans

Tekst: Hieke Stek Foto’s: Lianne Gabriëls

HEESWIJK-DINTHER - Je hebt niet voor niets een bedrijfswagen nodig. Of je hebt als ondernemer of
ZZP’er allerlei gereedschap nodig op locatie of je moet materialen vervoeren. Is het gereedschap veilig,
goed én praktisch opgeborgen en zijn de te vervoeren materialen goed vastgemaakt? Is alles zo ingericht dat je veilig rijdt en dat niet alles door de bedrijfswagen vliegt – met gevaar voor eigen leven – als
je een noodstop moet maken? Naast veiligheid, is efficiënt werken ook belangrijk! Precies weten waar
alles opgeborgen is, genereert snelheid. Geen teleurgestelde klanten meer, omdat de lading onbeschadigd aankomt. Jouw bedrijfswagen precies op maat ingericht is zo gek nog niet!
Hoe zou jij jouw bedrijfswagen
persoonlijk inrichten? Waarschijnlijk op een manier dat je in
één oogopslag alles kan overzien.
Gereedschap en/of onderdelen
liggen op een vaste plaats, zodat
je niet eerst alles bij elkaar moet
zoeken. De te vervoeren materialen zitten veilig met spanbanden vast. “Kom vrijblijvend eens
praten. Uiteindelijk kies je zelf
hoe je het ingericht wilt hebben.
Wij passen ons aan, aan jouw

wensen én budget,” legt Tonnie
Kooijmans van Timebo bedrijfswagen inrichting uit.
Inventariseren
Tonnie heeft van jongs af aan
in de bouw gewerkt. “In 2005
besloot ik als ZZP’er mij toe te
leggen op bouw– en interieurwerkzaamheden. Vier jaar later
koos ik voor de specialisatie interieurs voor bedrijfswagens. Het is
leuk om samen met ondernemer

of ZZP’er, de functie van de bedrijfswagen te bespreken. Dan
een inventarisatie te maken van
de op te bergen gereedschappen
of de materialen die vervoerd
moeten worden. Hoe kunnen we
dat samen op een overzichtelijke, efficiënte én veilige manier
indelen? Vervolgens maak ik een
3D ontwerp, waarmee ik via verschillende invalshoeken de inrichting kan laten zien. Pas als alles
naar wens is, ga ik monteren”.

Een duurzame investering
Tonnie legt uit dat er twee materiaalkeuzes zijn. “Jouw eigen ontworpen werkplek kan gebouwd
worden met aluminium materiaal
in combinatie met komposiet.
Dit is de lichte versie, die veel
brandstof bespaart. Je kunt ook
kiezen voor een zwaardere optie,
waarbij olie– en waterbestendig
multiplex wordt gebruikt. Ik borg
de gebouwde inrichting met speciale apparatuur aan de wandconstructiedelen en vloer van
de bedrijfswagen, zodat bij een
aanrijding of noodstop de schade
aan het interieur en letselschade
aan de chauffeur beperkt blijven.
Veiligheid, dat is belangrijk! Het
mooie van dit systeem is, dat
als er een andere bedrijfswagen
aangeschaft wordt, het interieur
eenvoudig mee te verhuizen is.
Jouw investering is dus een duurzame, die - als je er zuinig op bent
- vele jaren mee kan gaan. Op
die manier wordt de investering
ook over jaren uitgesmeerd.” Dat
wat Timebo in bedrijfswagens
kan realiseren, kan ook in jouw

bedrijfspand. Hij bouwt voor jou
ook een complete, persoonlijk ingerichte werkplaats!
Alles is mogelijk
Heb je binnenverlichting, waarschuwingslampen, imperials, sideof bullbars nodig? Wil je de auto
laten beletteren, de wanden stofferen? Heb je kasten nodig? “Ik
monteer natuurlijk zelf, maar heb
voor andere werkzaamheden
betrouwbare partners. Door het
als totaalpakket aan te nemen,
ontzorg ik de klant compleet en
lever ik de bedrijfswagen precies
volgens de wensen af, met minstens drie jaar garantie”, besluit
Tonnie.

