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InformatIe
 voor de

KERNEN

Wat meer groen zo langs de stra-

ten, is volgens ons zeker geen 

overbodige luxe. Nistelrode ver-

dient een opfrisbeurt van de open-

bare ruimte. Dat maakt het pret-

tig wonen en leven. En nu we het 

daar toch over wonen hebben; wij 

vinden dat we als gemeente indivi-

duele bouw en collectief particulier 

opdrachtgeverschap moeten facili-

teren. Omdat je zo waarborgt dat 

ook jongeren een plek kunnen vin-

den in het dorp waar ze zijn opge-

groeid, daar waar hun roots liggen. 

Met je ouders nog om de hoek, 

wel zo gemakkelijk voor iedereen, 

zeker als zij op latere leeftijd een 

steuntje kunnen gebruiken. Op die 

manier kunnen ook zij langer op 

hun eigen plekje blijven wonen.

Nistelrode, aan de rand van de 

Maashorst, een ligging met ont-

zettend veel kansen en mogelijk-

heden op recreatief gebied. Kan-

sen en mogelijkheden die benut 

moeten worden. Er is onder de 

Bernhezer ondernemers creativiteit 

en innovativiteit genoeg om daar 

voor te zorgen.  Het CDABernheze 

wil ruimte geven, ruimte om je te 

kunnen ontplooien. Ruimte aan 

een Mooi, ondernemend- en vei-

lig- Nisseroi.

Stem 19 maart dus CDA, het beste 

voor Bernheze!

CDA: Mooi-en veilig- Nisseroi

BERNHEzE - Eigenlijk moeten we nu zeggen Weversrijk! Dit gezellige 

dorp, gelegen aan de rand van de Maashorst verdient een veilig cen-

trum. Want ook buiten de Carnaval moet het mogelijk zijn veilig van ‘t 

Pumpke naar de Snor te lopen, of op een gezellige winkelmiddag tussen 

Marya en Van Tilburg. Zonder van je sokken te worden gereden!

Mart Smits, Ezra Leeger, Esther van den Bogaart

Lijstduwer betekent voor mij, dat 

ik van harte het programma onder-

schrijf en met vertrouwen de verkie-

zingen tegemoet zie. Oog hebben 

voor iedereen en in het algemene 

belang besluiten durven nemen is 

mijn motto. Dat heb ik van huis uit 

al zo meegekregen. Ik heb al die 

jaren vanuit deze visie iets mogen 

betekenen voor u als raadslid en de 

komende jaren ga ik met de steun-

fractie de voorstellen mee bespre-

ken. Helemaal alles loslaten wil ik 

niet, maar ik streef naar een rustig 

afbouwen. De kracht van ‘samen 

sterk’ heeft geresulteerd in een lijst 

van 50 goede kandidaten en een 

stevige achterban: jong en oud, man 

en vrouw, nieuw en bekend, die het 

programma van deze nieuwe partij 

onderschrijven. Ik mag daarvan een 

trotse lijstduwer zijn. Een bewuste 

keuze na vele jaren met veel plezier 

in de gemeenteraad zitting te heb-

ben gehad. Wel dankzij de steun 

van de kiezers die dat mogelijk ge-

maakt hebben, daarvoor hartelijk 

dank. Ik roep u zeker op om te gaan 

stemmen op 19 maart. En natuurlijk 

hopen wij dat u opnieuw uw stem 

aan LOKAAL - lijst 1 - geeft: aan die 

man of vrouw die uw vertrouwen 

waard is!

ABB: Samen Sterk, ook als lijstduwer

BERNHEzE - Samen Sterk klinkt misschien cliché, maar volgens mij is 

juist dát van belang om ook voor de komende vier jaar weer op goede 

sterkte te zijn om onze gemeentebelangen te behartigen. In de volle 

breedte van Bernheze, maar wel werkend vanuit de kernen: dan ben 

je geloofwaardig. Daarom ben ik lijstduwer geworden van LOKAAL: 

omdat hierin 3 lokale partijen zich ‘samen sterk’ voor uw belangen in 

willen zetten.  

Hannie van Uden - van Grunsven, trotse Bernhezenaar

Logo?

Anke Fransen 

Anke Fransen, als presentatrice 

bekend van WAN-TV, heeft de lei-

ding van de avond. De politici wor-

den eerst aan de tand gevoeld over 

hun feitelijke kennis van zaken. zij 

ze thuis in de materie? Weten ze 

waar het over gaat? 

Daarna krijgen ze in een speed-de-

bat een paar minuten de kans om 

hun standpunt over een discutabe-

le kwestie te verdedigen tegenover 

een tegenstander. Er komen zes 

thema’s aan de orde. Voor de pau-

ze zijn dat: het Groene buitenge-

bied, de Economie en  de Risico’s 

van het buitenleven. Na de pauze 

gaat het over Toerisme en recre-

atie, Flora en fauna en tot slot de 

Genoegens van het buitenleven.  

Alle kopstukken 

Het debat wordt gehouden op 

zondagavond 9 maart in de Wis in 

Loosbroek. Aan het debat nemen 

de kopstukken van alle politieke 

partijen deel.  En er is een Groene 

Grand Jury die de prestaties van de 

politici beoordeelt.  

Het  programma begint om 20.00 

uur. De zaal gaat open om 19.30. 

De entree is gratis. En vol is vol. 

Zondag 9 maart - 12 keer een 

speeddebat over daarbuiten

LOOSBROEK - De Bernhezer Buitenwacht organiseert met het 

oog op de raadsverkiezingen een debat.  Het wordt geen 

traditioneel debat, waarbij politici elkaar in een lang betoog 

vliegen af vangen. zo’n debat  waarbij de een linksom ver-

telt , wat de ander zojuist rechtsom heeft beweerd . Nee, 

de Buitenwacht heeft een pittig programma voorbereid. Met 

een kennisquiz en met 12 discutabele stellingen over actuele 

thema’s.  

Bij RegioBank… 

bent u geen rekeningnummer, maar wordt u geholpen door iemand  

die u kent.

krijgt u gewoon een goede rente en iemand die alles voor u regelt. 

kunt u terecht voor betalen, sparen, alles.

kiest u zelf hoe u uw geldzaken regelt: gewoon bij ons op kantoor, thuis 

via internet of met onze mobiele app.

brengen we uw financiële vragen terug tot begrijpelijke oplossingen  

en gewoon goede producten.

zorgen we er samen voor dat uw geldzaken op orde zijn.

vindt u geen marmeren vloeren en mannen in dure pakken.  

Wij zijn een nuchtere bank in de buurt.

belt u niet naar 0900-nummers, maar gewoon  

naar een lokaal telefoonnummer.

kunt u altijd even binnenlopen voor advies  

en een kop koffie. 

vindt u vertrouwde gezichten op de bekende  

plekken. Wij blijven in de buurt.
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Profiteer van het voordeel & gemak 

van al uw geldzaken onder één dak.

Kies drie voordelen op regiobank.nl en maak kans op een  

fiets- of wandelweekend met twee overnachtingen t.w.v. € 190.

Ga vóór 21 maart naar regiobank.nl en doe mee!

Van Heck Assurantiën

't Dorp 124
5384 MD Heesch

T 0412 - 45 20 03

E info@vanheckassurantien.nl

I www.vanheckassurantien.nl

Van grunsven & Haerkens

Hoofdstraat 100-A

5473 AT Heeswijk-Dinther

0413 - 29 19 80

info@vangrunsvenhaerkens.nl

www.vangrunsvenhaerkens.nl 

Rivez Assurantiën 

& Risicobeheer

Weijen 19a, 5388 HL Nistelrode 

088 - 8000 900

info@rivez.nl
www.rivez.nl

Van Heck Assurantiën

‘t Dorp 124
5384 MD  Heesch

0412 - 45 20 03

info@vanheckassurantien.nl

www.vanheckassurantien.nl 

Een van de overheidstaken is er-

voor zorgen dat mensen bestaans-

zekerheid hebben. Dat betekent 

dat de overheid ervoor zorgt dat 

inwoners voldoende geld hebben 

om te kunnen leven. 

De overheid voert deze taak uit 

door maatregelen te nemen op het 

gebied van sociale zekerheid. Dit 

is nodig als mensen bijvoorbeeld 

arbeidsongeschikt, werkloos, ziek 

of hulpbehoevend zijn. De soci-

ale zekerheid zorgt ervoor dat ze 

over een inkomen beschikken om 

in hun bestaan te voorzien. Dit is 

de inkomensbeschermende func-

tie van de sociale zekerheid. Als 

iemand een uitkering nodig heeft, 

dan biedt het sociaal zekerheids-

stelsel ook voorzieningen om men-

sen weer aan het werk te krijgen. 

Dat gebeurt door re-integratie en 

(re-)activering. De gemeente stelt 

alles in het werk om de koopkracht 

van minima tot 110% te verbete-

ren. 
zo wordt verdere tweedeling van 

de samenleving tegen gegaan. Het 

kwijtscheldingsbeleid moet goed 

bekeken worden. Alleenstaande 

ouders met kinderen tussen 4-12 

jaar zouden in principe niet ver-

plicht moeten worden om te gaan 

werken. zij moeten de vrije keus 

hebben om voor de eigen opvang 

van hun kinderen te kiezen. Bij on-

verwachte zaken telt volgens de SP 

de geest van de regeling. 

Contact
Vragen of wilt u zaken aan de kaak 

stellen in Bernheze? Neem contact 

op met: Toon van Vugt (tel 0413-

292870) voor Heeswijk-Dinther, 

Loosbroek en Vorstenbosch. Chris-

ta Kolman (tel. 0412-451398) 

voor Heesch en Nistelrode. zie 

ook: www.bernhezeonzezorg.nl  

Als u SP lid wilt worden: 

www.bernheze.sp.nl

SP: Kies 19 maart 100% sociaal, kies SP

BERNHEzE - Op 19 maart bent u aan het woord. De inwoners van Bern-

heze kiezen dan de nieuwe gemeenteraad. Dan is de SP een verstandige 

keuze! Maak een keuze voor de inhoud en niet voor de poppetjes. Zeker 

als het om sociale zekerheid gaat. Ondanks de crisis moet Bernheze 

doorgaan met zorgen voor elkaar. Goed voor iedereen die zorg nodig 

heeft. Goed voor werkgelegenheid. Goed voor Bernheze.

Rein van Moorselaar, Cor van Erp, Toon van Vugt, Lijst SP

Mooi KBO
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Oliedom?
Laat ik nou steeds gedacht hebben dat Duurzaamheid 

en MVO vooral hedendaagse begrippen zijn. Iets van de 

moderne tijd, zogezegd. Nou, niets is minder waar. Al in 

de Middeleeuwen wist men wel raad met duurzaamheid. 

Elektriciteit? Nooit van gehoord.  En dus maakte men 

dankbaar gebruik van dat wat wél binnen handbereik lag. 

Wind en water bijvoorbeeld. 

Tegenwoordig noemen we dat MVO-ondernemen, toen was het 

gewoon denken met je gezonde boerenverstand. In feite gaan 

we dus helemaal niet zoveel vooruit in ons gedachtegoed, we 

maken alleen de koppeling vanuit het verleden naar nog meer 

rendement, mét onze hedendaagse kennis en kunde. Dat dan 

weer wel.

Met ons Bridges-bezoek doen we letterlijk een flinke stap terug 

in de tijd.  De Kilsdonkse Molen: een stukje bijzondere historie, 

op een klein stukske Brabant. Uniek in zijn soort. Want de 

Kilsdonkse molen is 

niet zomaar een molen: 

het zijn er maar liefst 

twéé. Een door wind 

of water aangedreven 

watervluchtmolen en 

een wateraangedreven 

oliemolen. En dat is 

uniek en héél bijzonder. 

We gaan het vandaag 

zien. De molens 

zijn indrukwekkend 

gerestaureerd en 

tegenwoordig allebei 

volop in bedrijf. 

De windmolen plet 

graan tot meel en de 

oliemolen werkt zich 

letterlijk een slag in de 

rondte met het persen 

van olie uit noten en 

zaden. We leren over 

molenstenen, over 

ingenieuze constructies 

die draaien, slaan, 

persen, drukken 

en hijsen. Na de 

interessante rondleiding 

verzamelen we ons in 

het spiksplinternieuwe Bezoekerscentrum. Ook al zo’n duurzaam 

project, met een dak waarop plantjes welig tieren, zonnepanelen 

in de buitenwanden en koude-warmte opslag in de bodem. Ik 

bedenk dat de Kilsdonkse molen hiermee nog een stukje uniciteit 

kan toevoegen aan haar cultuurhistorische waarde. Want energie-

opwekking uit wind, zon, aarde én water op een en dezelfde 

locatie, dat is toch behoorlijk uniek te noemen. 

We sluiten ons bezoek af met een buffet in stijl: aangeboden door 

Ecodome en bouwbedrijf De Visser, verzorgd door Stichting de 

Kilsdonkse Molen. 

En, o ja, ik weet nu waar de uitdrukking ‘oliedom’ vandaan komt: 

het slaan van de olie maakte zóveel herrie, dat kinderen van de 

molenaar nogal eens gehoorschade opliepen. Daardoor konden zij 

op school niet goed meekomen. Maar dom…? Ik weet intussen 

beter. Ze waren hun tijd vér vooruit. 

Anonymous

Stichting Bridges Bernheze

tel. 0412-653768

www.bridgesbernheze.nl

info@bridgesbernheze.nl

Foto’s: Marcel Bonte

KBO Bernheze

KBO VORSTENBOSCH EN NISTELRODE

Erven; een serieuze 

aangelegenheid

Themamiddag en 

liederentafel bij 

KBO Vorstenbosch

VORSTENBOSCH – KBO Vorsten-

bosch heeft voor de komende we-

ken een themamiddag op woens-

dag 12 maart en een liederentafel 

op donderdag 20 maart op het 

programma staan. 

Voor de themamiddag zijn Bram 

van den Boogaart en Marie-José 

Rijkers, van Schepers & Van Nunen 

Netwerk Notarissen Uden-Veghel, 

uitgenodigd.

Zij zullen de aanwezigen bijpraten 

over erven en schenken en speciaal 

aandacht besteden aan hoe een 

goed testament kan voorkomen 

dat de langstlevende echtgenoot 

het erfdeel van de kinderen moet 

‘opeten’ bij opname in een ver-

pleeghuis. 

Deze bijeenkomst is gratis en voor 

iedereen toegankelijk, ook voor fa-

milie, kennissen en vrienden.

Een week later, op donderdag-

avond 20 maart, wordt er een 

liederentafel georganiseerd. An-

neke van Lankveld en Pieter van 

Dommelen zorgen voor de mu-

ziek. De aanwezigen kunnen op 

een gezellige manier samen liede-

ren zingen. Het repertoire bestaat 

uit bekende Nederlandse liederen. 

Aanvang 19.30 uur (zaal open om 

19.00 uur) en de entreekosten zijn  

€ 1,50 inclusief 1x koffie/thee. 

Deze avond is voor iedereen toe-

gankelijk.

KBO jaarvergadering 

Vorstenbosch goed 

bezocht

VORSTENBOSCH - Veel leden 

bezochten woensdag 26 februari 

de jaarvergadering van de KBO in 

Vorstenbosch. 

Zij werden bijgepraat over het ge-

voerde beleid en kregen te zien 

dat 2013 een goed jaar is geweest. 

De voorzitter benadrukte dat dit 

alles bereikt is door de inzet van 

alle vrijwilligers en bestuursleden. 

Tijdens de bestuursverkiezingen 

werd Nellie van der Spank officieel 

benoemd en zijn Jos van de Lis-

donk en Cor Ottenheim herkozen. 

In de pauze werd het jaaroverzicht 

2013 in beelden gepresenteerd.

Revue Jong 
van Harte 

HEESCH - Toneelvereniging ‘Jong 

van Harte’ van KBO Heesch ver-

zorgt op vrijdag 14 en zondag 16 

maart een revue vol sketches, dans 

en muziek in De Pas in Heesch.

De uitvoering op 14 maart is gratis 

voor leden van KBO-Heesch tij-

dens de KBO-dag. 

Op zondagmiddag 16 maart, aan-

vang 15.00 uur, wordt dit optre-

den herhaald voor jong en oud 

uit Heesch en omstreken. Kaarten 

kosten in de voorverkoop € 5,-, op 

de dag zelf € 7,50, inclusief een 

kop koffie of thee. Voor toegangs-

kaarten bel: 0412-451634.

Dit spektakel mag u niet missen! 

Infomiddag over 

erven en schenken

NISTELRODE  - KBO Nistelrode en 

de bibliotheek houden dinsdag 11 

maart een informatiemiddag met 

als thema ‘AWBZ, erven en schen-

ken’ in CC Nesterlé. 

Wie thuis of in een instelling zorg 

of huishoudelijke hulp krijgt, be-

taalt een inkomensafhankelijke ei-

gen bijdrage. Vanaf 1 januari 2013 

telt ook een extra deel van het ver-

mogen mee bij de berekening. 

Deze eigen bijdrage kan oplopen 

tot wel  € 2.200 per maand. Om-

dat het spaargeld hierdoor kan op-

gaan aan de eigen bijdrage, vrezen 

ouders veel minder vermogen aan 

hun kinderen te kunnen nalaten. 

Ook rijst de vraag welke moge-

lijkheden er zijn, als het vermogen 

voor een belangrijk deel bestaat 

uit de eigen woning. Tijdens de 

informatiemiddag in CC Nesterlé 

zal notaris De Bie onder meer in-

formeren over de mogelijkheden 

om de eigen bijdrage te beperken. 

Daarnaast is er volop gelegenheid 

om vragen te stellen. Vanaf 13.30 

uur staat de koffie klaar. De locatie 

is rolstoeltoegankelijk, de toegang 

is gratis. De bijeenkomst duurt van 

14.00 tot 16.00 uur. 

Deze middag vindt plaats in het 

kader van de WMO-koffiebijeen-

komsten van de gemeente Bern-

heze.

Informatie-
bijeenkomst 
Laverhof  in 
St. Servaes 
HEESWIJK-DINTHER - Thuiswo-

nende cliënten van Laverhof en 

belangstellenden zijn op woens-

dag 12 maart welkom in CC St. 

Servaes in Dinther. 

De cliëntenraad van Laverhof 

verzorgt die dag een informatie-

bijeenkomst in samenwerking met 

de KBO Dinther. 

Het is de vierde van een serie bij-

eenkomsten, die elk op een andere 

locatie in Schijndel en Heeswijk-

Dinther plaats zullen vinden. 

De cliëntenraad wil tijdens deze 

middag graag informatie over de 

ontwikkelingen in de thuiszorg en 

huishoudelijk zorg delen en tips en 

zorgpunten bespreken. Van 15.00 

tot 16.30 uur.

Marieke Moorman, die juist de 

honderd dagen als burgemeester 

van Bernheze erop heeft zitten, zal 

haar ervaringen met het publiek 

delen. Als tweede spreekster zal 

Hanneke van Vucht van Women-

Works haar verhaal doen. Women-

Works is een bedrijf dat is gespe-

cialiseerd in bedrijfskleding voor 

iedere branche. Zij runt dit bedrijf 

samen met Suzan de Weerd. Daar-

na komt Melina van Herpen-Ruijs, 

ontwikkelingspsycholoog bij Opdi-

dakt in Heesch en adoptiemoeder 

van Faith uit Kenia. Zij vertelt over 

haar ervaringen met adoptie, waar-

voor zij met haar man 9 maanden 

in Nairobi (Kenia) woonde.

Na de pauze komen Lia Thomassen 

en Marleen Frunt aan het woord. 

Lia Thomassen is docent, echtge-

note en moeder. Zij zit in de leden-

raad van Menzis en zet zich in voor 

een speciale camping in Frankrijk. 

Zij is ook leeskringleidster van onze 

KVO geweest. Marleen Frunt is al 

jaren als hardlooptrainster actief, 

enerzijds bij een atletiekvereniging 

en anderzijds als zelfstandige met 

Runningtherapie Bernheze. 

Zij traint en coacht mensen die wil-

len ervaren dat beweging goed is 

voor lichaam en geest, bijvoorbeeld 

bij een burn-out, depressiviteit of 

ziektes. De avond wordt gehouden 

in het kader van de KVO vrouwen-

week van 8 tot en met 15 maart. 

Opgeven kan tot 10 maart via 

heesch@kvo.nu of 0412 452026. 

Kosten,  inclusief koffie/ thee, voor 

leden € 5,- en voor introducees   

€ 6,-.  Aanvang 19.30 uur. 

De vrouw van nu centraal 

op thema-avond

HEESCH  - Vijf vrouwen vertellen woensdag 12 maart in ’t Tunneke in 

Heesch over hun leven, passie en ondernemerschap tijdens de thema-

bijeenkomst ‘De vrouw van nu’ van de KVO. 

Ad Ketelaars Taxaties
makelaar o.g. - beëdigd taxateur

Betaal niet teveel belasting
door te hoge WOZ-waarde

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

De agrarische sector
is een belangrijke motor 

voor onze economie;
ook in Bernheze  

VVD-Bernheze Zeker NU!

www.kringloopbernheze.nl

Goederen
zelf afleveren
voorste Groes 1a 
Heesch

Goederen
laten opHalen 
bel 0412 62 61 11 

Jeugdprins Joshua van
CV De Hossende Wevers 
Nistelrode - een gouden optocht voor CV de Hossende Wevers 
ging vooraf aan een belangrijk moment van de dag: de onthulling van 
de jeugdprins. de 12-jarige Joshua zit bij juffrouw Nicole in groep 8a 
van basisschool ’t Maxend. Het carnavalsbloed stroomt hem door de 
aderen, hij weet dus waar hij aan begint. Behalve voetballen bij Prinses 
irene in de d2 en de zaterdag scouts, heeft hij ook tijd om als jeugd-
prins Joshua d’n 1ste vanaf deze carnavalszondag de jeugd van CV de 
Hossende Wevers aan te sporen tot een grote polonaise. 
“Mijn vader is prins geweest; Jos Verkuijlen en mijn moeder is  
Miranda”. Broer Bradley was al eens adjudant en zus Caitlin was ook 
al eens jeugdprinses. Broer dominic zal vast in de toekomst ook nog 
wel ‘n keer de scepter zwaaien.

Op de stoel van de partijleden 
Voorbereiding op schoolverkiezingen

Burgemeester Moorman moest 
eerst nog haar stoel bemachtigen, 
de zaal zat helemaal vol, inclusief 
de zetels van 21 raadsleden en 
burgemeester. 
Het belemmerde burgemeester 
Moorman niet om een levendig 
verhaal te vertellen over de ge-
meentelijke politiek. Zij beant-
woordde de op haar afgevuurde 
vragen over het functioneren van 
de raadsleden, naast hun fulltime 
baan elders en haar eigen fulltime 
baan als burgemeester. “Maar,” 
voegde zij toe “de mensen in de 
raad zijn niet belangrijk, maar wel 
waar het over gaat, o.a. uitbrei-
ding van het schoolgebouw, sport-
accommodaties, openingstijden 
cafés en de Pas.”

de scholieren gingen met hun 
‘partijgenoten’ naar separate ruim-
tes. Het doel was zoveel mogelijk 
informatie te krijgen over de in-
houd van de partijprogramma’s, 
het onderscheidend vermogen van 
de partijen en – natuurlijk – advies 
over hoe hun medeleerlingen op 
17 maart, tijdens de scholieren-
verkiezingen, over te halen op hun 
partij te stemmen. 

Partijpolitiek
CdA-er Peter van Boekel kreeg 
de vraag wat een goeie gemeente 
is. simpel; elke gemeente waar je 
lekker woont, goeie faciliteiten 
hebt en dichtbij huis kunt werken 
is goed. VVd vertegenwoordiger 
Jack van der dussen mocht de 

vraag beantwoorden wat zij voor 
de jongeren doen. Voor de scholie-
ren belangrijker dan lastenverlich-
ting voor ondernemers en stren-
gere straffen voor criminelen. 

Annemieke Boellaard legde uit 
dat haar d66 partijgenoten op 
17 maart hun stemmers moesten 
overtuigen met het motto: doen 
vanuit je eigen kracht en kansen 
voor iedereen. 
Jesse Jansen van Progressief Bern-
heze hechtte veel belang aan be-
slissingen die het belang van ‘mor-
gen moeten we ook nog leven’ 
ondersteunen. sP-er Cor van erp 
beantwoordde de suggestie over 
mogelijkheden voor ontmoetings-
plekken met enthousiasme, waard 

om onderzocht te worden, zonder 
overlast voor de omgeving.

Lokale opties
Blanco had Marko Koning afge-
vaardigd. Hij mocht antwoord 
geven op voordeel en nadeel van 
een lokale partij. Natuurlijk hoeft 
een puur lokale partij zich niet te 
conformeren aan de landelijke pro-
gramma’s, maar krijgt ook geen 
subsidie vanuit een landelijke partij 
voor hun campagne. lokaal verte-
genwoordiger roel Monteiro be-
nadrukte de combinatie van jonge 
frisse politici en ervaren ‘rotten’ in 
het vak. 
Met stickers, posters en informatie 
vertrokken de leerlingen, een erva-
ring rijker, weer naar school. 

HeesCH – Leerlingen van Het Hooghuis in Heesch namen op 26 februari plaats in de raadszaal van de gemeente Bernheze. Nadat zij vorige week 
waren ingedeeld in zeven groepen, elk een politieke partij uit Bernheze vertegenwoordigend, kregen ze nu de kans om vertegenwoordigers van 
de partijen zelf aan de tand te voelen.

Goed voorbereid en met kritische vragen op papier Foto’s: Marcel van der Steen Tekst: Martha Daams

‘De mensen in de raad zijn niet belangrijk, maar wel waar het over gaat’

SJef vaN deN Berg, proficiat 
met je bronzen medaille op WK 
handboogschieten in frankrijk

Peter van Boekel
Stem CDA 19 maart!

Nr.1
Bernheze

fOlDers VerspreiDen?
info@demooibernhezekrant.nl
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de Kloosterkapel heeft de komen-
de week tal van activiteiten op het 
programma staan. 

Op zaterdag en zondag 8 en 9 
maart is de expositie Beeldhouw-
kunst van ine van lierop te bezoe-
ken. ine van lierop-ooms maakt 
figuraties en portretten in brons. 

in haar werk vormt de mens in al 
zijn aspecten haar grootste inspira-
tiebron. Gratis toegang. Beide da-
gen van 11.00 - 17.00 uur.

Op donderdag 13 maart is er weer 
een meditatie-uur, o.l.v. emmy si-
mons van 20.00 - 21.15 uur, kos-
ten € 7,50. emmy simons heeft 
duits en theologie gestudeerd en 
was als geestelijk verzorger werk-
zaam. 

een korte lezing over een pel-
grimstocht naar Santiago de Com-
postella gaat op vrijdag 14 maart 
vooraf aan de film The Way, van 
19.30 - 23.00 uur, kosten € 5,-. 
Pelgrimeren is al eeuwen oud, 
maar op bedevaart gaan wordt 

ook tegenwoordig nog volop ge-
daan. Zij die de tocht ooit willen 
gaan lopen kunnen op deze avond 
veel informatie krijgen.

en op zondag 16 maart is er een 
concert van het trio dHoofd, uitge-
breid met een blazersensemble. Zij 
zingen en spelen ‘poëtische pop’. 
Van 15.00 - 17.00 uur, entree € 5,-. 

eigen werk, in een poëtisch maar 
zelden echt storend soort Neder-
lands. luisterliederen met ankers 
in de blues en jazz.

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

culturele en educatieve ontmoetingsplaats
Stichting    Kloosterkapel Vorstenbosch

Advertorial

activiteiten in kloosterkapel

KNALLeND het 
VOOrJAAr IN!

Winkels vol ballonnen en knallen 
maar! dat was de eerste actie van 
dit jaar, maar er komen er nog meer, 
gecombineerd met lekkere proeverijen, 
onder meer van biologische kazen. 

ook hebben we een leuke 
kunstexpositie ‘Kunst & Kaas’ en zijn we er weer in geslaagd 
om het ‘allerlekkerste’ vijgenbrood in te kopen! Zoals met 
mango, cranberry’s maar ook - heel verrassend - met mint en 

pistachenootjes. Uniek in de 
regio en alleen verkrijgbaar 
bij Bon Fromage in Heesch 
en in oss. op de foto tonen 
wij u de winkel in oss want 
sinds juli 2011 hebben wij 
ook een tweede vestiging, 
bij de Bakkers lamers in de 
Heihoek in oss! Breng gerust 
eens een bezoekje aan onze 
winkels en laat u vooral 
inspireren door al het lekkers! 

Vraag rustig informatie aan onze medewerkers want zij helpen u 
graag. Heel graag tot ziens.

 
Namens het Bon Fromage team Heesch & oss
ton & elly Bens

Column
ton bens Advertorial

over de moorden, inbraken en 
roofovervallen in de tijd tussen 
1888 en 1934 in deze regio is de 
afgelopen jaren al veel geschreven, 
verteld en verfilmd. Hierdoor krijgt 
de onoplettende kijker weleens de 
indruk dat de osse bende alleen 
opereerde in oss en de Maaskant.
in deze lezing bekijkt Adriaan san-
ders  of er van deze bende ook 

iets merkbaar was in dorpen als 
Uden, Nistelrode, Veghel, dinther 
en Heeswijk. ook gaat hij in op 
het feit of bij de rechtszaken alle 
misdrijven van de bende konden 
worden bewezen.

de lezing begint om 20.00 uur. 
entree voor niet-leden bedraagt 
€ 2,50 inclusief koffie/thee.

lezing over de bende van Oss

Dikke Toon de Soep (rechts)

Nistelrode – HKK Nistelvorst houdt op woensdag 12 maart in de 
heemkamer van de Nistelvorst een lezing over ‘de bende van Oss’. de 
lezing wordt verzorgd door adriaan Sanders uit Uden. 

Hij wordt bijgestaan door Henk 
Habraken, de dintherse trouba-
dour en prof. dr. van skèindel, een 
Heeswijkse deskundoloog. Mark 
heeft contact gelegd met de eer-
ste dintherse inwoner, 2.500 jaar 
geleden.

en dat was meteen de aanleiding 
om de geschiedenis van Heeswijk, 
dinther en loosbroek eens hele-
maal uit de doeken te doen. Na-
tuurlijk gebeurt dit op slabroekse 
wijze! Maar toeschouwers zullen er 
veel van opsteken. Zo heeft Mark 

een definitieve oplossing voor:
• het teruglopend kinderaantal in 

Heeswijk-dinther;
• de herrie binnen de OPG;
• en vele andere urgente proble-

men.
Het is overigens geen passieve 
avond voor de toeschouwers. Via 
moderne publieksparticipatie zal 
de bezoeker betrokken worden bij 
de historie van de dorpen.  Aan-
vang 20.00 uur. Kaarten kosten 
€ 10,- en zijn te krijgen bij VVV, 
0413-29 28 84, de Wojstap 0413- 
29 32 39 of op de avond zelf. 

Humor & Historie op z’n 
slabroeks, in De toren

HeesWiJK-diNtHer - Ter gelegenheid van het 35-jarig bestaan van 
Heemkundekring de Wojstap verzorgt Mark van de veerdonk op vrij-
dag 14 en zaterdag 15 maart een feestelijke avond Humor & Historie, 
in de Toren in dinther. 

Osseweg 8 - 5384 NC Heesch - Tel. 0412 65 55 45
www.pannenkoekenhuisheesch.nl

Vrĳ dag 28 maart
meer dan alleen pannenkoeken

MUIFEL
BIERPROEVERĲ 
Inschrĳ ven? 0412-655545

Meer informatie zie website
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lunch
diner
borrel
terras
feestje
Vorsselweg 3, 5384 RW  Heesch

T: 0412 473074 | info@bomenpark.nl
open ma t/m zo van 10.00 tot 23.00 uur

www.bomenpark.nl

Wegens 

verbouwing gesloten 

van 27 feb t/m 7 maart

VRĲ WILLIGERS van de maand
Ik ben geen carnavalsvierder. Vroeger heb ik het 
wel intens gevierd. Tijdens de hoogtijdagen van 
mijn jeugd heb ik wel eens zes dagen op rij de 
Udense kroegen afgeschuimd. Die tijd ligt al lang 
achter me. Sinds ik in Bernheze woon, heb ik 
tijdens de jaarlijkse dwaze dagen zelden een café 
of feestzaal van binnen gezien. 

Dat ik zelf niks om carnaval geef, wil niet zeggen dat ik anderen 
dit feest niet gun. Ik hoop dat alle Bernhezers die dit lezen, kunnen 
terugkijken op een paar leuke dagen en dat ze het onderstaande 
gedicht met een korreltje zout nemen.  

NA cArNAVAL

Als ik dit schrijf dan moet het nog beginnen
Het grote doe-eens-lekker-anders-feest 
Nu is men nog verlegen en bedeesd
Maar morgen raakt men bijna buiten zinnen

Een meisje zal haar schaamte overwinnen
Een jongen zich gedragen als een beest
Een man drinkt van zijn vriendenkring het meest
Een vrouw zal plots haar buurman gaan beminnen

Als u dit leest dan is het weer  voorbij
En heeft u van het feest wellicht een kater
Of bent een beetje aan de schijterij 

Wat helpt: een aspirientje met wat water 
Dan voelt u zich al snel weer goed en blij
Zo niet, haal dan een kruisje bij een pater

MOOI VAN hAns mAnDers

Boven v.l.n.r.:  Ans van Alebeek, Cor Geenen, Hans v.d. Ven. Onder: Rianne van Heertum en Marion Hendriks

SAMEN MAKEN WE 
HET VERSCHIL, 

ELKE DAG OPNIEUW  !!

Hoofdstraat 100A - Heeswijk-Dinther
0413 29 12 05 of 0413 29 19 80  

Hoofdstraat 100 A
Heeswijk-Dinther 
Tel. 0413-291980 
of 0413-291205

KIES VOOR UW 
VOORDEEL!!

Laat uw huidige verzekeringspakket door ons geheel 
vrijblijvend vergelijken op kwaliteit en prijs.

Uw voordeel zou wel eens groter kunnen zijn  
dan dat u heeft durven denken.

Ons voordeel is ook uw voordeel!

Loop eens even binnen of 
neem contact op met:

VA
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RUNSVEN &
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AERKENS
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NT
OO

R

Loop eens 
binnen of 

neem 
contact op

AssurAnti
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or

Zelf
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sns r
egio

bAnk

Laat uw huidige verzekeringspakket door ons geheel 
vrijblijvend vergelijken op kwaliteit en prijs.

Monique van de Ven 06-11450588
Carlijn van der Steijn 06-14641195

info@buro-tweevoud.nl
www.buro-tweevoud.nl

creatieve
oplossingen
Buro Tweevoud is een 
full-service reclamebureau
vol van ideeën en creativiteit.

Wij adviseren, ontwerpen 
en ontwikkelen.

’t Derpt: bewust echt contact 
in bloeiende buurtvereniging

deze buurtvereniging bestaat in 
2016 vijftig jaar. Met 47 huishou-
dens als lid, scoren zij met een 
deelnemerspercentage van 85% 
hoog. de leden variëren in leeftijd 
van één jaar tot in de tachtig. Al 
met al een gemêleerde samenstel-
ling. rianne was al langer lid, maar 
is in 2006 in het bestuur gekomen. 
een bestuur van drie vrouwen en 
twee mannen. deze bestuursleden 
zijn allen enthousiaste regelaars. 
ook de overige buurtbewoners 
zijn graag bereid zelf een en ander 
aan te pakken en te regelen. Als 
voorbeeld noemt ze de kaartavon-
den in de winter die door één per-
soon, met ondersteuning van een 
bestuurslid, zijn opgezet. “Voor 
mij is het leuke van een buurtver-
eniging dat je alle mensen leert 
kennen. ook de mensen, waar je 
normaliter niet zo vanzelfsprekend 

mee in aanraking komt, zowel van 
piepjong tot heel oud. Wij organi-
seren veel activiteiten, met onder 
andere in de zomer een brunch of 
barbecue. iedereen is bereid hier-
voor wat klaar te maken. er zijn 
16+ avonden voor mannen en 16+ 
avonden voor vrouwen. Jongeren 
nemen nu ook steeds vaker deel 
aan zulke avonden. dat is een leu-
ke ontwikkeling en het is dan fijn 
om te zien dat de jongere, indien 
gewenst, de oudere helpt. de on-
derlinge betrokkenheid is groot en 
ik denk dat de buurtvereniging bij-
draagt aan het versterken en ver-
groten van de band met elkaar.” 

Samen doen
“Nadat ik in het bestuur van de 
buurtvereniging ben gekomen, 
ben ik mij pas bewust geworden 
van wat er allemaal gedaan moet 

worden achter de schermen”, ver-
volgt rianne. “Het fijne is dat ik dit 
niet alleen hoef te doen, maar dat 
ik dit met meerdere mensen samen 
doe. een grote opkomst bij een ac-
tiviteit geeft voldoening. Het orga-
niseren vraagt soms veel tijd, maar 
omdat ik het zo leuk vind, wil ik die 
tijd graag vrijmaken.” 

Bewuste keuze
Al zitten wij in het digitale tijdperk, 
toch heeft het bestuur er bewust 
voor gekozen om informatie niet 
via de mail te verspreiden, maar 
in briefvorm te bezorgen. dit, om 
een mogelijk contact ook een echt 
contact te laten zijn. 

rianne benadrukt nog eens, dat zij 
het niet alleen doet. Bestuursleden 
en buurtbewoners maken ’t derpt 
tot een bloeiende buurtvereniging.

VorsteNBosCH - Open en spontaan geeft rianne van Heertum een korte indruk van zichzelf, haar gezin en 
het machinale timmerbedrijf van haar man, die zij ondersteunt met administratieve werkzaamheden. daar-
naast vertelt zij bevlogen over de buurtvereniging ’t derpt. 
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ZORG EN HULP
Spoed, als elke seconde telt
Alarmnummer Brandweer, 
Ambulance en Politie 112
doven en slechthorenden 
spoedeisende hulp 0900-8112

Geen spoed
Brandweer 0412-458888
Politie 0900-8844
Politie doven en slechthorenden 
0900-1844
Huisartsenpost 0900-8860

BERNHEZE
aanzet algemeen
maatschappelijk werk
0413-366986 www.aanzet.nu

THUISZORG PANTEIN
Voor al uw zorgvragen 
bel 0900 8803 (lokaal tarief)
www.thuiszorgpantein.nl

HEESCH
Huisartsen
Huisartsenpraktijk P.J.A. 
van der Burgt
langven 24, tel: 0412-453798
spoed: 0412-455282
Huisartsenpraktijk De Zwaan 
en Van Sonsbeek
schoonstraat 21
tel: 0412-450802
spoed: 0412-450802
Huisartspraktijk L. van Cruchten
’t dorp 37, tel: 0412-451355
spoed: 0412-454945
Mw. N.A.M. Hiemstra
Hoogstraat 1a
tel: 0412-451380
spoed: 0412-452739
Apotheek
BENU Apotheek Heesch
open ma.-vr. 8.15-18.00 u.
zaterdag 11.00 - 13.00 u.
0412-451971
BrabantZorg
Locatie: Heelwijk en Thuiszorg 
Heelwijk/Laarstede
Mozartlaan 2, t.: 0412-465500
www.brabantzorg.eu

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

NISTELRODE / VORSTENBOSCH
Huisartsen
Huisartsenpraktijk Nistelrode
tramstraat 13
tel.: 0412-611250
spoed: 0412-613298
Apotheek
Apotheek Nistelrode
open ma.-vr. 8.30-17.30 u.
zaterdag 11:00-12:00 u.
buiten openingstijden voor
spoedeisende recepten bij de 
dienstapotheek in oss.
tel.: 0412-614035
BrabantZorg
Locatie: Laarstede en Thuiszorg 
Heelwijk/Laarstede
laar 40. tel.: 0412-407020
www.brabantzorg.eu

LOOSBROEK
Huisartsen & Apotheek vindt 
u onder meer in Heeswijk 
& nistelrode. de huisartsen uit 
de regio draaien diensten in 
loosbroek.

Health, Beauty, Care

Dat is waar het bij de medewer-
kers van Interzorg om draait. 
Ze zijn trots en enthousiast. 

Niet alleen op hun vak, dat ze 
met toewijding uitvoeren, maar 
zeker ook op hun cliënten. 
Ze weten als geen ander dat 
iedere situatie anders is en 
bieden zorg die afgestemd is op 
uw behoefte.

Of het nu gaat om verpleegkun-
dige zorg, persoonlijke verzor-
ging, langdurige zorg, begelei-
ding of hulp bij het huishouden, 
onze zorgverleners behoren tot 
de beste op hun vakgebied.

Tijd voor mensen! 

info@interzorgthuiszorg.nl
www.interzorgthuiszorg.nl

Oss/Uden/Veghel  0412 651 428
Nijmegen 024 3666090

Vaste gezichten

Kleine teams

1 aanspreekpunt

1 telefoontje om 
de zorg te starten

Geen hulp meer vanuit de 
WMO of een te hoge eigen 
bijdrage? 
Mien Thuis biedt de oplossing.
www.mien-thuis.nl

Voor meer info: 
06-23777436

www.christelcoaching.nl

kinderen & hun ouders

ColumnTijdloos Mooi
Advertorial

In tegenstelling tot vroeger heeft de 
beharing van de mens zijn functie van 
isolatie verloren. Op het lichaam zijn 
we het dan ook liever kwijt dan rijk. 
Het hoofdhaar van mensen heeft echter 
een belangrijke esthetische functie en 
wordt als aantrekkelijk beschouwd.   
Kun je je voorstellen hoe het dan voor 
mensen voelt als die haren plotseling 
uitvallen? Bij sommige mannen begint 
de kaalheid al op jonge leeftijd, vaak 
erfelijk bepaald. Ondanks het feit  dat het 
bij de man sociaal geaccepteerd is, kan 

het heel confronterend zijn,  je voelt je letterlijk bloot. Haren maken 
een gezicht mooier en verbloemen minder mooie details. Ik baal al als 
ik een ‘bad hair day’ heb!  Bij mensen met kanker die een chemokuur 
moeten ondergaan schijnt dit een van de moeilijkste fases te zijn 
tijdens hun ziekteproces. Zij verliezen (weliswaar tijdelijk) ook nog hun 
wenkbrauwen en wimpers, eigenlijk alles wat een gezicht uitdrukking 
en elan geeft. Ze zien er daardoor ‘ziek’ uit, kennen zichzelf niet terug 
en worden ook aangekeken. Dit went nooit!

Onlangs kwam er een man bij me met alopecia, een auto-immuunziekte 
waardoor het lichaam de eigen cellen (in dit geval de haarcellen) 

aanvalt. Met als gevolg volledige kaalheid, geen wenkbrauwen, wimpers 
of baardgroei, bijna van de ene op de andere dag.  Al is de ziekte heel 
onschuldig, het  heeft een enorme impact op iemands leven. Naast het 
stellen van de  medische diagnose, wordt er dan verteld dat er eigenlijk 
niets aan te doen is. Punt. Hij kwam vragen of ik met permanente 
make-up wenkbrauwen kon maken. Dat kan tegenwoordig gelukkig 
op een dusdanige natuurlijke manier dat het bijna niet van echt te 
onderscheiden is. Met hairstrokes tekende ik flinterdunne haartjes,  met 
een foto van zijn vroegere wenkbrauwen als voorbeeld. Zelfs door op de 
oogleden puntjes te zetten lijkt het of er wimpers groeien. Het geeft het 
gezicht opnieuw uitdrukking. 

Maar daarnaast ging ik een stapje verder. Hij was bleek, zijn nagels 
waren slecht en hij had weinig energie. Logisch, zijn immuunsysteem 
was al overactief. Belangrijk is dan om de triggers proberen uit te 
schakelen. Dit is het stukje preventieve gezondheid waar nog heel veel 
winst te behalen is, naar mijn gevoel. Gezonde voeding, darmwerking 
optimaliseren, stress verminderen en extra voedingssuppletie innemen 
om het immuunsysteem te herstellen. Dus ook daar gaan we samen 
mee aan de slag. In eerste instantie voor meer energie en optimale 
gezondheid, en wie weet.

‘Geen haar op mijn hoofd’…

Medi Spa

Foto: Jan G
abriëls

Nistelrode/HeesCH – de op-
brengst van het benefietconcert  
‘Nothing else Matters’ van zater-
dag 1 februari is € 7257,50. 

Henri en Annemarie van den Hurk 
van stichting Bloom kregen de 
cheque donderdag in de Pas in 
Heesch overhandigd. 

de opbrengst van het benefietcon-
cert ‘Nothing else Matters’ wordt 
door stichting Bloom ingezet voor 
het ontwikkelen van ‘n nieuw be-
handelprotocol voor kinderkanker. 
Kinderen met het Bloom syndroom 
kunnen niet behandeld worden 
met de gewone behandelingen 
voor kinderkanker.

‘nothing else Matters’ 
voor stichting bloom

interzorg actief in Week 
van Zorg en Welzijn
BerNHeZe  - Ook dit jaar is Inter-
zorg actief in de Week van Zorg 
en Welzijn van 10 tot en met 15 
maart. Management en zorgverle-
ners van Interzorg gaan deze week 
vrijwilligerswerk doen bij cliënten 
in de wijk. 

de hele Week van Zorg en Welzijn 
zullen medewerkers van interzorg 
vrijwillig extra aandacht geven aan 
zaken waarvoor normaal gezien 
geen tijd is. Het kan gaan om sa-
men met de cliënt een wandelin-
getje te maken, boodschappen te 

doen, te koken of gewoon gezel-
lig koffie te drinken en een praatje 
te maken. ook het management-
team (Yvonne Althuizen, Art lem-
kens en Marloes Martens) laat zich 
in de Week van Zorg en Welzijn 
zien bij cliënten thuis. Zo zullen zij 
op donderdag 13 maart  op be-
zoek  gaan bij een aantal cliënten. 
interzorg bestaat dit jaar 27 jaar 
en levert in de regio oss, Uden, 
Veghel en Nijmegen verpleging 
en verzorging (AWBZ) en hulp bij 
het huishouden (Wmo) bij mensen 
thuis.

eerder werkte Bernhoven samen 
met reumatologen van het Jeroen 
Bosch Ziekenhuis. Professor dr. 
Piet van riel is een zeer ervaren 
reumatoloog en was tot voor kort 
afdelingshoofd reumatologie en 

opleider in het radboudumc.
rond de zomer staat het nieuwe 
reumatologenteam onder leiding 
van prof. dr. van riel klaar in Uden 
en op de polikliniek in oss. 

nieuwe afdeling reuma-
tologie in bernhoven
UdeN - de afdeling reumatologie van ziekenhuis Bernhoven krijgt - 
onder leiding van professor dr. Piet van riel - een nieuwe invulling. van 
riel gaat in het Udense ziekenhuis een nieuwe afdeling reumatologie 
opzetten. Tevens gaat hij hier spreekuur houden. 

Ben ik eindelijk 
van mijn 

jeugdpuistjes af, 
krijg ik rimpels
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tip van de banketbakkers:

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

bolletje,bolletje,
bolletje

Bij aankoop van
2 broden naar keuze
6 harde broodjesnaar keuze 

1,00 normaal  2,70

We bakken ze allerlei. 
Donker,  licht, wit, met zaadjes, puntjes 
en bollen. Elke dag lekker knapperig 
uit de oven. Mocht u ze niet direkt willen 
gebruiken , dan verpakken wij ze in 
plastic voor u. Een paar minuutjes in de 
oven en ze zijn weer heerlijk krokant.

grote hoeveelheden deeg…worden kleine bolletjes… en als die dan uit de oven komen… bolletje, bolletje, wat lekker!

Taartje van de maand maart

Appelbavarois 

met ’n vleugje kaneel

6 personen                            
 € 7,95

tip van de banketbakkers:

geldt van 6-3 t/m 12-3-2014

MariOn Van De Ven: 
Krullendonker van het jaar 2014
HeesCH - Op maandagmiddag hebben de OPa’s (oud 
Prinsen en adjudanten) van Krullendonk Marion van 
de ven benoemd tot ‘Krullendonker van het jaar 2014’. 
als vrijwilligster van voorheen Werkgroep de Pas heeft 
ze ruim 15 jaar lang alle jeugd van Heesch vier dagen 
lang carnaval laten vieren op de Misse. daarnaast heeft 
ze jarenlang de avonddriedaagse georganiseerd en ook 
bij andere activiteiten van de Pas is ze actief of actief 
geweest; onder anderen voor de Nacht van Heesch, In-
tocht van Sinterklaas en de Liederentafel.