Morgenstond 24b
5473 HG Heeswijk-Dinther
info@timebo.nl
www.timebo.nl
06 - 134 11 695

Een greep uit onze voorraad occasions:
Kia Rio 1.2 5 deuren
Plus Pack

66.302 km

2011

€ 9.945,00

Kia Venga 1.6 AUTOMAAT 42.000 km
Navigator Plus pack

2012

€ 18.745,00

Audi A4 Avant 1.8 Fsi
Proline Business

86.985 km

2012

€ 21.745,00

TIMEBO BEDRIJFSAUTO INRICHTING

BMW 1 Serie 1.6
114

32.032 km

2012

€ 15.845,00

Dr Heijmanstraat 17, 5473 DA Heeswijk-Dinther, T 06-13411695
E info@timebo.nl, www.TimEbo.nl

Fiat 500
Twinair Lounge

32.319 km

2011

€ 11.445,00

Ford Fiesta 1.6 5 deuren
Titanium

115.864 km 2011

€ 8.945,00

Heeswijk-Dinther - Den Dolvert 1 - 0413-291272 Veghel - Heuvelplein 1 - 0413-363435

www.autobedrijfhurkmans.nl

Uw specialist voor bedrijfswageninrichting
interieur- en exterieurbouw volledig op maat.

Tevens onderhoud
en reparatie

Retselseweg 5 Heeswijk-Dinther 06-50453935
ma - di - vr 9.00-20.30 uur do 9.00-17.00 uur za 9.00-16.00 uur
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Heeswijk-Dintherse
Schaakvereniging Caïssa
HEESWIJK-DINTHER - De MooiBernhezeKrant zet onbekendere clubs en verenigingen in het zonnetje. Als eerste is de eer aan
Schaakvereniging Caïssa uit Heeswijk-Dinther. “Schaken is eigenlijk oorlog voeren in het klein”, aldus voorzitter Piet van Helvoort.
speciaal Taartentoernooi, waarbij
er, zoals je waarschijnlijk al dacht,
nogal wat taarten te winnen vallen. Piet: “Dat is altijd een van de
leukste evenementen!”
Wie niet bekend is met het schaken, vraagt zich waarschijnlijk af
wat Caïssa betekent. “Caïssa was
een van de Griekse Muzen in de
Griekse mythologie”, volgens

hebben wilt en waar je de koning
van de ander vast kunt zetten.
Je zit er helemaal in.” Piet van
Helvoort vult aan: “Er zijn zoveel
mogelijkheden. Het is natuurlijk
een krachtmeting, maar op een
andere manier. Je probeert elkaar
de loef af te steken. Het is eigenlijk een soort oorlog voeren in het
klein.”

‘Als je met schaken bezig bent
vergeet je even al je zorgen’
Piet. “Zij stond bekend om haar
verstand. Door de jaren heen is
zij langzamerhand de godin van
het schaken geworden.”

De schakers van Caïssa aan het werk. Op de voorgrond voorzitter Piet van Helvoort tegen 17-voudig
clubkampioen Arjan Schuurmans 
Tekst + foto: Sanne Sleutjes

Wat trekt de achttien leden van
deze schaakclub nu zo aan, aan
het schaken? Clublid Cor van
den Broek weet het heel mooi te
verwoorden: “Als je met schaken
bezig bent, dan vergeet je even
al je zorgen.

“Caïssa is in 1971 opgericht in
Heeswijk-Dinther, in het café van
Jan van Erp indertijd”, vertelt
voorzitter Piet van Helvoort. Zelf

Dat moet wel, want je kan alleen
maar met die partij bezig zijn. Je
kunt alleen maar denken, hoe je
je dame nu krijgt waar je haar

sloot hij in 1974 aan bij de club
en speelde er al ruim 1000 wedstrijden. Elke maandagavond,
om 20.00 uur, zit hij achter een

schaakbord. “Elke match telt
voor onze interne competitie. Zo
is het elke maandagavond weer
spannend.” Ook is er elk jaar een

Op dit moment is er geen jongerenafdeling meer. Iets wat Piet
heel jammer vindt. “We hebben
vaak veel jeugdleden gehad,
maar op een bepaalde manier is
er nog maar één doorgestroomd
naar de volwassenen. Misschien
vinden ze het vervelend om vast
te zitten op de maandagavond.”
Toch is het zo dat schaken goed
is voor je mentale ontwikkeling,
niet alleen voor jongeren: “Schaken is heel goed voor je concentratie, je geheugen en inzicht.
Dus ik zou zeggen, kom het eens
proberen!”