Marion is ook bestuurslid van tennisvereniging de Broek-
hoek geweest, voorzitter activiteitencommissie en nog 
steeds organisator van enkele clubkampioenschappen, 
vrijwilligster bij de Horizon en bij Huize Heelwijk. Ze 
heeft mede de Hisse Kwis opgericht en steekt daar nu al 
ruim vier jaar het hele jaar door enorm veel tijd en ener-
gie in. een activiteit waar ruim 2000 Heeschenaren aan 
deelnemen. Kortom, een Kanjer van een Krullendonker.

de oPA’s, samen met Prinselijke Hofkapel de dors(t)-
vlegels, hebben haar op maandagmiddag met carnaval 
‘overvallen’ en haar deze onderscheiding uitgereikt. 
Compleet verrast onderging Marion deze hulde. Be-
halve familie en vrienden kwamen ook alle ‘oud’ Krul-
lendonkers van het jaar Marion en Pieter feliciteren. on-
danks dat ze niet graag in de belangstelling staat, heeft 
ze enorm van deze middag genoten!

kanjers in de kernen kanjers kanjers kanjers kanjers kanjers

peter Van De akker:
Hossende Wever van het jaar 2014
nistelrode – Peter van de akker betrok, na de Brou-
wershoevebrand zijn nieuwe onderkomen in Partycentrum  
’t Maxend. als voormalig gastheer van CS de Wevers is car-
naval voor deze horecaman, geboren in het noorden, een 
onmisbaar evenement geworden. 

de leden van CV de Hossende Wevers zochten indertijd een 
nieuw onderkomen, nadat hun residentie café/zaal de Har-
monie gesloten werd. Zij vonden een mooi onderkomen en 
een goede samenwerking in hun nieuwe residentie in Party-
centrum ‘t Maxend bij Peter en Mirjam van de Akker.
Peter & Mirjam worden gekenmerkt als geweldige sponsors. 
tijdens de bekendmaking werd Peter geschetst door de vice-
voorzitter: “de motor achter het werkcomité, aanbieder en 
verzorger van het ontbijt met carnaval en altijd in voor slappe 
klets en een geintje. een fijne gastvrije kastelein die altijd klaar 
staat om een extra activiteit mee aan te pakken.  

de eervolle vermelding voor residentiehouder Peter van de 
Akker ging gepaard met een speld, een unieke carnavalsdas 
en natuurlijk een bloemetje voor zijn vrouw Mirjam. 

DHr. Jan Van tilburg:
Wever van het jaar 2014
nistelrode – de Wever van het jaar bij CS de Wevers is 
van onberispelijk gedrag, heeft een duidelijke profilering 
binnen ’t Weversrijk, heeft Nistelrode op de kaart gezet en 
’t moet een echte wever zijn.  de Wever van het jaar 2014; 
Jan van Tilburg is het boegbeeld van een hele organisatie, 
die al tientallen jaren Nistelrode op de kaart zet. Samen met 
zijn vrouw stond hij aan de basis van die organisatie: van 
Tilburg Mode & Sport.

Jan van tilburg staat nog altijd midden in deze organisatie, die 
centraal in de samenleving van Nisseroi staat en draagt deze 
een warm hart toe. enkele jaren geleden liet de familie Van 
tilburg dit ook al zien door het 60-jarig bestaan te vieren met 
een feest voor de gehele Nisseroise gemeenschap. Vele ver-
enigingen in Nisseroi konden al rekenen op hun steun en zo 
ook Carnavalsstichting de Wevers. Hij is een carnavalsvierder 
van het eerste uur en maakte jarenlang deel uit van muziek-
kapel de dûrzakkers, toen nog de Uberfahrt toeters. Hij was 
60 jaar lid van de fanfare en kreeg jaren geleden al een eigen 
beeld op een prominente plaats.
de heer Van tilburg vierde zijn 90e verjaardag dit jaar en 
ontving de gemeentelijke erepenning. elke dag is hij nog te 
vinden op de werkvloer van de organisatie die hij zelf heeft 
opgebouwd. een echte Wever van het jaar 2014.

Foto: Marcel van der Steen

Meer fOTO’S OP: WWW.MOOIHeeSCH.NL - WWW.MOOIHdL.NL - WWW.MOOINISSerOI.NL
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Carnaval Loosbroek Foto’s: Michel Roefs

Geboren

Fedde
26 februari 2014

Zoon van 
Freek & Thelma Spits -Lukachia

Kisumu - Kenia

Nistelrode - sandra exters is de gelukkige winnares van het Plante 
system huidverzorgingspakket t.w.v. € 100,- dat tijdens de ladies Night 
bij dio drogisterij/the readshop sparkling verloot werd onder alle aan-
wezige dames. de uitreiking vond afgelopen vrijdag plaats. sandra was 
blij verrast en heeft een pakket ontvangen dat geheel op haar huidtype 
is afgestemd.

Winnares ladies night
In onze rubriek ‘familieberichten’ plaatsen wij aankondigingen van geboorte, overlijden, jubilea, dank-
betuigingen, felicitaties en veel meer. Met het plaatsen van uw familiebericht bereikt u in Bernheze alle 
huishoudens omdat de krant elke week in elk huis op de mat valt. 

Bovendien hebben wij een extra service
Als u een familiebericht in de deMooiBernhezeKrant plaatst, wordt deze automatisch 
doorgeplaatst op onze site met familieberichten: www.bernhezefamilieberichten.nl. 
Het bericht blijft hier gedurende langere tijd op staan en het biedt mensen de moge-

lijkheid een bericht voor u achter te laten op de site. U kunt kiezen of u de tekst 
zelf aanlevert of door ons laat maken. U kunt ook een afbeelding aanleveren van 
een kaart die uw familie-bericht al bevat. laat u eens informeren over de moge-
lijkheden. t. 0412 795170.

BernHeZefamILIeBerICHten

Sandra ontvangt van Kristel het pakket

Meer carnavalsfoto’s op:
www.mooihdl.nl - www.mooinisseroi.nl - www.mooiheesch.nl
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VOLOP  PARKEERGELEGENHEID

Aanbiedingen geldig van 7 t/m 13 maart

Aan Laar / Tramstraat - Nistelrode

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

info@ceelengroentefruit.nl

Zuurkool uit  ‘t vat 500 gram  €  0,50

Mineola’s 10 stuks  €  2,95

Weer volop zuivel van de Petrushoeve

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

Vanzelfsprekend 1e kwaliteit vlees

100 gram eigengemaakte 
achterham € 1,69

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

Franse roombotercroissants 
3 + 1 GRATIS

Bij aankoop van 2 broden naar keuze:
groot pakje 
roggebrood voor 1,00
Krentenbollen 

4 + 2 GRATIS

Limburgse
kersenvlaai
8 personen

NU

5,95

500 gram 
gepaneerde schnitzels € 4,95

Blinde Vinken 4 +1 gratis 

Foto’s: Michel Roefs

kasteel Heeswijk extra open
HeesWiJK-diNtHer -  in verband 
met de voorjaarsvakantie is Kasteel 
Heeswijk deze week te bezoeken. 

Woensdag 5, donderdag 6 en zon-
dag 9 maart van 12.00 tot 17.00 
uur. Naast de presentatie ‘oranje 
en Kasteel Heeswijk’ zijn er rond-
leidingen door het kasteel met voor 
de kinderen een aparte speurtocht. 

entree: tot 4 jaar gratis, 4 t/m 12 
jaar € 3,50.
Vanaf 13 jaar € 7,-.

lesprogramma ‘Zit met pit!’ 
Jong geleerd is oud gedaan

silvia thyssen, (kinder)oefen- 
therapeut Cesar vertelt dat ze 
steeds meer jongeren ziet met 
hoofdpijn, rug-, nek- en/of schou-
derklachten. een inactieve hou-
ding is vaak een oorzaak of houdt 
klachten in stand. ‘Zit met Pit!’ is 
een lesprogramma voor de basis-
school. in drie lessen leren de kin-
deren wat een goede zithouding is. 

Waarom is bewegen belangrijk, 

hoe ziet de wervelkolom er uit, hoe 
ontstaan pijnklachten en hoe kun 
je dit voorkomen? Jong geleerd, is 
immers oud gedaan!
Groep 6 van basisschool de Beek-
graaf in Nistelrode heeft het pro-
gramma onlangs gevolgd. Na 
afloop van de lessen gaven alle 
kinderen aan het erg leuk te heb-
ben gevonden en er ook veel van 
geleerd te hebben. Bijna driekwart 
van de kinderen geeft aan nu meer 

op hun zithouding te letten dan 
voorheen. Ze zitten nu met Pit!
Meer informatie:  silvia thyssen, 
oefentherapeut Cesar  
www.gezonderbewegen.nl.

Kinderen van groep 6 BS De Beekgraaf, met helemaal rechts Silvia Thyssen 

Advertorial

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

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

Weet wat u doet, bij pijn aan uw voet

www.makkelijklopen.nl

Sint Oedenrode
Neulstraat 37
5492 DC Sint Oedenrode

0413-470058

Schijndel
Avantilaan 7
5482 RE Schijndel

073-5470019

Heeswijk
Abdijstraat 13a
5473 AB Heeswijk

0413-310237

Berlicum
Milrooijseweg 57
5258 KG Berlicum

0413-310237

Rosmalen
Groote Wielenlaan 85
5247 JA Rosmalen

0413-310237

info@makkelijklopen.nl

Nistelrode - In deze huidige tijd waarin een computer niet meer weg 
te denken is, is het belangrijk dat kinderen al jong leren hoe belangrijk 
bewegen is en waarom het belangrijk is een goede zithouding aan te 
nemen.
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Carnaval heesch Foto’s: Marcel van der Steen en Ad Ploegmakers

Open atelierroute bernheze
deeLNeMeNde KUNSTeNaarS STeLLeN ZICH vOOr

Hans Dekkers exposeert in de Kloosterkapel-Vorstenbosch zijn sculpturen in 3d van dieren. Vroeger heette zo iemand Anamalier. 
Zijn beelden zijn realistisch en soms pseudorealistisch in verschillende materialen, zoals steen, brons, kunststoffen, maar vooral hout. 
sommige – vooral vogels - zijn nauwelijks van echt te onderscheiden. Hans: “Al vanaf mijn kinderjaren ben ik verwonderd over de 
schoonheid van dieren. Voor mij een uitdaging die schoonheid te onderzoeken en waar mogelijk te imiteren.” Weinig kunstenaars in 
Nederland hebben zich toegelegd op het realistisch en op ware grootte vormgeven van dieren. de bezoeker vindt bij hem een combi-
natie van dieren en kunst. Hans is trots op de kunstenaars in ‘zijn’ dorp en de Kloosterkapel, waar elk tweede weekend van de maand 
een expositie is.

Gast Henrian Selten, Veghel toont haar schilderkunst.
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Meer carnavalsfoto’s op:
www.mooihdl.nl - www.mooinisseroi.nl - www.mooiheesch.nl

JOHan Ceelen stelt zijn atelier open in Heesch. Je kunt bij hem zijn beelden in hardsteen bewonderen. Hij maakt zijn kunstwerken in 
3-d tot in detail uitgewerkt, in de klassieke stijl. Johan: “Het denken en werken in 3-d is bijzonder moeilijk, mijn beelden zijn daarin dan 
ook uniek.” Johan werkt in Kenia red, springstone en serpentijn mergel. de beelden van dieren en mensen variëren van klein naar een 
grootte van 80x80x80 cm. Hemzelf geeft het beeldhouwen plezier, rust en voldoening. de bezoekers van de open Atelierroute wil hij 
mee laten genieten van zijn verbeeldingen. Grote kans dat Johan ook daadwerkelijk aan het werk is; vragen stellen mag altijd, meekijken 
ook. 

Gast is Mart Ceelen. Mart maakt gebrande of bedrukte tegels en glas. 

JOHanna COOiJMans-HerCkenratH uit Nistelrode heeft een passie voor stenen. sinds 2001 besteedt ze haar vrije tijd aan het 
maken van beelden in steen. de fascinatie begint met het uitzoeken van de steen, het kijken naar de vorm en bedenken welke moge-
lijkheden de steen in zich heeft. Het kappen, vijlen, weer wat veranderen, en tenslotte afwerken en polijsten is een boeiende bezigheid. 
“en”, zegt Johanna “omdat ik graag speel met de vorm van de steen en probeer daar een evenwichtig geheel van te maken, is mijn werk 
meestal zeer herkenbaar. deelnemen aan de atelierroute is een mooie gelegenheid om anderen ook van mijn beelden te laten genieten 
en misschien wel enthousiast te maken voor deze bijzonder boeiende bezigheid.” 

Duo-gast is Willemien Cooijmans-Goossens met keramiekwerk en schilderijen.

MarYse Van De nObelen laat  in Heeswijk-dinther haar beeldhouwwerk zien. driedimensionaal vormgeven in verschillende 
materialen is wat haar bezighoudt.  Momenteel heeft kunststof haar voorkeur. Maryse werkt surrealistisch; je ziet wat het is, maar het 
is niet realistisch. Haar werk is kleurrijk en heeft humor. Maryse: “Kunst is een uitlaatklep van hoe ik de wereld zie. ik verdiep mij eerst 
in het onderwerp wat mij bezighoudt en geef dat vorm. Kunst is een verrijking voor iedereen; een reis naar een andere wereld.” Albert 
Camus (1913-1960) zei: “Als de wereld begrijpelijk was, zou er geen kunst bestaan.” tijdens de open Atelierroute hoopt ze dat er een 
glimlach ontstaat bij het zien van haar beelden. 

Gasten: Beeldhouwcollectief ‘Attitude’; Greet Gadella, Tilburg; Jeanne Tax, Vught en Margot Oomen, Helvoirt.
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ConsultanCy   papier   hout   plastiC & Folie   metaal   overig aFval   inFormatiebeveiliging   gegevensopslag   gegevensvernietiging

Even de boel flink opruimen? Een portaalcontainer bij u aan huis vormt de 
perfecte oplossing om snel en gemakkelijk van uw over tollige (kapotte) 
spullen af te komen. Van puin tot tuinafval, van metalen tot stenen, van papier 
tot glas; u kunt het allemaal kwijt in de por taalcontainer die daarna weer 
bij u opgehaald wordt. Opruimen doet u samen met Van Munster Recyclers!

Bel nu met (0412) 451695 en bestel uw container. 
Of mail met portaalcontainer@vanmunster.com.

Zoggelsestraat 7  5384 LL  Heesch  www.vanmunster.com

All-in
(incl. BTW)

 € 90,00

Levering binnen 24 uur

Gemak op uw locatie

All-in tarief

Milieuvriendelijke afvalverwerking

Eenvoudig bestellen

Laat uw afval een 
duurzame toekomst 
tegemoet gaan...

(0412) 451695 

Grote 
opruimklus?
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Kantoor Vivaan/ J.C. Checkpoint
De La Sallestraat 3
5384 NK Heesch
T 0412-456546
www.vivaan.nl

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

Opbouwwerk
Ron Bomelijn
ron.bomelijn@vivaan.nl

Ouderenwerk
Femke Prince
femke.prince@vivaan.nl 

Vrijwilligerspunt
Ank Meertens
Mieke Volk (MaS)
0412-474851
info@vpbernheze.nl

‘Lezen is niet alleen leuk, 
het is onmisbaar’

Voor meer informatie kunt u kijken op www.vivaan.nl 

BUITENSPEELDAG OP 
WOENSDAG 11 JUNI
BERNHEZE - Woensdag 11 juni  vindt weer de landelij-
ke buitenspeeldag plaats. Deelnemers hiervoor kunnen 
zich tot 1 april aanmelden bij Vivaan Bernheze. 

Tijdens de buiten-
speeldag worden kin-
deren in heel Neder-
land aangemoedigd 
om met elkaar buiten 
te spelen.  Hiermee 
worden kinderen ge-
stimuleerd meer bui-
ten te spelen en te 
bewegen. Traditiege-
trouw neemt ook de 
gemeente Bernheze 
aan dit evenement 
deel.  In 2013 hebben 
19 organisaties met 
vele vrijwilligers bijna 
achthonderd  kinde-
ren uit Bernheze een 
fantastische  speel-
middag  bezorgd. 

Aanmelden voor de 
dag van dit jaar kan 
tot 1 april. Indien no-
dig wordt er een ge-

zamenlijke informatieavond voor nieuwe deelnemers 
georganiseerd.  Deelnemers aan de buitenspeeldag van 
2013 krijgen automatisch in  maart  een mailbericht over 
deelname.      

De coördinatie van de buitenspeeldag is in handen van 
Vivaan.  Voor meer info:  ron.bomelijn@vivaan.nl

Vera van loon is vrijwilligster 
bij De leeskring
BerNHeZe – vera van Loon is in september 2013 begonnen met vrijwilligers-
werk bij de Leeskring. Ze was al een tijdje op zoek naar vrijwilligerswerk, toen 
dit op haar pad kwam. de Leeskring wil laaggeletterdheid in Bernheze terug-
dringen. vera begeleidt een groep gevorderde deelnemers met lezen. 

“Toen ik begon met De Leeskring schrok ik van het hoge aantal laaggeletterden 
in mijn omgeving. In Bernheze zijn maar liefst 2800 laaggeletterden! De oorzaak 
van de laaggeletterdheid is verschillend. Sommige mensen hebben vroeger wei-
nig scholing gehad, anderen zijn aan het inburgeren. 
Zelf lees ik graag. Lezen is niet alleen léuk, het is onmisbaar! We hebben het 
nodig in ons alledaagse functioneren.”

de leeskring
“Mijn werk begint met het uitzoeken van een boek en ik zorg ervoor dat iedere 
deelnemer een boek en lesmateriaal heeft. Tijdens De Leeskring lezen we om 
beurten een stuk uit het boek en behandelen het lesmateriaal. Bij het eerste 
boek, van Floortje Dessing, keken we ook in een atlas en werden reisverhalen of 
verhalen uit het geboorteland gedeeld. Daarna hebben we een boek van  Annie 

M.G. Schmidt gelezen. December is de maand van Sinterklaas en Kerstmis. Ook 
deze feestdagen zijn aan bod gekomen. Indien een boek verfilmd is, kijken we 
deze, nadat het boek is uitgelezen.
De Leeskring is om de week en duurt anderhalf uur, maar de tijd vliegt voorbij!”

voldoening
“Het vrijwilligerswerk geeft veel voldoening. Het is mooi om te merken dat de 
deelnemers vooruit gaan en dat ze het lezen leuk vinden. 

De Leeskring is een ontspannen manier om, buiten de Nederlandse les om, sa-
men te lezen en van elkaar te leren. Goed (leren) lezen is ook veel oefenen. 
De Leeskring heeft ook iemand voortgebracht die nu zelf een groep gaat bege-
leiden! Dus dat is natuurlijk een leuke motivatie voor de overige deelnemers!”

‘Ik schrok van het aantal laaggeletterden’ 

vera vaN LOON

‘Fysiotherapie? Daar ga ik met plezier voor naar Laverhof!’

“Maar ik had meer zorg nodig: fy-
sio- en ergotherapie. Gelukkig kon 
ik hier ook gebruik maken van de 
therapeuten van laverhof. ik ben 
nu met alle zorg omringd die ik no-
dig heb, vanuit één zorginstelling en 
dat voelt heerlijk vertrouwd.”
de thuissituatie van de familie Van 
engelen veranderde van de ene op 
de andere dag. “Nico werd ineens 
fulltime mantelzorger en huisman. 
We moesten samen ons nieuwe le-
ven invulling gaan geven. ik wilde 
niet blijven stilstaan bij mijn beper-
kingen, maar kijken naar wat ik nog 
wel kan. Voor mijn persoonlijke ver-
zorging komt Zorg thuis op vaste 
momenten. ik geef het vroegtijdig 
aan als ik de tijdstippen anders wil. 
dat is nooit een probleem. die flexi-
biliteit vind ik prettig. 
de ergotherapie, waar ik in het be-
gin veel gebruik van heb gemaakt, 
heeft ons beiden geholpen te leren 
omgaan met de geadviseerde hulp-
middelen. ik heb geleerd hoe ik mijn 
mobiliteit kan vergroten door een 
elektrische handbike aan mijn rol-
stoel te bevestigen. Nu kunnen we 
gewoon samen gaan fietsen! Blijven 
bewegen is voor iedereen goed, 
maar voor mij zeker! daarom is fy-
siotherapie twee keer per week een 
vast ritueel: net zo belangrijk én leuk 
als mijn grootste hobby, bridgen.” 

twee keer per week gaat Bets naar 
de fysiotherapie in laverhof. “Als 
ik ziek ben, dan komen ze thuis. ik 
voel meteen terugval als ik oversla. 
Met de elektrische fiets worden mijn 
benen bewogen en met de hand-
fiets train ik mijn armen. Zij moeten 
opvangen wat mijn benen niet meer 
kunnen. Aan de statafel, sta ik op 
mijn voeten. Heerlijk! Goede zorg is 
niet vanzelfsprekend. Hier wel, om-
dat er lieve, vakkundige en betrok-
ken mensen werken.”

vertrouwensband
Marieke Giesbers (geriatriefysiothe-
rapeut i.o.) bij laverhof zegt: “Wij 
adviseren onze cliënt én partner/
mantelzorg op tal van gebieden, 
waaronder verantwoorde tiltech-
nieken aanleren, om dagelijkse 
handelingen mogelijk te maken. 
We zijn gespecialiseerd in de zorg 
voor kwetsbare ouderen met com-
plexe gezondheidsproblemen. Bij-
voorbeeld na een beroerte, bij een 
gebroken heup of ouderen met 
Parkinson. Met al onze zorg kunnen 
veel cliënten gewoon thuis wonen. 

Nauw samenwerken met zorgverle-
ners en zorginstanties rond de cliënt 
is vanzelfsprekend: met elkaar kun-
nen we de beste zorg op maat ge-
ven. Voor mevrouw Van engelen is 
het belangrijk de doorbloeding en 
alle lichaamsfuncties te stimuleren, 
omdat ze rolstoelgebonden is. te-
vens moeten gewrichten soepel ge-
houden worden en spieren getraind. 
daar werk je samen aan. ik vind het 
elke keer weer bijzonder om te er-
varen dat mensen je zo dichtbij la-
ten komen. dat schept een vertrou-
wensband en van daaruit werken, 
geeft de beste resultaten!” 

Advertorial

HeesWiJK-diNtHer - Na een zware operatie werd Bets van engelen vier jaar geleden wakker met een 
dwarslaesie. Na zeven maanden in een revalidatiecentrum mocht ze naar huis. “alle zorg aan huis was al 
geregeld vanuit Laverhof. We hadden samen een behandelplan opgesteld dat erop gericht was dat ik zo 
zelfstandig mogelijk in mijn eigen huis kon functioneren.”

Marieke Giesbers aan het oefenen met Mevrouw Bets van Engelen

Wilt u meer weten over laverhof? Kom naar de open dag op 
15 maart a.s. van 14.00 tot 16.00 uur bij st. Barbara in schijndel en 
Cunera/de Bongerd in Heeswijk. U bent van harte welkom!
www.laverhof.nl

Health, Beauty, Care
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Carnaval nistelrode

teveel betalen is niet nodig

Het is handig om ook deze uit-
gaven te bewaken. Ad Ketelaars: 

“de WoZ-waarde heeft invloed 
op waterschapsheffing, inkom-

stenbelasting, erf- en schenkbe-
lasting en waardebepaling Box 3. 

Voor bedrijven komt daar de af-
schrijving op onroerende zaken 
bij. Veel voorkomend is de fout 
in objectafbakening; een schuur 
die opgevoerd wordt, maar er niet 
staat. door de WoZ-waarde niet 
te bekijken, betalen mensen vaak 
teveel.”

Quickscan
Ad Ketelaars adviseert mensen 
om – vrijblijvend – contact op te 
nemen als de WoZ-waarde wel-
licht te hoog is. Aan de hand van 
vragen weet hij of het nut heeft 

bezwaar tegen de WoZ-waarde 
te maken. Wordt dit niet meteen 
duidelijk, dan raadpleegt hij de da-
tabank voor taxateurs. 

de uitkomsten van deze Quickscan 
geven inzicht in de werkelijke 
waarde en de WoZ-waarde. Bij 
een significant verschil gaat Ad Ke-
telaars aan de slag en hij rust niet 
voordat er resultaat geboekt is.