BZB Zuiderslag Zaalvoetbaltoernooi 2016
HEESWIJK-DINTHER - Ze komen elkaar regelmatig tegen in de muzikale wandelgangen, maar wat te denken van een confrontatie in ’n
sporthal, binnen de zaalvoetballijnen? Ze zullen weer eens ‘n balletje gaan trappen! Aanstaande zondag, 3 april is Sporthal De Zaert in
Heeswijk-Dinther het decor van de achtste editie van het Zuiderslag
Zaalvoetbaltoernooi, wat georganiseerd wordt door BZB.
Vanaf 13.30 uur zullen Jovink,
Loco Loco Disco Show, Baby Blue,
The Guilty Six, Pater Moeskroen,
Hot John & the Poor Studs (Poor
John & The Hot Studs), The Dirty
Daddies en – natuurlijk - BZB strijden om de felbegeerde prijzen:
de ‘George Beker’, de ‘Mary SerVaas’ en de ‘Johan Druijff Schaal’.

De live-prijsuitreiking is ’s-avonds
geheel in stijl, vanaf 20.00 uur
in Café De Zwaan, eveneens in
Heeswijk-Dinther.
Iedereen is van harte welkom om
de al dan niet vallende sterren
aan te moedigen! De entree is zowel overdag als ’s avonds gratis.
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Loco’s

DE THUISSLAGER

WIJ LEVEREN EEN GOED STUK VLEES VOOR EEN
BETAALBARE PRIJS. RUND, VARKEN, SCHAAP OF KIP

HS 45 45 cm

van 349,- nu 279,-

HS 45 60 cm

van 369,- nu 299,-

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.
Ook leveren wij voor de horeca vanaf 10 kg.
Oa. runderhaas, rosbief, biefstuk, entrecôte, schnitzel, tartaar
Ook op voorraad, ijsklontjes € 1,80 per zak.

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

Meer informatie: 06-42968565

voetbal

WHV overklast Boskant
LOOSBROEK - Op Sportpark De
Hoef heeft WHV het paasweekend goed ingezet. WHV wist na
lange tijd weer eens te winnen
en dat was nodig ook, want de
laatste 3 punter dateerde van 13
december 2015.
Ondanks dat WHV-trainer Leon
van Wanrooij geen beroep kon
doen op de geblesseerden tweeling Yorick en Juriën van de Rakt
en de geschorste Martijn Driessen, speelde de thuisploeg haar
beste wedstrijd van het seizoen
en overklaste Boskant op alle
fronten. Eindstand 3-1

BErnHEZE SPOrTiEF
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Delissen Transport steekt 8e elftal Prinses
irene helemaal in het nieuw

NISTELRODE - Jacky Delissen,
eigenaar van Delissen Transport
uit Nistelrode, heeft flink uitgepakt richting het 8e elftal van
Prinses Irene.
De heer Delissen, op de foto he-

lemaal rechts staand, heeft een
florerend bedrijf opgebouwd,
dat op verschillende gebieden in
de transportsector actief is. De
mannen van het 8e elftal kregen een compleet wedstrijdtenue, trainingspakken en tassen

van hem. Aanvoerder Theo van
Tilburg bedankte de gulle gever
en liet deze keer de bloemen
achterwege. Hij schonk een grote fles, met daarin de favoriete
drank van de ondernemer, die
dat wel kon waarderen.

rösler sponsort Dames B1 Dos’80
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Prinses irene
te sterk voor BVV

DEN BOSCH/NISTELRODE - Prinses Irene behaalde in Den Bosch,
in een sportieve wedstrijd, een verdiende 0-1 overwinning op directe concurrent BVV. De Bosschenaren beschikken over een aantal
geweldige voetballers.
Prinses Irene liet paaszaterdag
zien dat het Nistelrodese collectief sterker was dan de individuele kwaliteiten van de tegenstander. In de 53e minuut
scoorde Tim van der Heijden de
0-1. Teun van Schadewijk en
Wibe van Rooij zorgden voor de
voorbereiding. De mannen van

Van Tilburg Mode & Sport wonnen de inhaalwedstrijd uiteindelijk verdiend. Als de kansen wat
beter waren uitgespeeld, had
de overwinning zelfs wat hoger
kunnen uitvallen. De talentvolle
scheidsrechter Diouani leidde de
wedstrijd tot volle tevredenheid
van beide ploegen.