Het bezwaar en de kosten
Bij gebleken nut, wordt een pro-
forma bezwaar aangetekend, om-
dat een bezwaar binnen zes weken 
bij de gemeente binnen moet zijn. 
daarna wordt het bezwaarschrift 
opgebouwd. 
Mocht het bezwaar, gemaakt door 
Ad Ketelaars taxateur, worden af-
gewezen, dan gaat hij in beroep 
of zelfs hoger beroep bij de recht-
bank. de risico’s in deze zijn voor 
rekening van de taxateur, mits hij 
hierin adviseert. Als huiseigenaar 
kost dit u € 41,- griffierechten, die 

worden terugbetaald als u in het 
gelijk wordt gesteld.
omdat de gemeentelijke overheid 
de kosten van de taxateur betaalt 
bij gebleken onjuistheid, zitten er 
voor u geen verdere kosten aan. 

Advertorial

HeesWiJK-diNtHer – als eind februari de aanslagen verstuurd worden voor de Onroerend Zaak Belasting 
(OZB) kan bestudering geld besparen. de OZB wordt vastgesteld op basis van de Waardering Onroerende 
Zaken (WOZ), met als peildatum het voorgaande jaar. afwijkingen in de WOZ hebben invloed op verschil-
lende zaken, weet WOZ gecertificeerde taxateur ad Ketelaars.

Ad Ketelaars Taxateur Tekst: Martha Daams Foto: Fons Baerken

‘Een Quickscan geeft inzicht in de 
werkelij ke waarde’

Ad Ketelaars Taxaties
makelaar o.g. - beëdigd taxateur

Hoofdstraat 27-29
5473 AN Heeswijk-dinther
0413-294142
a.l.ketelaars@hetnet.nl

Meer carnavalsfoto’s op:
www.mooihdl.nl - www.mooinisseroi.nl - www.mooiheesch.nlwww.mooihdl.nl - www.mooinisseroi.nl - www.mooiheesch.nl
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Easy

8 7 1

9 2 4 6

7 3 8 9 4

6 8 3 1

3 1 2 8

8 2 3 9

2 4 8 6 3

7 5 4 9

9 6 8

Puzzle #99084

More Puzzles:

www.sudoku-puzzles.net

wie
is deze Bernhezenaar?

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

van ooGCoNtACt en maak kans op 

5x 1/5 staatsloten

Gezinsleden of werknemers worden 
uitgesloten van deelname.

Oplossing
vorige week:

William Verkuijlen
uit Vorstenbosch

OOGcontact

Winnaar:
Joost van den Akker

kan de 
staatsloten ophalen 

bij boekhandel
Ceelen

Nu ook pasfoto’s

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

sint servatiusstraat 52a - Heeswijk-dinther - 0413 293 851 - www.paperpoint-online.nl

st. servatiusstraat 40
5473 GB Heeswijk-dinther 
tel: 0413 29 29 79 
www.trendzienenhoren.nl

mooIBernHeZertJe

WILT U EEN ZOEKERTJE PLAATSEN?
Dan is dit mogelijk vanaf € 5,-. 
Info: office@demooibernhezekrant.nl of 
0412-795170.

eefke kOnings geslaagd 
aan de universiteit van 
Nijmegen voor GZ Psychologie

aangebODen
iets te Vieren? 
en geen tijd of zin om hapjes 
of een buffet te maken? Wij 
nemen deze taak graag op ons.
Kijk op www.vadeboculinair.nl 
of bel 06-13431687. 

peDiCure nistelrODe
dorien Visser-Hanegraaf
Vendelweg 6.
0412-612118.
ook bij diabetes en reuma.

snel en VerantWOOrD 
afVallen met ons 
internationaal bewezen 
voedingsprogramma van 
HerBAliFe.
Wij zijn al 15 jaar uw 
HerBAliFe distributeur en 
adviseur!
Heesakkers lichtvisie
Abdijstraat 12
Heeswijk-dinther
www.heesakkerslichtvisie.nl

te kOOp
ZOnneHeMelbuiZen 
CleO performance 100w 
€ 9,95 p/st.
sYlVania snelbruiners 
100w € 11,95 p/st.
oude buizen GrAtis 
doormeten op gesteldheid!
Heesakkers lichtvisie
Abdijstraat 12 Heeswijk-dinther
www.heesakkerslichtvisie.nl

geVraagD
HuisHOuDeliJke Hulp
2 x 4 uur in per week
06-53151898.

te Huur
Vakantie apparteMent 
in oba, te Alanya, turkije. 
6 pers. met zwembad.  
300 meter van zee. Meer 
informatie: www.homeaway.nl/
vakantiewoning/p1147997.

geslaagD

Vindt u het ook zo lekker om in 
de keuken bezig te zijn met het 
bereiden van allerlei lekkernijen 
voor uzelf en/of uw gasten? Kom 
dan eens naar de Eijnderic om een 
workshop te volgen zodat u nog 
meer inspiratie krijgt.

Taarten decoreren is een kunst op 
zich, maar gelukkig wel te leren. De 
taarten, van een luchtig biscuitdeeg, 
krijgen een vulling van een laagje 
banketbakkersroom en vruchten-
confiture. 

Daarna bekleedt u ze met rolfon-
dant, met behulp van de vele vor-
men die beschikbaar zijn tijdens de 
les. Na afloop van de workshop op 

woensdagavond 26 maart, neemt u 
een waar kunstwerk mee naar huis!

Een High Tea is niet alleen heerlijk 
om van te smullen, maar ook ge-
weldig om zelf te bereiden. Docente 
Margarette Rombout is hier zeer 
bedreven in en reikt graag recepten 
en ideeën aan op woensdagavond 
16 april bij de Eijnderic in Heesch.

Dit seizoen stond het bereiden van 
mini-stoofpotjes voor het eerst 
op het programma én met succes. 
Maar liefst twee keer hebben we 
deze cursus extra in moeten plan-
nen. 

Er is nog beperkt plaats om deel te 

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

Advertorial

nemen op maandagavond 24 maart 
en 7 april: schrijf dus snel in als u 
nog mee wilt doen. 

Volgende week woensdagavond 12 
maart staat de workshop ‘paëlla’ op 
het programma, waar ook nog voor 
ingeschreven kan worden!

Een avondje bakken bij de Eijnderic

LUCHTPOST
GEROLSTEIN

Wij, rien romme (29) en 
anke van dijk (24) zijn 
1 januari 2010 vertrokken uit 
het gezellige Brabant, en zijn 
verhuisd naar gerolstein - 
duitsland.

Verrassing

Aangezien ik dit jaar nog geen luchtpost geschreven heb, wordt 
het de hoogste tijd om jullie weer een update te geven van ons 
leven hier in de mooie Eifel.
We zijn inmiddels ruim 4 maanden in de nieuwe stal aan 
het werk. Wat een verandering en wat een verlichting. De 
koeien hebben lekker veel ruimte, je kunt aan ze zien dat ze 
het fijn hebben. Ook voor ons is het een hele verbetering. 
Voorheen deden we vijf uur over het melken, nu zijn we in 
ruim anderhalf uur klaar. Hier gaat wel wat verandering in 
komen, op 4 maart komen er vanuit Nederland twee volle 
vrachtwagens met koeien deze kant op. Zo´n 70 dieren gaan 
dan hun intrek nemen in onze boerderij. Het zal een hele 
onderneming worden, alle koeien op de vrachtwagen en 
natuurlijk ´s avonds voor de eerste keer meedraaien in de 
carousel. Met de nieuwe koeien erbij, zit de stal aardig vol. We 
hebben dan zo´n 330 koeien, met daarbijbehorend jongvee. 
Een flinke vooruitgang als je bedenkt dat we 4 jaar geleden zijn 
begonnen met 47 koeien!
Ook hier wordt volop carnaval gevierd, het begint al op de 
donderdag. De donderdag is alleen voor vrouwen, ze noemen 
dit dan ook niet voor niets Weiberdonnerstag. Op deze dag 
gaan de vrouwen op stap om geld in te zamelen. Op straat 
houden ze auto´s aan en vragen om geld. Als je niet bereid bent 
om geld te geven dien je een borreltje te drinken of knippen ze 
je stropdas af. Aan het einde van de dag wordt al het geld bij 
elkaar gelegd, hiervan worden de drankjes betaald. Hopelijk 
kan iedereen terugkijken op een geslaagde carnaval.
Onze bruiloft duurt nog even, maar een aantal weken geleden 
werden we verrast door onze vrienden en familie. Ze hadden 
een vrijgezellenfeest voor ons georganiseerd. Ze hadden 
alles geregeld en iedereen op de hoogte gebracht. Zelfs ons 
personeel wist van het feest en heeft die dag het werk op de 
boerderij op zich genomen. We hebben een erg leuke dag 
gehad, vol activiteiten en ´s nachts met z´n allen in Gerolstein 
in de jeugdherberg geslapen. Ontzettend leuk dat iedereen de 
moeite had genomen om voor ons naar Gerolstein te komen. 
10 mei is het zover, dan zullen wij trouwen. Traditioneel, 
vanuit huis. De ceremonie vindt plaats bij ons pap en ons 
mam aan de Langstraat. De kerkelijke inzegening in de 
Lambertuskerk in Nistelrode.
Voor de zomervakantie hebben we nog plaatsen vrij in onze 
vakantieappartementen. Kijk voor meer informatie op onze 
website:  www.eifel-vakantie.nl
Groetjes, Anke van Dijk

ons abc:  Accuraat - betrouwbaar - Compleet

De La SaLLeStraat 8  5384 NK HeeSCH   

TELEFOON  0412 624 855

www.CoNNeCt-aCCouNtaNtS.NL
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Carnaval heeswijk-dinther Foto’s: Michel Roefs

Marya schoenmode: volop in beweging

en toch gaat Marya schoen-
mode nog een stapje verder: 
binnenkort opent zij een derde, 
compleet nieuwe winkel, pal naast 
de kinderschoenenwinkel. dat be-
tekent alweer maar liefst 150 vier-
kante meter erbij. Vanwaar deze 
stap?

Nieuwe merken
eigenaresse Marya reizevoort 
lacht haar bescheiden lach. “ik 

wilde graag nog een keertje uit-
breiden met iets nieuws,” licht 
ze haar besluit toe. “Met deze 
nieuwe zaak wil ik me focussen 
op toegankelijke schoenmode 
voor dames. er komt een complete 
shop-in-shop van rieker én een 
van tamaris. twee mooie merken 

waar ik honderd procent voor ga. 
Zij vormen hun eigen shops bin-
nen het pand. de rest van de win-
kel wordt aangevuld met andere 
merken damesschoenen, tassen 
en accessoires.” een mooi en am-
bitieus plan en beslist weer een 
aanwinst voor Nistelrode. Marya: 
“Voor de diverse werkzaamheden 

heb ik alleen maar Nistelrodese on-
dernemers ingeschakeld. en straks 
heb ik nieuw personeel nodig. dat 
zijn positieve ontwikkelingen voor 
het dorp.” Ze wijst en passant de 
schilder nog even wat ze met een 
wandje wil. en dan weer door naar 
haar werk. Want Marya is altijd be-

zig, altijd onderweg. Ze staat niet 
stil. dat geldt voor haar persoon, 
maar óók voor haar zaak. 

Welkom
ook zo benieuwd? Het team van 
Marya schoenmode staat ook in 
deze nieuwe winkel voor u klaar, 
klantvriendelijk en servicegericht, 

als altijd. Vanaf medio maart bent 
u welkom op laar 16 in Nistelrode!

Nistelrode - Zij voert maar liefst 156 toonaangevende topmerken in dames-, heren- en 
kinderschoenen. is Authorized verkooppunt van het gerenommeerde merk Van Bommel en 
voert een van de grootste collecties in haar Gabor shop-in-shop. Met een vloeroppervlak 
van 200 vierkante meter voor dames- en herenschoenen en 150 vierkante meter voor kin-
derschoenen, heeft zij volop de ruimte. 

Niet één, niet twee, maar drié fi lialen!

Laar 9, 5388 HB Nistelrode
Telefoon: 0412 611 349
www.maryaschoenmode.nl

Meer carnavalsfoto’s op:
www.mooihdl.nl - www.mooinisseroi.nl - www.mooiheesch.nl
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rector Wim Harmsen: “We heb-
ben dit in samenwerking ontwik-
keld met de Nyenrode Business 
Universiteit en een groep participe-
rende ouders, voor de M&o (Ma-
nagement & organisatie) en/of 

economie leerlingen die de droom 
hebben om in de toekomst een 
eigen onderneming op te starten. 
We willen hen hier in stimuleren en 
hen bewust maken van alles wat er 
komt kijken om van een idee een 

succesvolle onderneming te ma-
ken. Aan het project nemen nu 
ook acht andere gymnasia deel.”
twaalf 5e jaars Bernrode gymnasi-
asten zijn enthousiaste deelnemers 
van het project Bernrode BV. op 

17 februari kwamen alle geïnteres-
seerde leerlingen uit alle windstre-
ken van Nederland voor het eerst 
bij elkaar op Nyenrode. Het was 
een inspirerende ontmoeting, waar 
in groepen hard gewerkt werd aan 
een  businessplan.
Jannes timmers, Gregor Biezemans 
en Majda Kasmi vertellen enthousi-

ast over de bijeenkomst. “Begeleid 
door een student van Nyenrode 
moesten we in managementteams 
een uniek bedrijfsplan maken voor 
een fairtrade chocoladebedrijf. 
Compleet met een bedrijfspand, 
financiële onderbouwing, slogans, 
core values, branding/marketing-
strategie, webshop of winkel en 
logistiek. er ontstond meteen een 
natuurlijke taakverdeling, waarbij 
ieder eigen kwaliteit vanuit zijn/
haar interessegebied kon inzetten. 
Aan het einde van de dag moesten 
we onze plannen presenteren. er 
zo intensief mee bezig zijn, gaf ons 
het gevoel dat we écht met ons 
eigen bedrijf bezig waren. de dag 
op Nyenrode heeft ons veel inzicht 

gegeven: er is veel meer nodig 
dan een product hebben wat je 
met winst wil verkopen. om een 
goede ondernemer te zijn heb je 
een enorme brede kennis nodig en 
een geweldige drive om succesvol 
te willen worden. Wat we ook ge-
leerd hebben is, dat eerst ervaring 
opdoen bij een bedrijf, de beste 

voorbereiding is.” Het drietal ziet 
een eigen onderneming voor later 
wel zitten. 

verdieping
Jannes en Gregor willen zich ver-
der verdiepen in Bernrode BV. “We 
gaan o.a. bij de ideeënfabriek in 
Uden kijken, ouders met eigen on-
dernemingen komen workshops 
geven op school en zullen ons 
coachen in het verdere traject. er 
liggen zoveel uitdagingen! super 
interessant. Uiteindelijk gaan we 
natuurlijk wel voor de winst: Het 
beste ondernemingsplan wordt be-
loond met de Bernrode BV Award 
van € 250,-.”

www.cdabernheze.nl

Herkenbaar

Actief en Betrokken!

CDA Bernheze

wil in Heesch:

 Behoud dorpse karak-
ter en beeldbepalende
panden

 Vernieuwing centrum
moet zorgen voor
meer veiligheid (m.n.
langzame verkeer)

 Speciale aandacht
voor wandelmogelijk-
heden van Heelwijk
naar winkelgebied

 Ondersteuning ver-
nieuwingen kleedac-
commodaties HVCH

 Behoud en versterken
groen in de wijken

Jan Sengers Saskia van Dalen Tim Govers Henk Broekman Jos van der Wielen Lucien van Herpen

2

Peter van Boekel, lijsttrekker

2

Stem ook CDA op 19 maart! Het beste voor Bernheze!

Jolanda School

Jannes, Gregor, rector Wim Harmsen en Majda Tekst en foto: Hieke Stek

bernrode bV stimuleert ondernemersschap 
‘Ons beDriJf ging eCHt leVen’

HeesWiJK-diNtHer - Gymnasium Bernrode biedt haar leerlingen als extra leermateriaal het 
‘Hermes-programma’ aan. Hieraan is een specifieke ondernemerscursus, Bernrode BV, ge-
koppeld. 

Een goede ondernemer heeft een brede 
kennis en een geweldige drive nodig
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c o m p l e e t  i n  r e c l a m e

ontwerp  |  drukwerk  |  belettering

Hondstraat 5, 5476 KT  Vorstenbosch  |  T 0413 364672  |  I www.complementreclame.nl

Complement reclame is een veelzijdig bureau 
met een grote diversiteit aan klanten.
Met een enthousiast team van creatievelingen slagen 
wij er elke keer weer in om onze klanten binnen de 
deadline te verrassen met een origineel ontwerp.
Logo’s, huisstijlen, concepten, advertenties, 
drukwerk, POS materialen, webdesigns en 
beletteringen zijn voor ons dagelijkse kost.

Om ons team te versterken zijn wij per direct op 
zoek naar een talentvolle en zelfstandig werkende

DTP/GRAFISCH 
ONTWERPER 40 uur

Een alleskunner die raad weet met de nieuwste Adobe software.
Wij vragen minimaal vier jaar relevante werkervaring. Creatief, 
snel en nauwkeurig kunnen werken, ook met krappe deadlines.
Wij bieden een mooie werkomgeving met moderne 
apparatuur, leuke collega’s en zeer afwisselend werk.

Reageren zonder ervaring of parttime 
heeft geen enkele zin.

Interesse? Stuur je motivatie, CV en portfolio naar:  
info@complementreclame.nl t.a.v. William Verkuylen.

Ambachtelijke slagerij Riny van Esch in Heesch breidt uit

genieten in de eetwinkel

scharrelslagerij riny van esch is in 
12,5 jaar tijd uitgegroeid tot een 
begrip in Heesch en omstreken. 
Met de uitbreiding zien riny, ria 
en dochters Nanda en Gisela een 
wens in vervulling gaan. Al langer 

werd gedacht aan een uitbreiding. 
in december wist het koppel op-
eens wat het wilde: een eetwinkel. 
deze is nu, ruim twee maanden la-
ter, al gerealiseerd. de winkel werd 
leeggeruimd en met nieuw meubi-

lair gevuld. tafels, stoelen en een 
mooie decoratieve wand; de zaak 
onderging een ware metamorfose. 
Klanten treffen ook een nieuw ge-
zicht in de winkel aan: dochter Gi-
sela, die bij het familiebedrijf aan-

geschoven is. Zus Nanda werkt al 
zeven jaar in de winkel.

vers
Het assortiment bij riny van esch 
bestaat uit verse producten, waar 
mogelijk biologisch. Voor riny 
blijft de focus op de ambachte-
lijke slagerskwaliteit van alle pro-
ducten. ria: “de uitbreiding met 
zuivelproducten van de Petrus-
hoeve, biologische dranken en de 
Fairtrade koffie en thee is helemaal 
in de lijn van onze winkel.” riny 
vult aan: “Het is eigenlijk helemaal 
hetzelfde, maar dan anders.” en 
daarmee slaat de ambachtelijke 
slager de spijker op de kop. 

Belangstellenden kunnen komen 
kijken, een kopje koffie drinken, 
deMooiBernhezekrant lezen en 
daarbij nog een broodje bestellen 
als ze willen. “Natuurlijk blijven we 
ook gewoon bestellingen leveren. 
Bedrijfscatering, bestellingen bren-

gen of afhalen, het kan allemaal. 
de folders zijn bij de eetwinkel te 
verkrijgen. Bij slagerij – eetwinkel 
riny Van esch houden ze ook van 
een uitdaging. “eerder werden al 
sarah’s en Abrahams gemaakt van 
vlees”, vertelt ria. 

HeesCH - de ambachtelijke scharrelvleesspecialist riny van esch in Heesch heeft de service uitgebreid met 
een eetwinkel. dit betekent dat ter plaatse genoten kan worden van alles wat in de winkel te koop is. 

V.l.n.r.: Ria, Nanda, Gisela en Riny

Voor vragen of meer informatie 
over de vele mogelijkheden: 
‘t dorp 67, 5384 MB Heesch
0412 454 077
www.rinescocatering.nl

administratiekantoor Van schayk vanaf tien maart in Veghel

Kees van schayk: “We zullen onze 
buren van ‘Het retsel’ missen, 
maar vinden tegelijkertijd dat de 
dienstverlening aan onze klanten, 
waarvan velen al jaren de weg 
naar ons vinden, voorop staat. 

de tijd tot tien maart hebben we 
gereserveerd voor de fysieke ver-
huizing. 
ook daarbij willen we zorgvuldig 
te werk gaan, zodat we in de tijd 
daarna ons weer volledig kunnen 
wijden aan datgene waar wij goed 
in zijn; het verzorgen van uw com-
plete administratie!”

activiteiten
een goede administratie is een 
noodzaak om te weten wat kansen 
en beperkingen zijn. daarbij hoort 
ook het afwikkelen van de belas-
tingen, inclusief de jaarrekeningen 
en het deponeren daarvan bij de 
KvK en rapportages. 

Alleen bij een totaalplaatje heeft 
een bedrijf inzicht in de financiële 
situatie. 
Van schayk regelt alle zaken rond 
financiën snel en vakkundig. Voor 
de administratie werken ze met 
‘snelstart’, een programma met 

een groot gebruiksgemak. ook 
voor fiscaal advies en alle perso-
nele beslommeringen zoals loon, 
arbeidsovereenkomst en evaluatie 
kunt u terecht bij het administra-
tiekantoor. 

Uitnodiging
Ze zijn trots op het nieuwe onder-
komen. de uitnodiging staat voor 
een bezoek aan het pand in de 
Pater van den elsenlaan 21, Veg-
hel, in het bedrijvencentrum elsen-
borgh. 

U bent van harte welkom.

HeesWiJK-diNtHer/VeGHel – Het pand van administratiekantoor van Schayk op de hoek van de Brou-
wersstraat en de retselseweg op ‘Het retsel’ werd te klein om de dienstverlening aan de trouwe klanten 
voldoende te kunnen waarborgen. Ze zochten en vonden een pand dat aan de eisen voldoet in de Pater van 
den elsenlaan 21 in veghel, slechts tien minuten verwijderd van het pand in Heeswijk-dinther.

Pater van den Elsenlaan 21 - 5462 GG Veghel
0413 - 29 28 94 - mail@vanschaykvof.nl
www.vanschaykvof.nl

Advertorial

Advertorial
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Wat meer groen zo langs de stra-
ten, is volgens ons zeker geen 
overbodige luxe. Nistelrode ver-
dient een opfrisbeurt van de open-
bare ruimte. dat maakt het prettig 
wonen en leven. en nu we het toch 
over wonen hebben; wij vinden 
dat we als gemeente individuele 
bouw en collectief particulier op-
drachtgeverschap moeten facili-
teren. omdat je zo waarborgt dat 
ook jongeren een plek kunnen vin-

den in het dorp waar ze zijn opge-
groeid, daar waar hun roots liggen. 
Met je ouders nog om de hoek, 
wel zo gemakkelijk voor iedereen, 
zeker als die op latere leeftijd een 
steuntje kunnen gebruiken. op die 
manier kunnen ook zij langer op 
hun eigen plekje blijven wonen.
Nistelrode, aan de rand van de 
Maashorst, een ligging met ont-
zettend veel kansen en mogelijk-
heden op recreatief gebied. Kan-

sen en mogelijkheden die benut 
moeten worden. er is onder de 
Bernhezer ondernemers creativiteit 
en innovativiteit genoeg om daar 
voor te zorgen.  Het CdA Bernhe-
ze wil ruimte geven, ruimte om je 
te kunnen ontplooien. ruimte aan 
een mooi, ondernemend en veilig 
Nisseroi.

stem 19 maart dus CdA, het beste 
voor Bernheze!

CDA: Mooi-en veilig- nisseroi

BerNHeZe - eigenlijk moeten we nu zeggen Weversrijk! dit gezellige 
dorp, gelegen aan de rand van de Maashorst verdient een veilig cen-
trum. Want ook buiten de carnaval moet het mogelijk zijn veilig van  
‘t Pumpke naar de Snor te lopen, of op een gezellige winkelmiddag 
tussen Marya en van Tilburg. Zonder van je sokken te worden gereden!