IL
1 T/M 3 APR
GELDIG VAN
VOLKORENBOLLEN
Extra vezels, minder zout.

6 S T UK S

0.79
MINNEOLA’S
1 KG

WITTE DRUIVEN

1.49

500 G

1.29

COURGETTE
Damesteam DOS’80 B1

Foto: Desiree Spetter

AUBERGINE

HEESCH - Rösler heeft nieuwe trainingsjacks gesponsord aan de handbaldames B1 van DOS’80. Rösler
verkoopt totaaloplossingen van onder meer straal-, polijst- en reinigingssystemen. Rösler is de grootste
leverancier op het gebied van oppervlaktebewerkingstechnieken en –systemen en vergaart wereldwijd
kennis om een optimaal product aan te bieden binnen de geografische grenzen van België, Nederland,
Luxemburg en het grensgebied van Duitsland. DOS’80 bedankt Rösler voor deze sponsoring.

PER S T U K

0.59

PER S T U K

0.
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VOF De Groot - Huiden & Vachten

SHOARMA MET PAPRIKA*

Volg ons op Facebook voor extra weekend acties!
Ook in de vakanties geopend!
900 G

550 G

2.69 CASSELERRIB

3.69

*

VANAF WOENSDAG 30 MAART

Notebook
MD 99790

Openingstijden
Dinsdag 12.00 - 17.00
Vrijdag 11.00 - 17.00
Zaterdag 11.00 - 17.00

Oude Baan 1a
5386 KS GEFFEN
www.huidenenvachten.nl
Facebook.com/
huidenenvachten

DeWalt accuschroefof boormachine

DeWalt haakse
slijper

DCD710C2

DWE4051

Per stuk

Per stuk

Per stuk

499.00

129.00

59.99

Zet- en drukfouten zijn voorbehouden. *Uit de koeling

HOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS

www.aldi.nl
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Reünie 75 jaar Avesteyn

heeswijk-Dinther – Bij de gelegenheid van het 75-jarig bestaan
van RKSV Avesteyn, worden er tal van activiteiten georganiseerd.
Ook zal er een reünie plaatsvinden, op vrijdag 27 mei 2016, vanaf
19.30 uur, op het Avesteynterrein.
Wij nodigen dan ook iedereen
uit, die op één of andere manier
met Avesteyn verbonden is (geweest), om op een gezellige manier dit jubileum mee te vieren.
Dus (oud)voetballers, (oud)
voetbalsters, leid(st)ers, trainers,

tennis

vrijwillig(st)ers, bestuursleden,
etc., meld je aan via onderstaand
adres en kom naar deze gezellige avond, om terug te kijken op
een mooie historie. Er wordt een
kleine vergoeding van € 5,- p.p.
gevraagd. Hiervoor ontvang je

Hemelvaartsdag ‘Expeditie
de Schellen’ in Nistelrode

koffie/thee met iets lekkers en
twee munten. Wij zorgen voor
vertier en entertainment!
Aanmelden kan via:
reunie75jaar@avesteyn.nl.
Ook foto’s en (sterke) voetbalverhalen zijn welkom via dit
mailadres.
Graag vooraf betalen, via rekening: NL44RABO303133090.
Dus meld je aan en kom met ons
het jubileum van Avesteyn vieren!

World Tour bij TV De Hoef

NISTELRODE – Een nieuw evenement in Nistelrode. Op 5 mei, Hemelvaartsdag, is er op sportpark De Schellen: ‘Expeditie de Schellen’.
De competitie is gebaseerd op het bekende tv-programma Expeditie Robinson. Een uitdagende competitie tussen de deelnemende
teams van maximaal tien personen, die elkaar ook kunnen uitdagen.
Sociale media worden ingezet,
waarmee – geheime - informatie
wordt doorgeven die de deelnemers kunnen gebruiken bij
het oplossen van opdrachten en
sportieve spellen.
Fysieke en mentale kracht, uithoudingsvermogen en puzzels
zijn thema’s waarlangs wordt
gestreden.

De inschrijving, tot 20 april,
staat open voor (vrienden)groepen, verenigingen, families en
buurten. Na afloop van het evenement is er een BBQ en feestavond. Meer informatie en een
inschrijfformulier vind je op de
website van Prinses Irene.
Expeditie de Schellen; een uitdaging die je niet mag missen!

De oplossing

HEESCH – TV De Hoef had op zondag 20 maart de World Tour competitie voor kinderen tot en met 12
jaar. Met speciale ballen, rackets, banen en een heerlijke zonnetje, speelden de ruim dertig aanwezige
kinderen 97 wedstrijden tegen elkaar. De competitie wordt zeven weken achter elkaar gespeeld bij de
deelnemende verenigingen: TV De Hoef, TV Rosmalen, TV De Broekhoek, T.O.Z. en L.T.V. Berlicum.
Team rood wint
De kids werden verdeeld in twee
groepen, rood en groen, die door
elkaar en tegen elkaar speelden.
Er werden alleen enkels gespeeld.
Wie het eerst 7 punten had gehaald, won. Serveren ging om
de beurt en mocht bovenhands
en onderhands. In totaal werden
97 wedstrijden gespeeld. De kids
van team rood wonnen deze dag
met 60 overwinningen tegen 37
overwinningen voor team groen.

gespeeld en gezien”, aldus Margot van der Stappen van TV De
Hoef. De volgende World Tour

wordt georganiseerd op zondag
3 april.
Meer info: www.tvdehoef.nl.

“We kijken terug op een zeer
geslaagde dag. De jeugd en ouders hebben mooie wedstrijden

voetbal

Heeswijk moet zege aan Volharding laten
HEESWIJK-DINTHER - De topper in de 2e klasse H tussen
Heeswijk en Volharding eindigde in een 0-3 overwinning voor
de club uit Vierlingsbeek. De
bezoekers verdienden de zege,
omdat ze net iets sterker waren
dan de thuisploeg, maar het was
jammer dat scheidsrechter Wilbrink, met enkele ongelukkige
beslissingen, een grote stempel
op de wedstrijd drukte.
Met nog zes wedstrijden te spelen, is de achterstand van Heeswijk nu vijf punten op koploper
Volharding. Men zou zeggen
dat dit teveel is, maar in deze

Ruimere openingstijden (zie onze website)

Outlet bloembakken en terraspotten
17 apRil italiaaNSe daG
(binnenkort meer informatie)

Zeer ruime keuze in
vaste planten, heesters, siergrassen, kruiden,
klimplanten, bomen, fruit en haagplanten.
competitie weet je het nooit.
Volgende week wacht de ploeg
van trainer Marc v.d. Ven op-

nieuw een zware pot als ze op
bezoek mogen gaan bij BVV in
Den Bosch.

Willibrordusweg 6 - 5374 NG Schaijk - 0486-461440
info@verstegentuinplanten.nl - www.verstegentuinplanten.nl
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Succesvol Junior-Senior tennistoernooi TC Telro

Foto’s: Yvonne Rosenhart - Meer foto’s: www.mooibernheze.nl.

NISTELRODE – Tennissen met je favoriete oom, oma, zus of ander
familielid. Een gezellige sportieve activiteit bij tennisclub TC Telro.
Afgelopen zaterdag waren alle tennisrackets gespannen om Pasen
sportief te beginnen. Een topdag was het. Het weer werkte goed
mee, de zon kwam door en ook aan sportiviteit ontbrak het niet.

Poule groen A: Thor v.d. Goor/
Maarten v.d. Goor

De uitslag was:
Poule oranje A: gedeelde eerste plaats voor Mats Beek/Joeri
Beek en Tjeu Aarts/Danielle v.d.
Heijden

Poule oranje B: Raff v. Kortenhof/Harold v. Kortenhof

Poule geel A: Cas v. Nistelrooy/
Roel v. Nistelrooy

Poule oranje C: Sil v. Nistelrooy/
Jeroen de Laat

Poule geel B: Karlijn v.d. Heuvel/
Bertwin v.d. Heuvel.