Ezra Leeger, Saskia van Dalen, Mart Smits

lijstduwer betekent voor mij, dat 
ik van harte het programma onder-
schrijf en met vertrouwen de verkie-
zingen tegemoet zie. oog hebben 
voor iedereen en in het algemene 
belang besluiten durven nemen is 
mijn motto. dat heb ik van huis uit 
al zo meegekregen. ik heb al die 
jaren vanuit deze visie iets mogen 
betekenen voor u als raadslid en de 
komende jaren ga ik met de steun-

fractie de voorstellen mee bespre-
ken. Helemaal alles loslaten wil ik 
niet, maar ik streef naar een rustig 
afbouwen. de kracht van ‘samen 
sterk’ heeft geresulteerd in een lijst 
van 50 goede kandidaten en een 
stevige achterban: jong en oud, man 
en vrouw, nieuw en bekend, die het 
programma van deze nieuwe partij 
onderschrijven. ik mag daarvan een 
trotse lijstduwer zijn. een bewuste 

keuze na vele jaren met veel plezier 
in de gemeenteraad zitting te heb-
ben gehad. Wel dankzij de steun 
van de kiezers die dat mogelijk ge-
maakt hebben; daarvoor hartelijk 
dank. ik roep u zeker op om te gaan 
stemmen op 19 maart. en natuurlijk 
hopen wij dat u opnieuw uw stem 
aan loKAAl - lijst 1 - geeft: aan die 
man of vrouw die uw vertrouwen 
waard is!

ABB: samen sterk, ook als lijstduwer

BerNHeZe - Samen Sterk klinkt misschien cliché, maar volgens mij is 
juist dát van belang om ook voor de komende vier jaar weer op goede 
sterkte te zijn om onze gemeentebelangen te behartigen. In de volle 
breedte van Bernheze, maar wel werkend vanuit de kernen; dan ben 
je geloofwaardig. daarom ben ik lijstduwer geworden van LOKaaL: 
omdat hierin 3 lokale partijen zich ‘samen sterk’ voor uw belangen in 
willen zetten.  

Hannie van Uden - van Grunsven, trotse Bernhezenaar

anke fransen 
Anke Fransen, als presentatrice 
bekend van WAN-tV, heeft de lei-
ding van de avond. de politici wor-
den eerst aan de tand gevoeld over 
hun feitelijke kennis van zaken. 
Zijn ze thuis in de materie? Weten 
ze waar het over gaat? 

daarna krijgen ze in een speed-de-
bat een paar minuten de kans om 
hun standpunt over een discuta-
bele kwestie te verdedigen tegen-
over een tegenstander. er komen 
zes thema’s aan de orde. Voor de 
pauze zijn dat: het groene buiten-
gebied, de economie en  de risico’s 

van het buitenleven. Na de pauze 
gaat het over toerisme en recre-
atie, flora en fauna en tot slot de 
genoegens van het buitenleven.  

alle kopstukken 
Het debat wordt gehouden op 
zondagavond 9 maart in de Wis in 
loosbroek. Aan het debat nemen 
de kopstukken van alle politieke 
partijen deel.  en er is een Groene 
Grand Jury die de prestaties van de 
politici beoordeelt.  
Het  programma begint om 20.00 
uur. de zaal gaat open om 19.30 
uur. de entree is gratis. en vol is 
vol. 

Zondag 9 maart - 12 keer een 
speeddebat over daarbuiten

loosBroeK - de Bernhezer Buitenwacht organiseert met het 
oog op de raadsverkiezingen een debat.  Het wordt geen 
traditioneel debat, waarbij politici elkaar in een lang betoog 
vliegen afvangen. Zo’n debat  waarbij de een linksom ver-
telt, wat de ander zojuist rechtsom heeft beweerd. Nee, de 
Buitenwacht heeft een pittig programma voorbereid. Met 
een kennisquiz en met 12 discutabele stellingen over actuele 
thema’s.  

Bij RegioBank… 
bent u geen rekeningnummer, maar wordt u geholpen door iemand  
die u kent.

krijgt u gewoon een goede rente en iemand die alles voor u regelt. 

kunt u terecht voor betalen, sparen, alles.

kiest u zelf hoe u uw geldzaken regelt: gewoon bij ons op kantoor, thuis 
via internet of met onze mobiele app.

brengen we uw financiële vragen terug tot begrijpelijke oplossingen  
en gewoon goede producten.

zorgen we er samen voor dat uw geldzaken op orde zijn.

vindt u geen marmeren vloeren en mannen in dure pakken.  
Wij zijn een nuchtere bank in de buurt.

belt u niet naar 0900-nummers, maar gewoon  
naar een lokaal telefoonnummer.

kunt u altijd even binnenlopen voor advies  
en een kop koffie. 

vindt u vertrouwde gezichten op de bekende  
plekken. Wij blijven in de buurt.

1
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Profiteer van het voordeel & gemak 
van al uw geldzaken onder één dak.
Kies drie voordelen op regiobank.nl en maak kans op een  
fiets- of wandelweekend met twee overnachtingen t.w.v. € 190.

Ga vóór 21 maart naar regiobank.nl en doe mee!

Van Heck Assurantiën
't Dorp 124
5384 MD Heesch
T 0412 - 45 20 03
E info@vanheckassurantien.nl
I www.vanheckassurantien.nl

Van grunsven & Haerkens
Hoofdstraat 100-A
5473 At Heeswijk-dinther
0413 - 29 19 80
info@vangrunsvenhaerkens.nl
www.vangrunsvenhaerkens.nl 

rivez assurantiën 
& risicobeheer
Weijen 19a, 5388 Hl Nistelrode 
088 - 8000 900
info@rivez.nl
www.rivez.nl

Van Heck assurantiën
‘t dorp 124
5384 Md  Heesch
0412 - 45 20 03
info@vanheckassurantien.nl
www.vanheckassurantien.nl 

een van de overheidstaken is er-
voor zorgen dat mensen bestaans-
zekerheid hebben. dat betekent 
dat de overheid ervoor zorgt dat 
inwoners voldoende geld hebben 
om te kunnen leven. 

de overheid voert deze taak uit 
door maatregelen te nemen op het 
gebied van sociale zekerheid. dit 
is nodig als mensen bijvoorbeeld 
arbeidsongeschikt, werkloos, ziek 
of hulpbehoevend zijn. de so-
ciale zekerheid zorgt ervoor dat 
deze mensen over een inkomen 
beschikken om in hun bestaan te 
voorzien. dit is de inkomensbe-

schermende functie van de sociale 
zekerheid. Als iemand een uitke-
ring nodig heeft, dan biedt het so-
ciaal zekerheidsstelsel ook voorzie-
ningen om mensen weer aan het 
werk te krijgen. dat gebeurt door 
re-integratie en (re-)activering. de 
gemeente stelt alles in het werk 
om de koopkracht van minima tot 
110% te verbeteren. 
Zo wordt verdere tweedeling van 
de samenleving tegengegaan. Het 
kwijtscheldingsbeleid moet goed 
bekeken worden. Alleenstaande 
ouders met kinderen tussen 4-12 
jaar zouden in principe niet ver-
plicht moeten worden om te gaan 

werken. Zij moeten de vrije keus 
hebben om voor de eigen opvang 
van hun kinderen te kiezen. Bij on-
verwachte zaken telt volgens de sP 
de geest van de regeling. 

Contact
Vragen of wilt u zaken aan de kaak 
stellen in Bernheze? Neem contact 
op met: toon van Vugt: 0413-292 
870 voor Heeswijk-dinther, loos-
broek en Vorstenbosch. Christa 
Kolman: 0412 - 451 398 voor 
Heesch en Nistelrode. Zie ook: 
www.bernhezeonzezorg.nl.  
Als u sP lid wilt worden: 
www.bernheze.sp.nl.

SP: kies 19 maart 100% sociaal, kies sp

BerNHeZe - Op 19 maart bent u aan het woord. de inwoners van Bern-
heze kiezen dan de nieuwe gemeenteraad. dan is de SP een verstandige 
keuze! Maak een keuze voor de inhoud en niet voor de poppetjes. Zeker 
als het om sociale zekerheid gaat. Ondanks de crisis moet Bernheze 
doorgaan met zorgen voor elkaar. goed voor iedereen die zorg nodig 
heeft. goed voor werkgelegenheid. goed voor Bernheze.

Cor van Erp, Rein van Moorselaar, Toon van Vugt, Lijst SP
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Het centrum wordt een 
bloemenzee van mei 
tot september

www.centrumheesch.nl

Column
AD

In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart 2014 
beschouw ik in deze column wekelijks ontwikkelingen in de gemeente. 
Hiermee hoop ik bewustwording, meningsvorming en brede deelname 
aan discussie te stimuleren. Reacties of onderwerpen zijn daarvoor 
zeer welkom, stuur ze naar ad@demooibernhezekrant.nl. Gepubliceer-
de columns kunt u teruglezen op www.demooibernhezekrant.nl. 

Stemrecht

Er wordt een historisch lage 
opkomst verwacht bij de komende 
gemeenteraadsverkiezingen. Waarom is 
dat en wat zou men er aan kunnen doen 
vraagt een lezer van deze column zich af.

Het is een feit dat in de afgelopen 
twintig jaar de opkomst bij 
gemeenteraadsverkiezingen steeds 
verder is afgenomen. Die lijn 
doorzettend zou je nu inderdaad wel 

eens op een opkomst van onder de 50% kunnen uitkomen. Je kunt je 
dan afvragen of er nog draagvlak is voor ons democratisch bestel. Er 
zijn in de afgelopen jaren landelijk al veel onderzoeken uitgevoerd 
naar het waarom en hoe het tij te keren. Onderzoekers zeggen dat 
gebrek aan vertrouwen, ontkerkelijking en individualisering de 
oorzaken zijn. Ook gaat de gemeenteraad niet langer meer over heel 
primaire en begrijpbare zaken als het onderhoud van de straat of 
de subsidies voor de verengingen. De onderwerpen die behandeld 
worden, zijn ingewikkelder en abstracter en hebben vaak pas een 
effect op langere termijn. Dat spreekt inwoners minder aan. 

Met de verkiezingen van een gemeenteraad kies je als inwoners voor 
iemand persoonlijk of een groep van mensen, een partij, in wie je het 
vertrouwen hebt dat ze voor jou in de gemeenteraad de juiste keuzes 
zullen maken.
Vaak hoor je dan dat men niets met de gemeente heeft, of dat men 

niet weet wat de gemeente doet of dat ze juist toch maar doen wat ze 
zelf willen en niet luisteren. Zeker is ook dat de pers vooral aandacht 
besteedt aan de negatieve zaken die spelen, zoals ruzies, bedreigingen 
en tekorten. Dat heeft ook niet bepaald een aantrekkingskracht naar 
de kiezer. De zaken die vlot en goed verlopen en de successen worden 
minder weergegeven. 

In de voorbereidingen naar de gemeenteraadsverkiezingen zie ik 
nu dat partijen heel goed hun best doen om  zichzelf en de politiek 
van de beste kant te laten zien. Jammer dat dit minder gebeurt in de 
periode tussen de verkiezingen. Jammer ook dat de gemeenteraad 
als collectief niets doet om goed voor de dag te komen. De 
verkiezingsborden zijn geen visitekaartjes, de gemeenteraad heeft 
geen eigen website, gebruikt geen social media kanalen en heeft geen 
pagina in de weekkranten. De gemeenteraad organiseert ook geen 
debatten of informatiebijeenkomsten en nog steeds gaan we stemmen 
met een potlood in een saai verkiezingslokaal. Geen wonder zou je 
zeggen. 

Maar of het heel erg is dat velen thuis blijven, is nog maar de vraag. 
Het kan ook als instemming en tevredenheid worden gezien. En als 
er wat aan de hand is, weet men de weg over het algemeen toch wel 
te vinden, is er inspraak of nog beter samenspraak. Een kloof tussen 
politiek en inwoners is misschien minder groot dan media doen laten 
blijken. Toch is het beter om van uw stemrecht gebruik te maken. Het 
is immers de basis van onze democratie.   

Met groet Ad

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

BerNHeZe - ik ben Gerjo van Kessel, geboren en getogen in Nistelrode. ik ben al acht jaar politiek actief 
voor Bernheze solidair. de eerste vier jaar als burgerlid Bestuur & strategie en ruimtelijke Zaken. de af-
gelopen vier als raadslid met de portefeuille ruimtelijke Zaken.

er is de afgelopen jaren het nodige gerealiseerd in Nistelrode. denk onder andere aan de realisatie van het ac-
commodatieplan Nesterlé-appartementencomplex sparrenweide, de bouw van de lambertushof bij laarstede, 
de realisatie van het CPo project toniesplein en de starterswoningen aan de laar-Achterstraat. ons verkie-
zingsprogramma vier jaar geleden was dus geen verzameling loze beloften.
Maar er is zeker nog werk aan de winkel! een van onze speerpunten is het verbeteren van de verkeersveilig-
heid van de voetgangers en fietsers in Bernheze. Voor Nistelrode betekent dit concreet de volgende twee 
speerpunten: ten eerste het verlengen van de fietsstraat vanuit Heesch naar Nistelrode en Vorstenbosch met 
daarbij een aftakking naar de Maashorst, zodat u direct het prachtige natuurgebied in fietst. 
ten tweede het opnieuw inrichten van het laar in Nistelrode. Hierbij dient de  prioriteit te komen liggen op de 
verkeersveiligheid van de voetgangers en fietsers. de auto is als het ware te gast in het centrum van Nistelrode. 
dit onder de noemer: shared space!
Bent u intussen benieuwd geworden naar meer speerpunten of ons volledige verkiezingsprogramma. Kijk dan 
op www.lokaal.nu. Uw stem doet er toe, laat deze niet verloren gaan en stem op 19 maart op lijst 1 ABB/
Bernheze solidair/oPG. loKAAl!

Gerjo van Kessel, kandidaat nr. 3

Verkeersveiligheid 
hoog in 
het vaandel

Ridderhof 100
Postbus 212 - 5340 AE Oss

T: 0412 61 44 64 - F: 0412 61 44 14
E: rhaakmeester@

liebrandruijsradvocaten.nl
M: 06 11 72 70 28

SP-eerpunt: Zorg 

Toon van Vught,             nr 3. 

Ik ga voor geen bezuinigingen op zorg.

De kwaliteit moet voorop staan en de

tekorten moeten worden aangevuld.

stem 19 maart SP

Uw stemrecht is De bAsis vAn onze 
DemocrAtie

Met name de kleine kernen in de 
gemeente Bernheze kunnen extra 
aandacht gebruiken. 
Vertegenwoordiging vanuit Vor-
stenbosch in de lokale politiek kan 
het verschil maken of een project 
wel of niet doorgaat. Bijvoorbeeld 
het idoP project gymzaal in Vor-
stenbosch. leefbaarheid vergroten 
betekent aandacht voor jong, oud, 
bedrijfsleven en verenigingsleven. 
door voorzieningen op peil te hou-
den en waar nodig te verbeteren, 
door mee te denken, te stimule-
ren en waar nodig te participeren. 
Blanco lijst 7 heeft een programma 
dat hierop inspeelt en is als lokale 
partij niet afhankelijk van de lan-

Blanco: Wat kan blanco lijst 7
betekenen voor Vorstenbosch?

BerNHeZe - door samen met de kernen Heeswijk-dinther en Loosbroek een col-
lectief te vormen, om de leefbaarheid in de kernen te vergroten.

Rob Houweling 

delijke politiek. door zaken in het 
juiste perspectief te plaatsen en 
continu in samenspraak met de 
inwoners, ondernemers en ver-
tegenwoordigers van het vereni-
gingsleven op zoek te gaan naar 
de juiste balans, worden resultaten 
behaald.
Voor Vorstenbosch betekent dat 
o.a. de volgende onderwerpen op 
de politieke agenda (extra) aan-
dacht gaan krijgen;
- de gymzaal: dit project heeft 

een hoge prioriteit.
- Herinrichten van de Kerkstraat, 

met behoud van het dorpse ka-
rakter. 

- speelveld, inclusief trapveldje 

aan de eggerlaan herinrichten 
en toekomstbestendig maken. 

- Voorzieningen van de dorps-
winkel vergroten door bijvoor-
beeld een Nl Postagentschap in 
de winkel.

Geef Vorstenbosch een extra stem 
door op Blanco lijst 7 te stemmen. 
ik ga me er voor inzetten om Vor-
stenbosch op de politieke agenda 
te zetten, echter ik kan dat niet al-
leen, maar met jullie steun weet ik 
zeker dat we ver zullen komen.

‘Ik vind het belangrijk 
om te gaan stemmen, ook al heb 

ik mijn twijfels bij het nut’
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onder leiding van presentator en 
debatleider Jolwin dobbelsteen 
worden zes onderwerpen bespro-
ken. tijdens de avond komen vijf 
vooraf bepaalde onderwerpen aan 
bod. telkens zal hierover met drie 
lijsttrekkers worden gesproken. 
een zesde onderwerp kan tot de 
pauze door het publiek worden 
aangedragen. dit onderwerp komt 
dan na de pauze aan bod. 
de onderwerpen die in elk geval 
besproken worden zijn: nieuwe 
politiek, een zelfstandig Bernheze, 
seniorenwoningen op de plek van 
de oude gymzaal en een nieuwe 
gymzaal aan de stuik, de leef-
baarheid van Vorstenbosch en de 
participatiemaatschappij. Mogen 
inwoners van Vorstenbosch zelf 
bepalen waar de gemeente geld 

aan spendeert in hun dorp?
ook is er een verrassend muzikaal 
optreden. ellen van der Ven  brengt 
samen met ely dominicus  niet zo-
maar een lied. Ze brengen  een 
speciaal - door Clemens Geenen 
geschreven -  lied over de politiek 
in Bernheze. Muzikale begeleiding 
hierbij door tjerk de Boer en ron-
nie van de elzen.  
stemming in de stuik is bedoeld 
als verkiezingshulp voor inwoners 
van Vorstenbosch. de onderwer-
pen zullen dan ook met die insteek 
worden besproken. de organisatie 
is in handen van de evenementen-
commissie van de stuik, in samen-
werking met de dorpsraad Vor-
stenbosch.
de avond begint om 20.00 uur, 
toegang gratis. 

alle partijen present
tijdens ‘stemming’
VorsteNBosCH -  alle politieke partijen van Bernheze hebben hun 
medewerking toegezegd aan de verkiezingsavond ‘Stemming’ in de 
Stuik in vorstenbosch op woensdag 12 maart. 

d66 is dé partij voor ondernemende mensen, zelfs voor het eerst de grootste partij onder ondernemers. 
ondernemers laten Bernheze groeien, zij zijn de motor van de lokale economie; bovendien sponsoren zij 
het verenigingsleven. de gemeente dient ondernemers serieus te nemen om meer mensen aan een baan 
te helpen en duurzame innovatie een echte kans te geven.

d66 doet dit! 
d66 maakt zich sterk voor alle ondernemers, dus ook voor het MKB, de ZZP-er en de startende ondernemer. 
d66 wil de lokale regeldruk aanpakken en de dienstverlening verbeteren. Niet de ambtelijke procedures, maar 
de bedrijfsvoering van de ondernemer moet centraal staan. ruim overbodige formulieren, vergunningen en 
regels op, verbeter de service en concentreer inspecties op de werkelijke risico’s en structurele overtreders. dit 
geeft ondernemers de ruimte om te groeien en te innoveren. Bovendien levert het efficiencyvoordelen op voor 
de gemeente zelf. d66 maakt zich ook sterk voor groene groei. duurzame innovatie is een mooie uitdaging, 
waarbij wij graag verder kijken dan vandaag. innovatie  leidt  tot schonere productie, maar ook tot economi-
sche groei en werkgelegenheid. d66 is daarnaast voor een eerlijke lastenverdeling. dit betekent dat de vervui-
ler betaalt en dat bijvoorbeeld de rioolbelasting niet wordt bepaald door het aantal vierkante meters, maar wel 
door het aantal bewoners of werknemers. om kansen te bieden aan ondernemers, dus kansen te bieden aan 
Bernheze is ruimte en vertrouwen nodig.
d66 vertrouwt op eigen kracht van mensen, op eigen kracht van ondernemers.
spreek ons aan en stem op 19 maart op d66!
Voor meer informatie: www.d66Bernheze.nl, Facebook en twitter.

anneMieke bOellaarD

Oók sterk voor 
ondernemend 
Bernheze

iedere burger van Bernheze die 
stemgerechtigd is, zou zijn stem 
moeten laten gelden. Waarom? 
omdat er de komende jaren veel 
taken die nu nog bij de overheid 
in den Haag zijn ondergebracht, 
worden overgeheveld naar de ge-
meente. deze transitie brengt de 
nodige kosten en werkzaamheden 
voor lokale gemeenten met zich 
mee. Wat te denken van de jeugd-
zorg en de participatiewet, die on-
der andere op het bordje van de 

gemeente komt te liggen? dat zal 
een enorme uitdaging (ook finan-
cieel) zijn om die in goede banen 
te leiden. de burger van Bernheze 
heeft bij de aankomende gemeen-
teraadsverkiezingen dus echt iets te 
winnen of te verliezen. Ga je voor 
partijen die weinig tot geen erva-
ring in huis hebben om dergelijke 
omvangrijke taken op zich te ne-
men, of voor partijen die door hun 
omvang en landelijke dekking een 
ruime ervaring en capaciteit op dit 

vlak hebben? de VVd-Bernheze is 
in ieder geval klaar om haar ver-
antwoordelijkheid te nemen bin-
nen het bestuur van de gemeente. 
Kiezer van Bernheze, ga bij de 
aankomende gemeenteraadsver-
kiezingen stemmen en, als u zich 
bewust bent van de uitdagingen 
waar onze mooie gemeente ko-
mende jaren voor staat, stem dan 
op de VVd-Bernheze!
Mocht u willen reageren, dan kan 
dat via www.vvd-bernheze.nl 

VVD: Hoge opkomst?

BerNHeZe - Op 19 maart is het zover. Over 14 dagen zijn de gemeenteraads-
verkiezingen. de politieke partijen zijn er inmiddels al enige tijd druk doende 
mee, zo ook de vvd-Bernheze. Jammer als de geruchten over een historisch 
lage opkomst bij deze verkiezingen waarheid zouden worden. 

Mark Zijlstra, Lijst 5 nummer 2 VVD-Bernheze Zeker Nu!

Verkiezingen

op verschillende manieren krijgen 
de lijsttrekkers van alle Bernhezer 
politieke partijen gelegenheid om 
hun eigen standpunten te verde-
digen en die van de andere aan 
te vallen. Cabaretier, columnist en 
schrijver sjaak Bral staat te boek 
als ‘humoristisch, scherpzinnig, 
eigenwijs, trefzeker’. Zijn improvi-
satietalent manifesteert zich in veel 
disciplines. of, zoals hij zelf zegt: 
“Niets menselijks is mij vreemd”. 
de politieke voormannen (en voor-
vrouw) van de Bernhezer politieke 
partijen gaan in op een stelling, die 
een andere partij hun voorlegt en 
debatteren over een actueel on-
derwerp in de gemeentepolitiek.
de muziek is in handen van het 
o.t.-trio en gemeentedichter Hans 
Manders zal met sonnetten de 
intermezzo’s verzorgen. Zoals ge-
woonlijk neemt Ad van schijndel 
op passende, poëtische wijze de 
afsluiting voor zijn rekening.

deze verkiezings-BrUG vindt 
plaats in de Pas in Heesch op 
zondag 9 maart vanaf 16.00 uur. 
de presentatie is in handen van 
Annemieke van der Aa en Hans 
lakwijk. entree gratis. er is gratis 
kinderopvang. Het politiek café is 
een initiatief van de sP Bernheze. 
de redactie wil een brug slaan tus-
sen de inwoners van Bernheze en 
de politiek.

sjaak bral en lijsttrekkers 
in verkiezings-brug
BerNHeZe - Het politiek café BrUg in de Pas in Heesch staat op zon-
dag 9 maart geheel in het teken van de aanstaande verkiezingen. Speci-
ale gast is cabaretier Sjaak Bral, die als enige jurylid de debatten van de 
lijsttrekkers zal beoordelen. 

Wakker 
worden opa! 
de uitslagen 
zijn er!