Poule groen B: Merle v. Nistelrooy/Jeroen v. Nistelrooy

ZOTTE

Bezoek

ZATERDAG
op
Nu ook
RDAG
DONDE

EXTRA*
KORTING
OP DIESEL/BENZINE/LPG

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

HESCHEWEG 223 OSS

Telefoonmaken.nl Heesch
’t Dorp 66A
5384 MC HEESCH
0412-857970
heesch@telefoonmaken.nl
www.telefoonmaken.nl

you BREAK it,
we FIX it

Gespecialiseerd in Smartphone en Tablet reparaties

www.mooibernheze.nl
inFOrmeert, BOeit
en interesseert

DE STEUN VAN ONDERSTAANDE BEDRIJVEN GEVEN ONLINE EEN GRATIS PODIUM VOOR ALLE VERENIGINGEN EN STICHTINGEN:
‘t Sfeerhuys Bloem & Styling
Van Grunsven & Haerkens assurantiën
Aagje psychologen
Ambachtelijke Slagerij van den Tillart
Autobedrijf Alfred van Dijk
Autobedrijf Langens
Autobedrijf Minnaar
Autobedrijf Timmermans
Autorijschool van Sleuwen
Badkamermarkt.nl B.V.
Balletstudio Hanneke van der Stappen
Bernheze Makelaars & Adviseurs
Bevers Installatietechniek BV
Bevers Steencentrum BV
Boetiek24.nl
Boslo Investment
Brasserie ‘t oude Raadhuis
Café ‘t Tramstation
Centrum Maia
Chris van Velzen Aanhangers &
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
Gabriellic Voetreflex
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.
Heesch Koi
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
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
Ontmoetingsplek De Nistel
OOvB adviseurs en accountants
Pantein Thuiszorg Heesch
Pantein Thuiszorg Nistelrode
Partycentrum ‘t Maxend

Pas Banden en Accu’s
Plaza ‘t Supertje
Podotherapie van den Heuvel
Praktijk Marneffe
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
Van Boxtel Groep
van den Elzen Transport
Van Lieshout Dier & Tuin VOF
Van Mook, De Echte Bakker
Van Schayk V.O.F.
Van Soest & Partners accountants en
adviseurs
Van Tilburg Mode & Sport
Van Tilburg Online
Venwico Schilderwerken
Verbossen Stukadoors
WomenWorks
Zalencentrum De Hoefslag
Zin in een Feestje

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

www.mooibernheze.nl
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woensdag 30 maart 2016

dOnderdag 31 maart
Filmavond
CC Nesterlé Nistelrode
PAGINA 21
Basiscursus
dierencommunicatie
bij centrum maia
Palmenweg 5 Nistelrode
peutermiddag Bs delta
Herderstraat 2 Heesch
raad & daad
inloopspreekuur
CC De Pas Heesch
lezing over Willem
van Binsbergen
Bibliotheek Nistelrode
Vrijdag 1april
pannenkoekenconcert
De Stuik Vorstenbosch
cabaret: enge Buren
CC De Pas Heesch
publieksavond bij
sterrenwacht halley
Halleyweg 1 Heesch
zaterdag 2 april
Open huizendag
PAGINA 26

publiekswandeling in de
maashorst
Natuurcentrum De Maashorst
Nistelrode
BzB zuiderslag
zaalvoetbaltoernooi
Sporthal de Zaert
Heeswijk-Dinther
PAGINA 32
goodwill tour
Start: Bar De Ketel
Vorstenbosch
PAGINA 29
Vriendenconcert:
Friends for life
De Muziekfabriek
Heeswijk-Dinther
huiskamerconcert: eXpats
CC De Pas Heesch
Open zondag:
raamdecoratietotaalmarkt.nl
Waardsestraat 13 Nistelrode
VV Vogelvreugd: kaarten
CC Servaes Heeswijk-Dinther
lentemarkt
Kilsdonkse Molen
Heeswijk-Dinther
PAGINA 16
maandag 4 april

Familieopstellingen
bij centrum maia
Palmenweg 5 Nistelrode

Yoga
Kloosterkapel Vorstenbosch

Workshop: maak uw eigen
buitenschilderij
De Eijnderic Nistelrode

Workshop: creatief met
tijdschriften
Bibliotheek Heeswijk-Dinther
PAGINA 12

Bezinningsochtend over
avondwake
Kerkstraat 2 Heesch

proefles tai chi - Qi gong
bij centrum maia
Palmenweg 5 Nistelrode

lezing: Willem marie
speelman
Abdij van Berne
Heeswijk-Dinther
PAGINA 12

dinsdag 5 april

muziektheather los:
total los
CC Nesterlé Nistelrode
PAGINA 29
zinghismee
CC De Pas Heesch
zOndag 3 april
Open atelierroute Bernheze
Bernheze
PAGINA 10

Yoga
Kloosterkapel Vorstenbosch
inloopspreekuur
Fysiotherapie hoogstraat
Hoogstraat 11 Heesch
VV Vogelvreugd: kienen
CC Servaes Heeswijk-Dinther
lezing: geprezen zijt gij
CC Servaes Heeswijk-Dinther

WOensdag 6 april

zaterdag 9 april

dinsdag 12 april

5a helma van de rakt:
Frisse neus wandeling
Vanaf de Kriekeput Schaijk

cabaretvereniging de
zandkruiers: Bonte avond
CC De Wis Loosbroek

Yoga
Kloosterkapel Vorstenbosch

5a helma van de rakt:
Bosavontuur
Parkeerplaats van de St.
Annastraat Schaijk

tuinschetsdag
inspiratiecentrum
lipsgroen
Weijen 77 Nistelrode

jeugdatelier
Kloosterkapel Vorstenbosch

Open dag Fanfare aurora
‘t Dorp 138 Heesch

reiki 2 bij centrum maia
Palmenweg 5 Nistelrode

efkes anders:
lang en gelukkig!
CC Nesterlé Nistelrode
PAGINA 3

Buurtavond
‘Broer van gestel’
Heemkamer, Maxend 3
Nistelrode
PAGINA 6
gratis inloopspreekuur
Van soest & partners
accountants en adviseurs
Cereslaan 4 Heesch
PAGINA 20
dOnderdag 7 april
Oud papier
Dorp Vorstenbosch
raad & daad
inloopspreekuur
CC De Pas Heesch
BecO: marjan minnesma
CC Nesterlé Nistelrode
PAGINA 1 EN 8
meditatieavond
Kloosterkapel Vorstenbosch
andy marcelissen:
Verstand op nul
CC De Pas Heesch
Vrijdag 8 april
cabaretvereniging de
zandkruiers: Bonte avond
CC De Wis Loosbroek
koffie inloop voor
weduwen en weduwnaars
Petrus-Emmauskerk Heesch
PAGINA 6
2600 jaar Vorstenbosch
in beeld
De Stuik Vorstenbosch
Op sterk Water
CC De Pas Heesch
PAGINA 29

arcadia: Of je worst lust
CC De Pas Heesch
PAGINA 3
heitje voor karweitje
Nistelrode
zOndag 10 april
heilige communie
St. Lambertuskerk Nistelrode
Open atelierroute Bernheze
Bernheze
PAGINA 10
Bernhezer solistenconcours
De Stuik Vorstenbosch
PAGINA 8
Vroege vogelwandeling
Natuurcentrum De Maashorst
Nistelrode
excursie Wisenten
Natuurcentrum De Maashorst
Nistelrode
singsation met
afrika-engakoor
Markant Uden
efkes anders:
lang en gelukkig!
CC Nesterlé Nistelrode
PAGINA 3
VV Vogelvreugd: kaarten
CC Servaes Heeswijk-Dinther
arcadia: Of je worst lust
CC De Pas Heesch
PAGINA 3
maandag 11 april
Yoga
Kloosterkapel Vorstenbosch

zonneochtend
Zaal ‘t Tramstation Nistelrode
inloopspreekuur
Fysiotherapie hoogstraat
Hoogstraat 11 Heesch
VV Vogelvreugd: kienen
CC Servaes Heeswijk-Dinther
WOensdag 13 april
5a helma van de rakt:
Frisse neus wandeling
Vanaf - bij mijn zus- Nistelrode
i-meet: nickpikken
Raadhuisplein 21
Heeswijk-Dinther
Open huis & labyrint
lopen bij centrum maia
Palmenweg 5 Nistelrode
symposium: Bewegen,
Bewezen gezond
CC De Pas Heesch
Workshop: de italiaanse
keuken
De Eijnderic Heesch
PAGINA 2
kennismaker lezing:
milan hendriks
Bibliotheek Heeswijk-Dinther
PAGINA 4
dOnderdag 14 april
informatieavond:
drugs en alcoholgebruik
onder jongeren
CC Nesterlé Nistelrode
PAGINA 4
Boek & Babbel
Bibliotheek Heesch
raad & daad
inloopspreekuur
CC De Pas Heesch
lezing: permacultuur
Kloosterkapel Vorstenbosch
PAGINA 2
suus zingt
annie mg schmidt
CC De Pas Heesch

zoeien & zaaien 18+
Lunenburg Loosbroek

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