BerNHeZe - Op 19 maart aanstaande staat u voor de keuze aan welke partij u uw stem gaat geven. als jon-
geren op de lijst van Progressief Bernheze hopen wij dat uw stem een stem is voor een toekomstbestendig 
Bernheze; ‘het Bernheze van morgen’. 

Als het aan ons ligt, is en blijft het Bernheze van morgen een gemeente waar iedereen zich thuis kan voelen. 
een gemeente waarin kansen gecreëerd, maar vooral ook gepakt kunnen worden. in de komende jaren gaan 
we zorgen dat er meer goedkope(re) woningen in onze gemeente worden gebouwd, zodat ook jongeren en 
ouderen in onze gemeente kunnen blijven wonen. We gaan voor genoeg werk, zodat jongeren stages kunnen 
vinden en vervolgens ook aan een baan kunnen komen.  We zorgen er voor dat mensen die iets extra’s willen 
doen voor de gemeenschap, aangemoedigd en niet ontmoedigd worden. Niet de burger moet meedoen met 
wat de overheid bedenkt, maar de overheid moet meedoen met wat de burger begint. een Bernheze waar de 
toekomst centraal staat, waar bij elk besluit gedacht wordt aan hoe het besluit overmorgen zal uitpakken. daar 
staan wij, Kris, Avraz en Jesse, voor. stem daarom op 19 maart op Progressief Bernheze, lijst 3.

Het Bernheze 
van morgen



Woensdag 5 maart 2014 21
  

Maak wekelijks kans op 2 GRATIS KAARTEN 
voor de eerstvolgende film bij

Wil jij kans maken 
op 2 gratis 

filmkaartjes?
 Stuur dan een mail naar 

info@demooibernhezekrant.nl 
voor maandag 12.00 uur. 

Carnaval is weer voorbij. Het zijn dagen dat plezier, verbondenheid 
met elkaar, zingen, dansen en optocht lopen even de belangrijkste 
agendapunten zijn. een drankje hoort daar bij, en meer dan eentje 
ook.. Niks mis mee, het verhoogt de gezelligheid en we worden er net 
een beetje ‘losser’ van.

Maar wat als zo’n drankje onmisbaar voor je wordt? Als je de dagen 
niet door kunt komen zonder alcohol? Als je er niet langer losser en 
gezelliger van wordt maar juist somber en vervelend? dan heb je een 
probleem, voor jezelf maar ook voor je omgeving. Filmhuis de Pas 
draait een film over verslaving aan alcohol en drugs, een indrukwek-
kend beeld over de impact van verslaving binnen een gezin en relatie.
Novadic Kentron is een instelling gespecialiseerd in verslavingszorg in 
Noord-Brabant. Voorafgaand aan de film zal Bernard van ‘t Klooster 
van de organisatie Novadic Kentron een presentatie houden over ver-
slaving aan drugs en alcohol. 
deze presentatie zal ongeveer een half uur duren en direct aansluitend 
draaien we requiem for a dream (16+).

op dinsdag 18 maart draait reQUIeM fOr a dreaM 
bij Filmhuis de Pas, aanvang 20.00 uur. entree € 5,-.

Chinese 
wokmix
1 kg. 
Diepvriesspecialist
Normaal 3,25

Bapao
broodje 
kip, pikant, 
varkensvlees, 
rundvlees of 
kipsaté
140 gr. 
Mayam
Normaal 0,69

1,99

5 halen
4 betalen

Hoofdgerecht

Snack

Voorgerecht

Nougatine 
ijstaart
700 gr. 
Schoonderwoerd
Normaal 12,49

9,99
Dessert

Aardappel-
blokjes of
-schijfjes
1 kg. 
Lutosa
Normaal 1,99

Hoofdgerecht

Nasi- of
bamischijf
Orientaal
18 stuks 
Welten
Normaal 10,95 / 10,99

Maaltijd
loempia
2 stuks 
Diepvriesspecialist
Normaal 3,79

Chinese 
tomaten-
soep
1 liter 
Diepvriesspecialist
Normaal 3,49

Garnalen-
spies
1 kg. 
Fishermann’s
Normaal 14,95

Snack Frituur of oven

Om te bakken

Helmond | De Hoefkens 1B | T: 0492-544407  Veghel | Gasthuisstr. 36 | T: 0413-344004  Deurne | Molenstraat 7 | T: 0493-320051
Aanbiedingen alleen geldig in de van Rijsingen Diepvries winkels zolang de voorraad strekt, 

van woensdag 5 maart t/m dinsdag 18 maart 2014. Prijzen in euro’s. Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden. 

www.diepvriesspecialist.nl

Epic
1 kg.
Normaal 5,99

9,49 2+1 
Gratis 1,99

11,952+1 
Gratis

2e halve 
prijs

www.adcommunicatie.nl

Pangasiusf ilet

deze massage werkt ontspan-
nend, brengt de geest tot rust en 
kan ondersteunend werken in pe-
riodes van veranderingen, zoals  
echtscheiding, verhuizing, zwan-
gerschap, verandering van (werk)
omgeving, etc. 

deze zachte vorm van massage 
is geschikt voor volwassenen en 
kinderen. Vooral voor gevoelige 
kinderen kan dit een fijne onder-
steuning zijn! 
in vier lessen leer je om zelf deze 

massage te kunnen geven.
datum: donderdag 12-20-27 
maart en 3 april.
tijd: 19.30-22.00 uur
trainer: Nel Manders
Bijdrage: € 100,-
locatie: Centrum Maia, Palmen-
weg 5, Nistelrode

Cursus metamorfose massage
Nistelrode - Tijdens de metamorfose massage worden handen, voe-
ten en hoofd heel zacht gemasseerd op de zogenaamde prenatale lij-
nen. Metamorfose massage kan helpen blokkades op te ruimen en te 
verwerken om zo een nieuwe start te kunnen maken. 

Mandala tekenen 
met Danka Hüsken

Nistelrode - vrijdag 14 maart geeft Willemien 
geurts samen met danka Hüsken een dagwork-
shop ‘werken met  symbolen’. danka Hüsken is 
numerologe, tekentherapeute en heeft diverse 
boeken geschreven.

een mandala is een cirkelvormige tekening, waarin 
vanuit het midden symmetrische figuren worden 
getekend. de mandala is bij uitstek geschikt om al 
tekenend geborgenheid en veiligheid te ervaren, je 
te spiegelen aan zijn schoonheid  en gevoelens te 
ordenen. 

Symboliek is de sleutel tot zelfkennis
We  gebruiken vele vormen van symboliek zoals 
verkeersborden, merken en logo’s. Cultuurgebon-
den symboliek, symbolen voor elementen en ar-
chetypische symbolen vinden we meer in de diepte 
van ons wezen, ze liggen opgeslagen in onze cel-
len en beïnvloeden ons denken en handelen. sym-
boliek vertelt ons het verhaal van datgene wat we 
niet wetenschappelijk kunnen toetsen, maar wat 
toch binnen ieders persoonlijke ervaring waar-
neembaar is.

Mandala tekenen
in deze workshop gaan we op zoek naar symbolen 
die voor ons zelf belangrijk zijn. Via teksten zullen 
we ze krachtig maken, vormgeven en in de man-
dala plaatsen. Je kunt een indeling maken in een 
aantal segmenten. denk aan de seizoenen bij de 
4-verdeling, jouw mensbeeld of het pentagram bij 
de 5-verdeling. Je kunt ook uitgaan van een vrije 
mandala, waarbinnen je jouw symbool vrij in de 
ruimte van de cirkel plaatst. in de middag evalue-
ren we wat deze tekening jou te zeggen heeft.
de workshop is van 10.00 - 16.00 uur, inclusief 
een heerlijke soep. Voor materialen wordt gezorgd. 
Breng  als je hebt je eigen kleurpotloden mee. infor-
matie of opgave: Willemien Geurts 0412-612022 
of  kijk op www.mandalart.nl 

www.mooihdl.nl
INFORMEERT, BOEIT 
EN INTERESSEERT zet Heeswijk-Dinther en Loosbroek op de kaart

Advertorial

Advertorial
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De Kia Picanto. 
Met aandacht gemaakt.
De Kia Picanto. 
Met aandacht gemaakt.Met aandacht gemaakt.

Nu vanaf  7.745,-
inclusief  1.250,- inruilvoordeel

Stijl krijgt de ruimte in de Kia Picanto. Deze opvallende auto biedt een, voor zijn klasse, hoog niveau van afwerking en comfort. 
Een verrassend ruim interieur en talrijke intelligente kenmerken maken de Picanto helemaal af. En tijdelijk profiteert u van 
 1.250,- extra inruilvoordeel, waardoor u al een Picanto rijdt vanaf  7.745,-. Breng snel een bezoek aan onze showroom 
voor een proefrit. Vraag uw verkoper naar de voorwaarden of kijk op Kia.com.

Gem. verbruik: 4,1 – 5,3 l/100km, 24,4 - 18,9 km/l. CO2-uitstoot: 95 – 125 g/km. 
Actievoorwaarden: Deze actie is alleen geldig voor het actuele modelprogramma van de Kia Picanto met uiterste aankoopdatum en datum kentekenaanvraag van 31-03-2014 en uiterste registratiedatum van 29-05-2014. De actie geldt, tenzij anders vermeld, niet i.c.m. 
andere acties en zolang de voorraad strekt. De genoemde vanaf verkoopprijs is, tenzij anders vermeld, incl. BTW/BPM, excl. metallic lak, kosten rijklaarmaken, afleverpakket, brandstof, leges, recyclingbijdrage en de optionele lakbescherming. Getoond model kan afwijken 
van de beschreven uitvoering. Wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

AUTOBEDRIJF ALBERT HURKMANS B.V. 
HEUVELPLEIN 1, 5463 XG VEGHEL, 
TEL.: 0413 - 363 435, WWW.KIA-VEGHEL.NL

AUTOBEDRIJF HURKMANS DINTHER B.V. 
DEN DOLVERT 1, 5473 GP HEESWIJK DINTHER, 
TEL.: 0413 - 291 272, WWW.KIA-HEESWIJKDINTHER.NL

‘boeken proeven’ en bijpraten 
met medewerkers bibliotheek

Aan de hand van verschillende 
boekenlijstjes vertellen zij kort iets 
over de inhoud van boeken, lezen 
korte typerende passages voor en 
laten diverse sites en filmpjes zien. 

in bibliotheek Nistelrode geven 
Yvonne de Groot, désirée de rooij 
en Mieke school hun tips op maan-
dagavond 17 maart, om 20.00 uur. 
Van je hobby je werk maken blijft 
voor velen slechts een mooie ge-
dachte. Niet voor Yvonne, désirée 
en Mieke. Van jongs af aan heb-
ben zij graag gelezen en dan is het 
prettig om daarmee beroepsmatig 
bezig te kunnen zijn. Mieke werkt 
meer dan 30 jaar parttime in de Bi-
bliotheek oss én in de mediatheek 

van Het Hooghuis, locatie titus 
Brandsma lyceum. Yvonne werkt 
als coördinator en bibliothecaris in 
de bibliotheken van Bernheze en 

désirée is al bijna 35 jaar werkzaam 
als bibliothecaresse in verschillende 
bibliotheken, waarvan de laatste 
14 jaar in Bibliotheek Heesch. 
désirée is verantwoordelijk voor de 

aanschaf van de volwassencollec-
tie in de bibliotheken binnen Bern-
heze en daardoor is zij bijzonder 
goed op de hoogte van de nieuw-
ste boeken. 

Zij houden op allerlei manieren bij 
welke romans de moeite waard 
zijn: ze speuren op internet naar 
boekensites, houden de nieuwste 
aanwinsten in de bibliotheek bij, 
zijn  regelmatig te vinden in de 
boekhandel en lezen diverse tijd-
schriften over boeken. 

Ze kiezen uit de stortvloed aan 
nieuwe boeken die wekelijks ver-
schijnt. op hun weblog staat een 
overzicht van boeken die zij lazen: 
www.boekenproeven.blogspot.
com.

toegangskaarten zijn verkrijg-
baar via www.nobb.nl en in alle 
vestigingen van de bibliotheken 

in Bernheze, landerd, oss, Uden 
en Veghel. Kaarten kosten € 2,50 
voor bibliotheekleden en € 5,- 
voor niet-leden.

Nistelrode – In de bibliotheek Nistelrode praten medewerkers de be-
zoekers maandag 17 maart bij over de meest bijzondere boeken van het 
afgelopen jaar. dit gebeurt onder het motto ‘Boeken Proeven’. 

V.l.n.r.:  Antoinette Persons, Yvonne de Groot, Mieke School en Désirée de Rooij

dankzij de inzet van vrijwilligers 
kan ieder jaar een gevarieerd cur-
susaanbod samengesteld worden 
dat toegankelijk is voor een breed 
publiek. laagdrempeligheid staat 
hoog in het vaandel en een gast-
vrije ontvangst is vanzelfsprekend. 
Het onderhoud van het pand kost 
nogal wat en daarom is de eijn-
deric altijd op zoek naar creatieve 
oplossingen om met een beperkt 
budget toch te kunnen vernieu-
wen. 

Nldoet is een initiatief van het 
oranjefonds en zet vrijwillige inzet 
in de spotlights en stimuleert ieder-
een om een dag(deel) de handen 
uit de mouwen te steken. de eijn-
deric is op zoek naar mensen die 
willen helpen om de hobbyruimte 
om te toveren tot een atelier. 

dit lokaal, waar creatieve acti-
viteiten worden georganiseerd 
voor jong en oud, is toe aan een 
opknapbeurt en daarvoor is de 
eijnderic op zoek naar handige vrij-
willigers die op zaterdag 22 maart 
een handje willen helpen met het 
schilderen van muren, deuren, 
kozijnen en kasten. Het eindresul-
taat moet een frisse, inspirerende 
ruimte worden, waar mensen met 
veel plezier hun hobby uit kunnen 
oefenen!

Aanmelden kan individueel, maar 
ook met een groep vrienden, col-
lega’s, enz. de eijnderic zorgt voor 
een lekkere lunch en de nodige 
versnaperingen. Aanmelden kan 
door een e-mail te sturen naar 
info@eijnderic.nl of aanmelden via 
www.nldoet.nl.

De eijnderic zoekt vrij-
willigers voor nldoet
HeesCH – de eijnderic is op zoek naar hulp voor NLdoet op zaterdag 22 
maart. gezocht worden vrijwilligers die willen helpen de hobbyruimte 
om te toveren in een atelier. In Heesch heeft de eijnderic een prachtig 
onderkomen in een monumentaal pand midden in het centrum.

‘We houden op allerlei manieren bij welke 
romans de moeite waard zijn: we speuren 
op internet naar boekensites, houden de 
nieuwste aanwinsten in de bibliotheek bij’

John F. Kennedystraat 64 - 5384 GE Heesch - www.aa� uit.nl

Wij komen standaard aan huis en binnen een straal 
van 10 km is dat kosteloos.
Onze tarieven: enkele aangifte € 55,- 
Aangifte met partner € 65,-

Advies en Administratiekantoor Fluit v.o.f.

Afspraak maken?Bel 0412-475762of info@aa� uit.nl

Heeft u al een afspraak gemaakt voor het 
laten verzorgen van uw belastingaangifte?
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duurzaam

Een tevreden mens!

En ineens gaat het snel, de bouw 
van ons huis. Nadat het ‘geraamte’ kon wennen aan het 
nieuwe jaar is er ineens veel meer te zien en te doen. 
Momenteel staan de buitenmuren op het programma. 
En ook daar komt een heleboel bij kijken. Steigers 
bouwen, dubbeldik isoleren, specie maken. Omdat er nu 
op de bouw veel overdag gewerkt wordt, steek ik mijn 
handen graag ’s avonds uit de mouwen. Het bouwen 
van de steiger, het schoonhouden van de bouw of het 

klaarzetten van de stenen. Omdat wij bakstenen gekozen hebben die niet allemaal 
identiek zijn qua kleur, is het belangrijk dat de pallets goed gemixt worden. We willen 
namelijk dat de stenen mooi verdeeld worden over de muren en dat er bijvoorbeeld 
niet op één hoek alleen maar donker 
gekleurde stenen zichtbaar zijn. Dat 
komt best secuur. De oppervrouw (of 
man) moet in de gaten houden dat de 
pallets allemaal even snel leeg geladen 
worden, de metselaar moet goed 
opletten welke steen hij pakt. Maar 
als de muren dan eenmaal staan, dan 
ziet het er prachtig uit. Ook de ruimtes 
op de eerste verdieping zijn nu goed 
zichtbaar. Graag loop ik alvast door onze 
enorme inloopkast en geniet ik van het 
vele licht in de badkamer. Af en toe ga ik nog één verdieping hoger om te kijken hoe 
daar het uitzicht is. Ook daar is nu de vloer gestort en kunnen de laatste binnenmuren 
gemetseld worden. 

Wat ben ik toch een tevreden mens. De bouw loopt voorspoedig, wat is (en hopelijk 
blijft) het lekker weer en de benodigde materialen worden goed en tijdig geleverd. 
Ruzies met vriendlief over moeilijke keuzes blijven uit en het sjouwen na een werkdag 
maakt mijn hoofd lekker leeg. Laat de volgende bouwfase maar komen! 

Groeten, Sanne

Column van een bouwvrouw

Deze duurzame woning wordt gebouwd door:

Belangrijk dat de pallets goed gemixt worden

Voor al 
uw Bedrijfs-
kleding

Ook thuis in energiezuinig (ver)bouwen

Govers Waterservices;
Het gebruik van zacht water is meteen 
merkbaar, op de huid en in gebruik.

Weijen 86 - 5388 HR Nistelrode
E info@goverswaterservices.nl  
I www.goverswaterservices.nl

T 06 27 50 62 80
T 0412 61 29 27 
F 0412 63 19 70

• lagere temperaturen voor de was
• wasgoed wordt sneller schoon 
 en slijt minder
• een glanzend schone afwas
• schoonmaken kost minder tijd en zeep
• kranen en apparaten hoeven niet 

ontkalkt te worden
• koffi e en thee smaken beter

Govers waterservices voor thuis en op uw bedrijf

Groene waterontharder: zuinig in water en zout

• Waterfl essen, thuis en op kantoor
• Waterkoelers
• Waterontharders 

• Levering, installatie en 
onderhoud

• Benodigdheden;  zoals 
zout, fi lters etc. (ook voor 
Amerikaanse koelkasten) 

op deze avond wordt dit tussen 
20.00 en 20.45 uur vertaald in 
stilte. 
de momenten van stilte worden 
afgewisseld door muziek, verzorgd 
door celliste Angela Heetvelt van 
het barokcollectief ‘scordatura’. 
Als u na het carnaval nu de rust 
en stilte wilt toelaten, bent u van 
harte welkom. Na het Meditatief 
Avonduur is er gelegenheid om 
een kopje koffie of thee te drinken. 
toegang is gratis, al wordt een vrij-
willige bijdrage op prijs gesteld.
Na het uitbundige van carnaval is 
nu de veertigdagentijd begonnen. 
dit is de periode om stil te staan bij 

het opnieuw tot leven komen na 
de kilte van de winter. Uit het dal 
komen en nieuwe wegen inslaan. 
dat is dagelijks als stortvloed van 
woorden te horen in het nieuws, in 
de economie en in de politiek. tijd 
om naar de eigen stem te luisteren. 
in rust en stilte moeten we ons af 
en toe terugtrekken. die stilte 
biedt het Meditatief Avonduur.

de bijeenkomst is een aaneenscha-
keling van een enkel woord, stiltes 
en muziek van Angela Heetvelt. 
Met haar cello onderstreept zij het 
meditatieve, rustgevende karakter 
van de bijeenkomst.

berne anders activiteit in 
de abdijkerk te Heeswijk
Meditatief Avonduur op woensdag 12 maart

HeesWiJK-ditNHer - In de Berne anders activiteiten die gehouden 
worden in de abdijkerk te Heeswijk keren de ‘verhalen om door te ver-
tellen…..’ terug. Op woensdag 12 maart is er in dat kader een medita-
tief avonduur met als thema ‘(bijna) zonder woorden’. 

Hongerdoek uit Haïti in Heesche kerk

Vastendoeken zijn beschilderd met 
voorstellingen van het leven, lijden 
en sterven van Jezus. in latere tij-
den werden deze doeken onder 
meer vervaardigd door derde-we-
reldkunstenaars en hongerdoeken 
genoemd. op het doek van de Ha-
itiaanse kunstenaar Jacques Chéry 
is het meest in het oog springend 
de lijdende Christus aan de levens-
boom. Jezus is ook nog in vijf an-

dere taferelen aanwezig, die van 
(boot)vluchtelingen, van oorlog en 
hebzucht. Hij lijdt mee met men-
sen, wijst hen de weg en zit met 

hen aan tafel. dat alles speelt zich 
af onder de regenboog, symbool 
van het verbond van God en zijn 
volk. 

Paus Franciscus heeft vorig jaar 
op het vluchtelingeneiland lam-
pedusa fel uitgehaald naar de ‘on-
verschilligheid’ waarop veel boot-
vluchtelingen stuiten die hun leven 
wagen in de hoop europa te berei-

ken. Begin dit jaar vierde de Kerk 
de mondiale dag voor migranten 
en vluchtelingen. in zijn boodschap 
voor deze dag keerde de paus zich 
tegen vooroordelen in het denken 
over migratie. Hij bepleitte een 
open houding jegens migranten en 
vluchtelingen, die gebaseerd is op 
een cultuur van ontmoeting. 

Meer weten? 
op www.rkdocumenten.nl is zijn 
boodschap in z’n geheel te lezen. 

U kunt ook een exemplaar van de 
brief verkrijgen door contact op 
te nemen met Annemie Bergsma, 
pastoraal werkster van de Heesche 
parochie: 0412 451215 of bergs-
ma@petrusemmausparochie.nl.

HeesCH - achter in de Petrus emmaus Kerk hangt gedurende de veer-
tigdagentijd een vastendoek uit Haïti. Het doek gaat terug op een oud, 
middeleeuws gebruik. Het werd gedurende de vasten opgehangen tus-
sen het middenschip en priesterkoor, ter bedekking van het altaar.

in zij n BoodscHAp vooR deze dAg keeRde 
de pAus zicH tegen vooRooRdeLen in Het 
denken oveR MigRAtie
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na de koe heeft de honingbij de hoogste 
economische waarde
BerNHeZe – Mede door het toenemend gebruik van insecticide heeft de bij het moeilijk. dat is niet alleen slecht nieuws voor de insectensoort. Want zoals 
Albert einstein het ooit eens verwoordde: ‘Als de bijen verdwijnen, volgt de mens enkele jaren later.’ “80% van de planten draagt vrucht dankzij de ho-
ningbij”, weet eigenaar van ecoPoll uit Geffen, imker robert schuurmans.

samen investeren in een duurzame regio
Een podium om te inspireren en kansen te creëren 

BernHeZe – veel mensen in Bernheze, Maasdonk en Lith zijn actief met het ‘verduurzamen’ van hun omgeving. er worden talloze initiatieven genomen die draaien rondom maat-
schappelijk verantwoord leven, milieu, ecologie en een toekomstgerichte economie. allemaal ideeën die de ontwikkeling van People, Planet en Profit van de regio in samenhang 
stimuleren. Maar welke initiatieven zijn er? en waar zijn er nog kansen voor duurzame ontwikkeling?

samen met Zlto Bernheze, gemeente Bernheze, stichting de Maashorst en search B.V. nam rabobank Bernheze Maasland in 2012 het initiatief tot het oprichten van een triple P stuurgroep 
met als doel initiatiefnemers op het gebied van duurzaamheid aan te moedigen en te ondersteunen. in oktober verscheen de publicatie ‘samen investeren in een duurzame regio’, aange-
boden door de triple P stuurgroep en ondersteund door het Maatschappelijk stimuleringsfonds van rabobank Bernheze Maasland. in de publicatie wordt zichtbaar hoe het staat met de 
duurzaamheid van onze omgeving en welke kansen er op dat terrein nog zijn. de verhalen van een selectie van duurzame initiatieven uit onze omgeving (op zowel People, Planet als Profit 
terrein), evenals de onderzoeksresultaten zijn gebundeld in de publicatie. in deMooiBernhezeKrant verschijnt iedere twee weken een portret van een duurzaam initiatief uit de publicatie.

Vijftien jaar geleden kocht schuur-
mans, die werkt als risicomana-
ger Bedrijven bij de rabobank in 
Utrecht, zijn eerste bijenkastjes. 
op Marktplaats. Vanuit een im-
puls, een onverklaarbare
fascinatie voor de bij. “Niemand 
in de familie had iets met bijen”, 
vertelt hij. “tenminste, dat dacht 
ik. Jaren later pas, toen ik me aan-
meldde bij de imkervereniging sint 
Ambrosius, ontmoette ik een ach-
terneef die ook lid was. Zit er dus 
toch iets in de genen.”

Bijenuitzendbureau
schuurmans hobby is uit de hand 
gelopen. elk vrij uurtje is hij bezig 

met zijn ruim 200 bijenvolkjes, be-
staande uit zo’n 4,5 miljoen bijen. 
Vrouw thea en kinderen Anne, ilse
en Jasper werken mee. “Wij zijn 
een van de grotere bijenuitzend-
bureaus van Zuid-Nederland”, 
grapt hij. 
“Vanuit ons huis in Geffen telen 
we bijenvolken en plaatsen we 
bijenkasten bij bedrijven uit heel 
Brabant voor de bestuiving van ge-
wassen, in volle grond, kassen en 
tunnels. Fruitteler Van den Broek 
uit Heeswijk-dinther bijvoorbeeld 
is een van onze afnemers. Wist je 
dat de economische waarde van de 
honingbij op wereldschaal 179 mil-
jard dollar is! Alleen de koe scoort 

op dat vlak nog beter.” Honing is 
zowel in letterlijke als figuurlijke 

zin een ‘bij-product’. ecoPoll, dat 
staat voor natuurlijk bestuiving, 
verkoopt haar honing thuis, via 
winkels (bakkerij lamers uit oss/
Heesch) en fruittelers.

groene woestijnen
in hun recent geopende bijencen-
trum verzorgen thea en robert re-
gelmatig rondleidingen.
schuurmans vertelt dan onder an-

dere over de gevaren waaraan wij 
de bijen blootstellen. Hij roept op: 
gebruik minder bestrijdingsmidde-

len! Zorg voor biodiversiteit! Heb 
je de ruimte, plant dan wat aan. 
eenjarige bloemenmengsels zijn 
perfect. ook het buitengebied kan 
bloemrijke akkerranden en aan-
plant gebruiken. de grote vlaktes 
maïs en grasvelden zijn groene 
woestijnen; er is geen bloemetje te 
vinden voor de bij.” ondertussen 
bekijkt hij samen met onderzoe-
kers van de Universiteit van Wage-

ningen naar manieren om de bijen-
volken te sterken tegen de gevaren 
die hen bedreigen, bijvoorbeeld 
door het in-telen van een ras dat 
bestand is tegen mijten.

Positieve tekenen
Goed nieuws: het aantal imkers 
neemt toe. Al blijft de vraag hoe 
lang nieuwkomers het volhouden, 
want - weet schuurmans – een 
goede imker ben je pas na het vol-
gen van verschillende studies en 
een aantal jaren praktijkervaring. 

“toch zijn de tekenen positief”, 
besluit hij. “ruim 1.000 mensen 
bezochten dit voorjaar onze open 
dag.”

Robert Schuurmans Foto’s: Jan Gabriëls

rObert: ‘Wij zijn een van de grotere bijenuitzendbureaus van Zuid-Nederland

De Klaver 35
5384 XK Heesch
T 0412 47 53 99
F 0412 47 57 25
info@langenshoveniers.nl
www.langenshoveniers.nl

Pim Langens
M 06 525 448 08

Adv Langens Hoveniers 109x53_3.indd   1 27-02-2012   18:28:19

geBRuik MindeR BestRij dingsMiddeLen en 
zoRg vooR BiodiveRsiteit

Advertorial

op de Crawford sectionaaldeuren type g60 en Satin. Actie geldig t/m 31 maart 2014
ACTIE! 30% KORTING

VAN DER SANGEN GARAGEDEUREN
Kruishoekstraat 19 - 5384 TK Heesch - T. 0412 633 069

www.vandersangengaragedeuren.nl
Showroom geopend op zaterdag van 9.00 uur - 15.00 uur

EENMALIGE LENTE-ACTIE!! 30 % korting
op de Crawford sectionaaldeuren type g60 en Satin. Actie geldig t/m 15 juli 2013

VAN DER SANGEN GARAGEDEUREN
Kruishoekstraat 19, 5384 TK Heesch
Tel: 0412-633069   vandersangenbv@hetnet.nl
www.vandersangengaragedeuren.nl
Op zaterdag geopend van 9.00 u- 15.00 u

Toonaangevend in techniek en design.
www.normstahl.nl

op de Crawford sectionaaldeuren type g60 en Satin. Actie geldig t/m 15 juli 2013

Actieprijs geldt op alle uitvoeringen Crawford g60 en
Satin sectionaaldeuren: Bestel uw op maat gemaakte deur:
» Aandrijving inclusief 2 handzenders » Briljant, Woodgrain of glad oppervlak
» 6 originele standaardkleuren  » Diverse overige opties mogelijk
 (RAL kleur tegen meerprijs)

Briljant, Woodgrain of glad oppervlak
Diverse overige opties mogelijk

Lichte eik 060

Briljant, Woodgrain of glad oppervlak
Diverse overige opties mogelijk

Lichte eik 060

Donkere eik 070

Briljant, Woodgrain of glad oppervlak

Lichte eik 060

Donkere eik 070

Antracietgrijs vergelijkbaar

 met RAL 7016Donkere eik 070

Antracietgrijs vergelijkbaar

 met RAL 7016

Blank alum
inium

 vergelijkbaar 

m
et RAL 9006

Antracietgrijs vergelijkbaar

Blank alum
inium

 vergelijkbaar 

m
et RAL 9006

Sepiabruin vergelijkbaar m
et R

AL 8014

Blank alum
inium

 vergelijkbaar 

Sepiabruin vergelijkbaar m
et R

AL 8014
Verkeersw

it vergelijkbaar m
et R

A
L 9016

starke Isolierung

42
mm

Dikke isolatie

Sepiabruin vergelijkbaar m
et R

AL 8014
Verkeersw

it vergelijkbaar m
et R

A
L 9016

42
mm

 bv: g60 Style 2500 x 2125mm (b x h) in RAL 7016,

 elektrisch bediend, briljant of woodgrain uitvoering

 Normale prijs: 1.888,-  €
NU VOOR :

1.322,- €
Incl. BTW 

Excl. montage

nu voor:

incl. BTW
Excl montage

€ 1.322,-

op de Crawford sectionaaldeuren type g60 en Satin. Actie geldig t/m 31 maart 2014

Verkeersw
it vergelijkbaar m

et R
A

L 9016

Actieprijs geldt op alle uitvoeringen 
Crawford g60 enSatin sectionaaldeuren: 

Bestel uw op maat gemaakte deur:

Normale prijs: 
€ 1.888,-
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B O UW T
bernHeZe uW bOuWperikelen in bernHeZe bOuWt?

infO@DeMOOibernHeZekrant.nl

Een rondje op de bouw…

H O U T H A N D E L

van der heijden

Bezoek nu
onze all season

showroom !
Tuinhuizen - Overkappingen - Schuttingen

www.HouthandelVanDerHeijden.nl

Cereslaan 12a - 5384 VT Heesch
06-22692336

www. vanheijdendakkkappellen.nl

* 15 jaar garantie

* Prefab dakkapellen

* Werkplaats/showroom 
 open op zaterdag van 
 10.00 - 14.00 uur

* Gratis een vrijblijvende 
prijsopgave aan huis

6% btw 
regeling 

Check onze winterkorting!

219,00

VANAF 499,00

TOILETSET

- GEBERIT INBOUWRESERVOIR UP 100

- DRUKPLAAT DELTA WIT 

- WANDCLOSET PRESIDENT

INCLUSIEF TOILETZITTING 

- ISOLATIEMAT TBV WANDCLOSET 

BADMEUBELSET ESTELLE COMPLEET

- 60, 80, 100 OF 120 CM BREED - KERAMISCHE WASTAFEL

- METALEN SOFT-CLOSE
- MET SPIEGEL, SPIEGEL MET

LADESYSTEMEN

VERLICHTING OF SPIEGELKAST

- LEVERBAAR IN KLEUR WIT EN
- EUROPEES FABRICAAT

DRIE MODERNE HOUTKLEUREN

SMART WASTAFELKRAAN

49,00

OPENINGSTIJDEN

maandag : gesloten

di-wo-do-vrij : 09.00-18.00 uur

zaterdag : 09.00-16.00 uur

Graafsebaan 44, 5384 RT Heesch

(Naast Boerenbond)

Telefoon 0412 - 45 92 95

tegelhal@vanoort.nl

Actieperiode: t/m 29 maart 2014

www.tegelhalheesch.nl

HUPNAAR
HUBO!

Binnenzonwering 
op maat?

20% 
OP ALLE MAATWERK 
BINNENZONWERING

Knip de bo
n 

uit en 
profiteer!

*Geldig van 3 maart t/m 22 maart 2014. Vraag naar de voorwaarden.2 909999 999921

KEUZE-
KORTING*

Laat je adviseren door Hubo
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Hubo Nistelrode
Maxend 5
5388 GH
NISTELRODE
0412-611033

info@hubonistelrode.nl

nieuw appartementencomplex 
feestelijk geopend
Lambertushof: een stukje geschiedenis leeft verder

de bewoners werden ontvangen 
in CC Nesterlé waar zij verwend 
werden met vers gebak en een 
kopje koffie. Mirjam Kräwinkel, 
directeur bij Mooiland en wet-

houder Hans van der Pas, deden 
beiden een woordje over de vol-
tooiing van het fraaie bouwpro-
ject. 

Wethouder Van der Pas gaf aan 
dat het laar een drukke weg is en 
goede fiets- en wandelvoorzie-
ningen op de agenda staan: “We 
zijn trots op en blij met dit project, 
we hebben hier samen met Mooi-
land toch de nek uitgestoken om 
dit project te realiseren.” Waarbij 
de wethouder afsluit: “Geniet 
van uw nieuwe woonplek en ik 
hoop dat u nog lang en gelukkig 
blijft wonen.”

Plaquette
Na een korte wandeling, van het 
cultureel centrum naar de lam-
bertushof kon daar de naam van 
het nieuwe complex uitgelegd 
worden. dit gebeurde door Nelly 
lagarde, de bedenkster van de 
naam, waarna zij de eer had om 
de plaquette met de naam lam-
bertushof te onthullen. tot slot 
kregen alle bewoners een orchi-
dee.
Het appartementencomplex met 
de symbolische naam lambertus-
hof, telt drie verdiepingen aan de 

straatzijde en twee verdiepingen 
aan de pleinzijde. de woningen 
liggen midden in het centrum. de 
uitstraling van het nieuwe com-
plex sluit mooi aan bij de archi-
tectuur van verzorgingshuis de 
laarstede. elemans Postma van 
elemans den Hork Architecten 
uit oss ontwierp het gebouw. 
de huurappartementen zijn ruim. 
Ze hebben een woonkamer met 
open keuken, twee slaapkamers, 
een badkamer met douche, toi-
let en wastafel, een hal met toi-
let, berging en een terras of bal-
kon. Bouwbedrijf Nieuwenhuizen 
daandels Bouw BV verzorgde de 
bouw.

Nistelrode – de gemeente Bernheze en woningcorporatie Mooi-
land vierden samen met de bewoners van Lambertushof een feeste-
lijke oplevering van de zestien nieuwe huurappartementen aan het 
Laar in Nistelrode. 

Bedenker van de naam 
Lambertushof; Mevrouw Lagarde 
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Column
onno

heLP, mIJN 
(BOUW)PLAN 
PASt NIet IN het 
BeStemmINGSPLAN
Stelt u zich eens voor: U heeft plannen 
zitten maken voor een andere functie/
activiteit in het pand dat u bezit, of 
u hebt een mooie locatie op het oog 
voor uw (bedrijfsmatige) activiteiten. 
U checkt het bestemmingsplan en dan 
blijken uw plannen niet te passen...
Dit is niet ondenkbaar. Het 
bestemmingsplan legt nu eenmaal vast 

wat er met de ruimte mag gebeuren. 

Als uw (bouw)plan of het door u gewenste gebruik niet past 
binnen de regels van het bestemmingsplan, heeft de gemeente de 
mogelijkheid om van dat bestemmingsplan af te wijken of om het 
bestemmingsplan te herzien. Voor alle duidelijkheid: het is een 
mogelijkheid, geen plicht! Per verzoek wordt een afweging gemaakt.

We kennen in Nederland verschillende mogelijkheden om van een 
bestemmingsplan af te wijken. U dient hiertoe een vergunning aan te 
vragen. De Omgevingsvergunning:

Allereerst kan het zo zijn, dat in het bestemmingsplan zelf is geregeld, 
dat er van het bestemmingsplan kan worden afgeweken. We noemen 
dit de binnenplanse afwijkingsbevoegdheid.

Ook kan het zo zijn dat u een bouwwerk dat niet past in het 
bestemmingsplan tijdelijk nodig heeft of een bestaand gebouw 
tijdelijk wilt gebruiken, in strijd met het bestemmingsplan. We 
noemen dit de afwijkingsmogelijkheid voor tijdelijke bouwwerken en/
of tijdelijk gebruik. Dit kan voor een periode van maximaal 5 jaren.

Verder kennen we nog de zogenaamde ‘kruimelgevallen’. Het gaat hier 
om bouwwerken van ondergeschikte planologische betekenis. Dit zijn 
bijvoorbeeld bepaalde bijgebouwen, dakkapellen, nutsvoorzieningen 
en antenne-installaties.

De laatste afwijkingsmogelijkheid is wat ik noem het wabo-
projectbesluit. Deze mogelijkheid kan worden gebruikt voor 
alle gevallen die niet met toepassing van de voorgaande 
afwijkingsmogelijkheden kunnen worden gerealiseerd. Het gaat 
hierbij dan om afwijkingen die ruimtelijk gezien een groter effect 
hebben op de omgeving. Om medewerking te kunnen verlenen 
aan zo’n afwijkingsmogelijkheid moet een omgevingsvergunning 
worden aangevraagd, die voorzien is van een goede ruimtelijke 
onderbouwing. Hierin moet de invloed van het project op diverse 
omgevingsaspecten (zoals milieu, verkeer en parkeren) worden 
behandeld. Aangetoond moet worden dat de activiteit niet in strijd is 
met een goede ruimtelijke ordening.

Naast deze afwijkingsmogelijkheden bestaat voor de gemeente ook 
nog de mogelijkheid om niet af te wijken van een bestemmingsplan, 
maar om het bestemmingsplan voor het concrete (bouw)plan zelf aan 
te passen. 
We noemen dit een herziening van het bestemmingsplan. Omdat 
deze herziening dan betrekking heeft op een afzonderlijk perceel 
wordt zo’n herziening ook wel ‘postzegelplan’ genoemd.

U ziet: mogelijkheden genoeg om uw (bouw)plan te realiseren.
 
Laat u goed adviseren.

onno@roconnect.nl - www.roconnect.nl - 06-2909 9005

ONNO TRUSCHEL is 
zelfstandig adviseur op het 
gebied van ruimtelijke 
ordening en eigenaar van 
RO Connect in Heesch.

geMeente HeeFt de MogeLij kHeid 
oM vAn een BesteMMingspLAn AF te 
Wij ken. dit is geen pLicHt!

De Morgenstond 8, Heeswijk-Dinther
www.houthandeljacobs.nl

Terrasdelen ‘Natur inFORM’
• Schuifwanden
• Aftimmermaterialen
• Wand- en plafondpanelen
• Laminaat
• Hout- en plaatmateriaal
• Isolatiematerialen
• Hang- en sluitwerk
• Dakvensters

Runstraat 5 / 5384 VH Heesch
Telefoon 0412-45 65 02
info@verhoeven-montage.nl
www.verhoeven-montage.nl

Peter van Roosmalen Schilderwerken
Koksteeg 50 - Vinkel

06 - 1018 94 11

Schildersbedrijf Theo Wijnen
Catharinehoeve 23 - Heesch

06-5374 0305

CpO woningen van start

HeesWiJK-diNtHer - er komen 11 CPO woningen, allemaal starters, een aantal rijwoningen, tweekap-
pers en hoekwoningen. van Schayk Bv is gestart met de sloop van de oude (school)gebouwen, om 
daarna de bouwgrond bouwrijp te maken door aanleg van nutsvoorzieningen en de bouwstraat. 
Met de buurtbewoners zijn afspraken gemaakt over het behoud van groen, speelveld en verkeersontslui-
ting.
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duurzaam
mooi & duurzaam

Openingstijden
Woensdag  9.00-17.00 uur
Donderdag  9.00-17.00 uur
Vrijdag  9.00-17.00 uur
Zaterdag  10.00-15.00 uur

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

50% korting op zomerkleding

Openingstijden
maandag 12.00-17.00 uur
woensdag 12.00-17.00 uur
donderdag 12.00-17.00 uur
vrijdag 12.00-17.00 uur
zaterdag 10.00-15.00 uur

Wij zijn gesloten t/m zondag 9 maart

Meer informatie:
scan de QR code of ga naar
www.sun-windenergy.nl

Laat ons u adviseren over de mogelijkheden die 
er voor u zijn op het gebied van zonnepanelen.
Vraag geheel vrijblijvend een offerte aan.

Scheltseweg 8, Schaijk • 0486 - 46 48 77 • info@sun-windenergy.nl

133875_Adv MooiBernheze 109x53.indd   1 29-4-2013   9:30:38

Oss  •  T 0412 622976  •  www.Leddux.nL

Leddux levert professionele Led-verlichting voor 
utiliteit, entertainment, retail en architectuur. 
Led, de logische keuze.

Nu € 750,- 
extra vergoeding 
van onze 
gemeente Bernheze

Schaf een 
autolaadpaal

aan!

n Kozijnen
n Ramen
n Deuren
n Schuifpuien
n Vouwwanden

Noorderbaan 8 - Nistelrode - T. 0412-613646 - www.hermeskozijnen.nl 

VOOR PARTICULIEREN EN BEDRIJVENVoor particulieren en bedrijVen

n Kozijnen
n Ramen
n Deuren
n Schuifpuien
n Vouwwanden

Noorderbaan 8 - Nistelrode - T. 0412-613646 - www.hermeskozijnen.nl 

VOOR PARTICULIEREN EN BEDRIJVEN Kozijnen
n Ramen
n Deuren
n Schuifpuien
n Vouwwanden

COLOFON

• los door het bos
• Bomenpark
• Zorgboerderij v.d. Wijst

• BeCo
• G.Hermes Houtbewerking
• Van Bakel eco
• sun & wind energie
• Kringloopwinkel Heesch

• Van schayk VoF
• orangerie Van tilburg
• WVe schilderwerk
• V.o.F. Van Berloo
• Compufix
• Financieel Centrum Heesch
• Fayashop
• Car Media

• deurtotaalmarkt.nl
• Badkamermarkt.nl
• electrototaalmarkt.nl
• Verlichtingtotaalmarkt.nl
• tuinhuistotaalmarkt.nl
• raamdecoratie
  totaalmarkt.nl
• Zonweringtotaalmarkt.nl
• sierbestratingtotaal-
 markt.nl
• Gracy.nl
• Uce.nl
• smits beenmode

mooi & in de streek

mooi & duurzaam

mooi & in bedrijf

mooi & online

Wilt u ook elke week vermeld worden in de 
Mooi & colofon en ééns per 4 weken uw 
advertentie gepubliceerd hebben in één van de 
Mooi & rubrieken neem dan contact met ons 
op via advertentie@demooibernhezekrant.nl of 
bel met 0412-795170 / 06-22222955.

Compostactie
van 12 maart tot en met 12 april 2014 kunnen inwoners van 
Bernheze gratis compost ophalen bij firma dijkhoff, Lariestraat 
25 in Heeswijk-dinther.

Openingstijden
• zaterdag van 8.00 tot 13.00 uur
• woensdag van 15.00 tot 19.00 uur

Hou rekening met het volgende:
• De actie geldt zolang de voorraad strekt.
• U mag per keer maximaal 2 m3 compost meenemen.
• U moet de compost zelf laden. Er is daarvoor geen materiaal 

aanwezig. Neem zelf spade of bats mee.
 
goed voor de tuin
Compost is perfect voor gebruik in de tuin. Het voedt de bodem 
en stimuleert de groei van bloemen en planten op een milieu-
vriendelijke wijze. Gemengd met tuinaarde is compost geschikt 
voor alle tuinplanten.

BerNHeZe - voor de aanschaf van 
oplaadpalen of oplaadzuilen is de 
subsidie vanuit gemeente Bern-
heze €750,- per oplaadpaal met 
een maximum van € 1500,- per 
aanvrager. 

Ze is bestemd voor ondernemers in 
de gemeente Bernheze die op hun 

eigen terrein een oplaadpaal voor 
elektrische auto’s plaatsen. Met 
deze bijdrage, in combinatie met 
enkele gunstige fiscale regelingen, 
wordt het voor ondernemers extra 
aantrekkelijk om dergelijke oplaad-
palen te plaatsen. deze oplaadpa-
len dienen zoveel mogelijk open-
baar toegankelijk te zijn, zodat niet 

Opgeladen op weg met Van bakel eco
alleen de ondernemer hiervan 
gebruik kan maken, maar ook 
zijn bezoek, zijn klanten en in-
woners van Bernheze.
 
de regeling loopt tot 31 de-
cember 2014, of eerder bij 
uitputting van het totale bud-
get van € 22.500,-. dit zijn 30 
laadpalen dus wees er snel bij.

Meer informatie:
www.bernheze.org

Ook de auto van Anthony van Bakel wordt bij zijn pand opgeladen 
 Foto: Marcel van der Steen
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Oliedom?
Laat ik nou steeds gedacht hebben dat Duurzaamheid 
en MVO vooral hedendaagse begrippen zijn. Iets van de 
moderne tijd, zogezegd. Nou, niets is minder waar. Al in 
de Middeleeuwen wist men wel raad met duurzaamheid. 
Elektriciteit? Nooit van gehoord.  En dus maakte men 
dankbaar gebruik van dat wat wél binnen handbereik lag. 
Wind en water bijvoorbeeld. 

Tegenwoordig noemen we dat MVO-ondernemen, toen was het 
gewoon denken met je gezonde boerenverstand. In feite gaan 
we dus helemaal niet zoveel vooruit in ons gedachtegoed, we 
maken alleen de koppeling vanuit het verleden naar nog meer 
rendement, mét onze hedendaagse kennis en kunde. Dat dan 
weer wel.
Met ons Bridges-bezoek doen we letterlijk een flinke stap terug 
in de tijd.  De Kilsdonkse Molen: een stukje bijzondere historie, 
op een klein stukske Brabant. Uniek in zijn soort. Want de 

Kilsdonkse molen is 
niet zomaar een molen: 
het zijn er maar liefst 
twéé. Een door wind 
of water aangedreven 
watervluchtmolen en 
een wateraangedreven 
oliemolen. En dat is 
uniek en héél bijzonder. 
We gaan het vandaag 
zien. De molens 
zijn indrukwekkend 
gerestaureerd en 
tegenwoordig allebei 
volop in bedrijf. 
De windmolen plet 
graan tot meel en de 
oliemolen werkt zich 
letterlijk een slag in de 
rondte met het persen 
van olie uit noten en 
zaden. We leren over 
molenstenen, over 
ingenieuze constructies 
die draaien, slaan, 
persen, drukken 
en hijsen. Na de 
interessante rondleiding 
verzamelen we ons in 

het spiksplinternieuwe Bezoekerscentrum. Ook al zo’n duurzaam 
project, met een dak waarop plantjes welig tieren, zonnepanelen 
in de buitenwanden en koude-warmte opslag in de bodem. Ik 
bedenk dat de Kilsdonkse molen hiermee nog een stukje uniciteit 
kan toevoegen aan haar cultuurhistorische waarde. Want energie-
opwekking uit wind, zon, aarde én water op een en dezelfde 
locatie, dat is toch behoorlijk uniek te noemen. 
We sluiten ons bezoek af met een buffet in stijl: aangeboden door 
Ecodome en bouwbedrijf De Visser, verzorgd door Stichting de 
Kilsdonkse Molen. 
En, o ja, ik weet nu waar de uitdrukking ‘oliedom’ vandaan komt: 
het slaan van de olie maakte zóveel herrie, dat kinderen van de 
molenaar nogal eens gehoorschade opliepen. Daardoor konden zij 
op school niet goed meekomen. Maar dom…? Ik weet intussen 
beter. Ze waren hun tijd vér vooruit. 

Anonymous

Stichting Bridges Bernheze
tel. 0412-653768

www.bridgesbernheze.nl
info@bridgesbernheze.nl

Foto’s: Marcel Bonte

KBO Bernheze

kbO VOrstenbOsCH en nistelrODe

Erven; een serieuze 
aangelegenheid

themamiddag en 
liederentafel bij 
kbO Vorstenbosch

VorsteNBosCH – KBO vorsten-
bosch heeft voor de komende we-
ken een themamiddag op woens-
dag 12 maart en een liederentafel 
op donderdag 20 maart op het 
programma staan. 

Voor de themamiddag zijn Bram 
van den Boogaart en Marie-José 
rijkers, van schepers & Van Nunen 
Netwerk Notarissen Uden-Veghel, 
uitgenodigd.
Zij zullen de aanwezigen bijpraten 
over erven en schenken en speciaal 
aandacht besteden aan hoe een 
goed testament kan voorkomen 
dat de langstlevende echtgenoot 
het erfdeel van de kinderen moet 
‘opeten’ bij opname in een ver-
pleeghuis. 

deze bijeenkomst is gratis en voor 
iedereen toegankelijk, ook voor fa-
milie, kennissen en vrienden.
een week later, op donderdag-
avond 20 maart, wordt er een 
liederentafel georganiseerd. An-
neke van lankveld en Pieter van 
dommelen zorgen voor de mu-
ziek. de aanwezigen kunnen op 
een gezellige manier samen liede-
ren zingen. Het repertoire bestaat 
uit bekende Nederlandse liederen. 
Aanvang 19.30 uur (zaal open om 
19.00 uur) en de entreekosten zijn  
€ 1,50 inclusief 1x koffie/thee. 
deze avond is voor iedereen toe-
gankelijk.

kbO jaarvergadering 
Vorstenbosch goed 
bezocht

VorsteNBosCH - veel leden 
bezochten woensdag 26 februari 
de jaarvergadering van de KBO in 
vorstenbosch. 

Zij werden bijgepraat over het ge-
voerde beleid en kregen te zien 
dat 2013 een goed jaar is geweest. 
de voorzitter benadrukte dat dit 
alles bereikt is door de inzet van 
alle vrijwilligers en bestuursleden. 
tijdens de bestuursverkiezingen 
werd Nellie van der spank officieel 
benoemd en zijn Jos van de lis-
donk en Cor ottenheim herkozen. 
in de pauze werd het jaaroverzicht 
2013 in beelden gepresenteerd.

revue Jong 
van Harte 

HeesCH - Toneelvereniging ‘Jong 
van Harte’ van KBO Heesch ver-
zorgt op vrijdag 14 en zondag 16 
maart een revue vol sketches, dans 
en muziek in de Pas in Heesch.

de uitvoering op 14 maart is gratis 

voor leden van KBo-Heesch tij-
dens de KBo-dag. 
op zondagmiddag 16 maart, aan-
vang 15.00 uur, wordt dit optre-
den herhaald voor jong en oud 
uit Heesch en omstreken. Kaarten 
kosten in de voorverkoop € 5,-, op 
de dag zelf € 7,50, inclusief een 
kop koffie of thee. Voor toegangs-
kaarten bel: 0412-451634.
dit spektakel mag u niet missen! 

infomiddag over 
erven en schenken

Nistelrode  - KBO Nistelrode en 
de bibliotheek houden dinsdag 11 
maart een informatiemiddag met 
als thema ‘aWBZ, erven en schen-
ken’ in CC Nesterlé. 

Wie thuis of in een instelling zorg 
of huishoudelijke hulp krijgt, be-
taalt een inkomensafhankelijke ei-
gen bijdrage. Vanaf 1 januari 2013 
telt ook een extra deel van het ver-
mogen mee bij de berekening. 

deze eigen bijdrage kan oplopen 
tot wel  € 2.200 per maand. om-
dat het spaargeld hierdoor kan op-
gaan aan de eigen bijdrage, vrezen 
ouders veel minder vermogen aan 
hun kinderen te kunnen nalaten. 
ook rijst de vraag welke moge-
lijkheden er zijn, als het vermogen 
voor een belangrijk deel bestaat 
uit de eigen woning. tijdens de 
informatiemiddag in CC Nesterlé 
zal notaris de Bie onder meer in-
formeren over de mogelijkheden 
om de eigen bijdrage te beperken. 
daarnaast is er volop gelegenheid 
om vragen te stellen. Vanaf 13.30 
uur staat de koffie klaar. de locatie 
is rolstoeltoegankelijk, de toegang 
is gratis. de bijeenkomst duurt van 
14.00 tot 16.00 uur. 

deze middag vindt plaats in het 
kader van de WMo-koffiebijeen-
komsten van de gemeente Bern-
heze.

informatie-
bijeenkomst 
laverhof  in 
st. servaes 
HeesWiJK-diNtHer - Thuiswo-
nende cliënten van Laverhof en 
belangstellenden zijn op woens-
dag 12 maart welkom in CC St. 
Servaes in dinther. 

de cliëntenraad van laverhof 
verzorgt die dag een informatie-
bijeenkomst in samenwerking met 
de KBo dinther. 

Het is de vierde van een serie bij-
eenkomsten, die elk op een andere 
locatie in schijndel en Heeswijk-
dinther plaats zullen vinden. 

de cliëntenraad wil tijdens deze 
middag graag informatie over de 
ontwikkelingen in de thuiszorg en 
huishoudelijk zorg delen en tips en 
zorgpunten bespreken. Van 15.00 
tot 16.30 uur.

Marieke Moorman, die juist de 
honderd dagen als burgemeester 
van Bernheze erop heeft zitten, zal 
haar ervaringen met het publiek 
delen. Als tweede spreekster zal 
Hanneke van Vucht van Women-
Works haar verhaal doen. Women-
Works is een bedrijf dat is gespe-
cialiseerd in bedrijfskleding voor 
iedere branche. Zij runt dit bedrijf 
samen met suzan de Weerd. daar-
na komt Melina van Herpen-ruijs, 
ontwikkelingspsycholoog bij opdi-
dakt in Heesch en adoptiemoeder 
van Faith uit Kenia. Zij vertelt over 
haar ervaringen met adoptie, waar-
voor zij met haar man 9 maanden 
in Nairobi (Kenia) woonde.

Na de pauze komen lia thomassen 
en Marleen Frunt aan het woord. 
lia thomassen is docent, echtge-

note en moeder. Zij zit in de leden-
raad van Menzis en zet zich in voor 
een speciale camping in Frankrijk. 
Zij is ook leeskringleidster van onze 
KVo geweest. Marleen Frunt is al 
jaren als hardlooptrainster actief, 
enerzijds bij een atletiekvereniging 
en anderzijds als zelfstandige met 
runningtherapie Bernheze. 

Zij traint en coacht mensen die wil-
len ervaren dat beweging goed is 
voor lichaam en geest, bijvoorbeeld 
bij een burn-out, depressiviteit of 
ziektes. de avond wordt gehouden 
in het kader van de KVo vrouwen-
week van 8 tot en met 15 maart. 
opgeven kan tot 10 maart via 
heesch@kvo.nu of 0412 452026. 
Kosten,  inclusief koffie/ thee, voor 
leden € 5,- en voor introducees   
€ 6,-.  Aanvang 19.30 uur. 

De vrouw van nu centraal 
op thema-avond
HeesCH  - vijf vrouwen vertellen woensdag 12 maart in ’t Tunneke in 
Heesch over hun leven, passie en ondernemerschap tijdens de thema-
bijeenkomst ‘de vrouw van nu’ van de KvO. 
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Advertorial

kennis en 
OnDersteuning 
bieden voor lokale 
gemeenschap

toon roelofs, advocaat in Nuland 
richt zich vooral op bedrijven. Zijn 
expertise is ondernemingsrecht. 
daarbij biedt hij klanten laagdrem-
pelig juridisch advies en bijstand. 
de praktische insteek in begrijpe-
lijke taal kan ondernemers helpen 
bij dagelijkse juridische vragen. Zijn 
streven daarbij is de adviezen en 
begeleiding persoonlijk en betaal-
baar te houden. 

toon: “Mijn werk bestaat onder 
meer uit het maken van incas-
sobrieven en het opstellen of be-
oordelen van overeenkomsten van 
uiteenlopende aard, maar ook uit 
het adviseren over arbeidsover-
eenkomsten of de beëindiging 
daarvan in onderling overleg, dan 
wel via het UWV Werkbedrijf of 
de kantonrechter. ook het voeren 
van een kort geding of bodempro-

cedure behoort tot mijn dagelijks 
werk.”

toon roelofs heeft zijn juridische 
expertise de afgelopen jaren op-
gebouwd bij diverse grote accoun-
tantskantoren en kwam vanuit 
die achtergrond in aanraking met 
Frank Hanegraaf van Van soest & 
Partners. Zijn juridische werkzaam-
heden liggen namelijk in het ver-

lengde van hun dienstverlening en 
de meerwaarde daarvan is inmid-
dels al diverse keren gebleken. 

de samenwerking met Van soest 
& Partners heeft geresulteerd in 
de deelname van toon roelofs aan 
het gratis inloopspreekuur, dat elke 
maand gehouden wordt. 
Het laagdrempelige karakter daar-
van past helemaal in de stijl die hij 

als advocaat ook in zijn praktijk 
hanteert.

Om te garanderen dat de specia-
list die u wilt spreken voor u be-
schikbaar is, is het aan te bevelen 
om van tevoren telefonisch uw af-
spraak te reserveren op 0412 - 45 
90 00 (receptie Van Soest & Part-
ners).

Toon: “Ik bied ondernemers laagdrempelig advies en bijstand, voor alles wat zij in de dagelijkse praktijk aan juridische zaken 
tegenkomen; met een praktische insteek, in begrijpelijke taal en bij voorkeur betaalbaar. Er is behoefte aan laagdrempel 
advies, die door samenbundeling van krachten geboden kan worden.”

ondernemers én particulieren kunnen sinds het najaar van 2013 in Bernheze en Maasdonk iedere eerste woensdag van de maand van 15.00 tot 18.00 uur een 
gratis inloopspreekuur bezoeken op de  locatie van Van soest en Partners aan de Cereslaan in Heesch. i.v.m. carnaval is deze maand op 12 maart een team van 
specialistische lokale en ervaren adviseurs beschikbaar voor allerlei vragen op juridisch, fiscaal, notarieel, bestuursrecht, financieel, dan wel accountancy gebied. 

Toon Roelofs Foto: Marcel van der Steen

Frank Hanegraaf, Van Soest & Partners:

“Kennis en ondersteuning bieden aan 
de lokale gemeenschap drijft 

ons allemaal. Op die manier versterken
 we elkaars expertise en brengen we 

ondernemers én particulieren 
verder in privé of zakelijke vraagstukken.”verder in privé of zakelijke vraagstukken.”

Gratis inloopspreekuur voor Bernheze en Maasdonk
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politieke partijen gaan het debat aan met leerlingen

thema’s waren: Jongeren, uitgaan 
en alcohol; openbaar vervoer; 
hangjongeren; verkeersveiligheid. 
de dagvoorzitter was oud-leerling 
tom Vos, die de debatterenden 
gedisciplineerd hield. Voor roel 
Monteiro (lokaal), Annemiek Boel-
laard (d66) en Jesse Jansen (Pro-
gressief Bernheze) was dit hun de-

buut. Voor VVd was Jack van der 
dussen aanwezig, voor sP toon 
van Vugt en voor lijst Blanco Mar-
ko Konings.

Stellingen
de leerlingen van Bernrode had-
den stellingen voorbereid over de 
thema’s die op een humoristische 

wijze werden ingeleid door Mike 
van Zandvoort. Jongeren vinden 
dat door het alcoholverbod geen 
mogelijkheden meer bestaan voor 
stapjeugd tussen 15-18 jaar, het 
risico bestaat dat er illegale gele-
genheden (zuipketen) ontstaan om 
in te drinken en uit te gaan. ook 
het openbaar vervoer in Bernheze 

is waardeloos. er is geen vervoer 
mogelijk tussen de ene kern en de 
andere. daarbij is de verkeersveilig-
heid slecht. Geen fietspaden en te-
veel vrachtverkeer. Hangjongeren 
die overlast veroorzaken moeten 
harder worden aangepakt. 

Woord en weerwoord
de discussies waren een weerspie-
geling van de partijprogramma’s, 
die de politici in het debat probeer-
den mee te nemen. de leerlingen 
lieten zich ook niet onbetuigd. en, 
niet overal bleken de partijleden op 
de hoogte van het reilen en zeilen 
binnen Bernheze. Zo zijn er wel 
degelijk activiteiten voor jongeren 
zonder dat dit ranja-party’s zijn en 
zonder alcohol. Andere gelegenhe-
den controleren aan de deur op leef-
tijd en selecteren het schenken van 

alcohol daarop. Voor het openbaar 
vervoer hebben de leerlingen pas-
klare oplossingen, zo blijkt, alleen 
geld voor de uitvoering ontbreekt. 

Wellicht kan daar een samenwer-
kingsverband gezocht worden met 
omliggende gemeenten en kunnen 
hier en daar prioriteiten anders ge-
steld worden. Hangjongeren blijken 
een minder groot probleem dan 
verwacht en voor verkeersveilig-
heid zijn geen pasklare oplossingen. 
de toekomstige raadsleden hebben 
voor de komende jaren nog heel 
wat op hun bordje. 

Dagvoorzitter Tom Vos te midden van de politieke partijen Tekst: Martha Daams Foto’s: Marcel van der Steen

‘Risico’s zijn de 
zuipketen vooR 
jongeRen’HeesWiJK-diNtHer – de lijsttrekkers of vertegenwoordigers van de politieke partijen konden zichzelf en 

hun programma bewijzen aan de leerlingen van de vierde klas van gymnasium Bernrode tijdens een debat 
met diezelfde leerlingen en met elkaar op 26 februari. 

Studenten kaarten de hangjongeren aan
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Carnaval vorstenbosch
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Nistelrode  - Met 71 leden was 
een ruime meerderheid van de le-
den aanwezig voor de algemene 
ledenvergadering van Jeu de Bou-
lesclub die Lé op 25 februari.

Penningmeester Fien van Uden 
werd met algehele stemmen her-
kozen en leny van de Ven werd 
gekozen tot bestuurslid. Zij neemt 
daarmee de plek in die  rien Cuij-
pers door zijn vertrek achterlaat. 
rien werd bedankt voor zijn drie 
jaar lange inzet als voorzitter van 
de wedstrijdcommissie en het ver-
werken van de uitslagen en bijhou-
den van de standen. ook was rien 
vanuit het bestuur aanspreekpunt 
voor de werkgroep lief en leed. 

Vervolgens was het na een korte 
pauze tijd voor de prijsuitreiking 
van de wintercompetitie, waarin 
tijdens zes avonden in triplettes-
verband een kleine onderlinge 
competitie werd gespeeld. de der-
de prijs werd gewonnen door het 
team Cor Verhoeven, Frans van 
rooij  en rien v.d.  Akker. op de 
tweede plaats eindigden Jeanne 
Mulder, Ans v.d. lee en Hanny 
Cuijpers. Winnaars werden Chris-
tine lamers, Jan Wijnen en Jeanne 
v.d. Nieuwenhuizen. Hierna vond 
de trekking plaats voor de zomer-
competitie, waarin komend sei-
zoen 45 teams - verdeeld over drie 
poules - deelnemen. de zomer-
competitie start dinsdag 11 maart.

goed bezochte 
ledenvergadering Die lé

Bernheze sportief

Wij zijn de bank bij u in de buurt. Met persoonlijk advies en producten zonder poespas.
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Bedank uw
penning-
meester
Blij met de penningmeester van uw 
sportvereniging? Nomineer of bedank 
hem of haar op www.penningmeester 
vanhetjaar.nl en maak kans op €2.500 
voor de clubkas.

Cortjens Bernheze Verzekeringen
Korenstraat 4
5388 CS NISTELRODE
T (0412) 61 17 95
E info@cortjensbernheze.nl
I www.cortjensbernheze.nl

VOOr IeDer WAt WILS
Sommigen gingen op vakantie, anderen bleven thuis. Een ding is zeker: 
Carnaval werd op verschillende manieren beleefd. In Bernheze werd 
gefeest!  Van ‘s ochtends vroeg tot in de late uurtjes was menigeen 
- ogenschijnlijk onuitputtelijk - feest aan het vieren. 

Het weer zat weer eens mee wat voor alle optochten. Het weer was fantastisch om door de straten 
te struinen. Mensen trokken er massaal op uit om met bewondering ieders aandeel in de optocht te 
aanschouwen. De sfeer was voelbaar uitstekend. Jong of oud, dik of dun, knap of lelijk, groot of klein 
en verkleed of niet verkleed. 

Juist met carnaval lijken we te vergeten dat we een masker dragen. Gelijkheid, gezelligheid en 
verbroedering staan voorop.

Ruimte om carnaval stilletjes voorbij te laten gaan was er gelukkig ook. Winkels bleven open. Werk kon 
gewoon doorgaan. Uitzendingen op televisie bleven onveranderd. Hier en daar ging men de drukte op 
een andere manier bewust uit de weg. Letterlijk weg. Want of je nou je geld uitgeeft aan drank, eten en 
taxi’s, dan kun je van hetzelfde geld net zo goed op vakantie. 
En zo geschiedde het. Voor sommigen.
Het maakt niet uit hoe en of je het vierde. Carnaval kreeg ook dit jaar de betekenis die het verdiende. 
Ieder op zijn eigen manier. Want wat je keuze ook was. Feest of niet. Er was voor ieder wat wils.

NENA BEE

POSITIEVE NOOTjeu de boules

HeesWiJK-diNtHer -  Biljartver-
eniging elsie houdt van 10 maart 
tot en met 26 april een Open drie-
banden Toernooi in café-zaal elsie 
in dinther. 

er wordt gespeeld volgens de re-
glementen van de KNBB. te win-
nen zijn diverse vleespakketten. 
deelname is € 5,-, inschrijven kan 
via: 0413-294149 of 
www.cafe-zaalelsie.nl.

Driebandenbiljarten

Health Center Nistelrode
De Beekgraaf 58, 5388 CV Nistelrode, 0412 617333, www.healthcenternistelrode.nl

Zwemschool, Fitness & Groepslessen
De Beekgraaf 58, 5388 CV Nistelrode, 0412 617333, www.healthcenternistelrode.nl

‘zomeraktie’
3 maaNDeN SPORTEN VOOR:

menu a € 70,00
Persoonlijk fitnessprogramma
Iedere week wegen en meten.

menu B € 109,00
Persoonlijk fitnessprogramma.
Iedere week wegen en meten. 
Dagelijks voedingsprogramma

Aanbieding geldt voor de maanden juni-juli & augustus

“ ZOMERAKTIE “

3 MAANDEN SPORTEN VOOR:
Menu A €70.00                                                            Menu B €109.00
Iedere maand wegen en meten.                                  Iedere week wegen en meten.
Persoonlijk fitnessprogramma                                     Persoonlijk fitnessprogramma.
                                                                                        Dagelijks voedingsprogramma

Aanbieding geldt voor de maanden junijuli & augustus

Health Center Nistelrode.
De Beekgraaf 58 5388 CV Nistelrode
T 0412617333 www.healthcenternistelrode.nl

“ ZOMERAKTIE “

3 MAANDEN SPORTEN VOOR:
Menu A €70.00                                                            Menu B €109.00
Iedere maand wegen en meten.                                  Iedere week wegen en meten.
Persoonlijk fitnessprogramma                                     Persoonlijk fitnessprogramma.
                                                                                        Dagelijks voedingsprogramma

Aanbieding geldt voor de maanden junijuli & augustus

Health Center Nistelrode.
De Beekgraaf 58 5388 CV Nistelrode
T 0412617333 www.healthcenternistelrode.nl

Xco IS BAcK
Woensdag 12 Maart 2014

20.00 - 20.45 uur
BRING A FRIEND FoR FREE

persoonlijke aanmelding
op Zwijsen en fioretti
VeGHel – Het Zwijsen College 
en het fioretti College in veghel 
houden op woensdag 12, don-
derdag 13 en maandag 17 maart 
aanmeldingsdagen voor nieuwe 
leerlingen en hun ouders. 

Voor leerlingen van groep 8 én 
hun ouder(s)/verzorger(s) is de 
overgang van het basisonderwijs 
naar het voortgezet onderwijs 
een flinke stap. Het Zwijsen Col-
lege en het Fioretti College vin-
den het belangrijk om al bij de 
aanmelding persoonlijk kennis te 
maken met de nieuwe leerling en 
zijn of haar ouder(s)/verzorger(s). 

daarom kunnen zij op 12, 13 of 
17 maart hun kind persoonlijk in-
schrijven. Nieuwe leerlingen en 
hun ouder(s)/verzorger(s) kunnen 
woensdag 12 maart en donderdag 
13 maart terecht tussen 19.00 en 
21.00 uur. op maandag 17 maart 
kan dat tussen 16.00 en 17.00 
uur voor het Zwijsen College 
(havo-mavo, havo, atheneum en 
gymnasium) aan het Prins Willem 
Alexander sportpark 15 in Veghel 
en voor het Fioretti College (mavo, 
vmbo en praktijkonderwijs) aan 
de Muntelaar 4 in Veghel. Meer 
info: www.fioretticollege.nl en 
www.zwijsencollege.nl 

HeesWiJK-diNtHer - de derde 
plaats handhaven was ons doel 
afgelopen woensdagavond met 
de wedstrijd Spoordonkse girls 
MW1 tegen altior MW1. 

daarvoor hoefden we alleen maar 
te winnen van de ploeg die een 
plaats onder ons stond. Het is ech-
ter een team waarmee we veel 
moeite kunnen hebben en helaas 

was dat ook deze avond het ge-
val. in hoog tempo lieten onze te-
genstandsters de bal rondgaan en 
kwamen af en toe tot schot, met 
goed resultaat. onze schotkansen 
waren vele malen groter, maar zo 
ook de missers. Met regelmaat een 
verkeerd  geplaatste bal, een tikje 
te ver van de tegenstandsters ver-
dedigen en een niet zo zuiver spel, 
maakten dat we op deze avond 

weinig kans hadden en we beland 
zijn op de vierde plaats in de poule. 
einduitslag 8-4. de doelpunten die 
we er wel in kregen zijn gescoord 
door Chantal, Mariska (2) en Wie-
neke.

altior MW1 zakt een plaatsjekorfbal

     voetbal               hockey  tennis  basketbal       turnen          volleybal               handbal

    beugelen                          boksen              badminton                   zwemmen                 waterpolo handboogschieten          tafeltennis

           korfbal       hardlopen      jeu de boule paardrijden     wielrennen              darten    golf

    biljarten       duivensport                 judo     vissen          skien       snowboarden                 kano  

dammen          schaken     kaarten/bridgen

1cm b

1,2 cm b

1,4cm b

          autosport                      karten              motorsport

oss/HeesCH - afgelopen zondag 
zijn Lucas Jansen uit Heesch  en 
Kyara en divano Marcellis uit Oss 
voor av Oss’ 78 uitgekomen op 
het NK atletiek voor pupillen in 
apeldoorn.

op een echte indoorbaan mochten 
ze een meerkamp  programma af-
werken wat bestond uit sprinten, 
verspringen, kogelstoten en 600 m 
hardlopen. Het was een zeer pro-
fessionele wedstrijd, waarbij de pu-
pillen door de organisatie begeleid 
werden en de ouders alles vanaf 
de tribune moesten bekijken. ook 
de trainer mocht niet mee de baan 
op, wat natuurlijk wel even wen-
nen was, maar de tribunes gaven 
prima zicht en ook van daaruit kon 
er goed aangemoedigd worden.
Alle drie de pupillen hebben dan 

ook uitermate goed gepresteerd. 
Kyara heeft 2 Pr’s behaald, op zo-
wel verspringen als kogelstoten. 
lucas heeft zijn Pr met versprin-
gen verbeterd en eindigde als 4e  
op de 600 meter van de 78 deelne-
mers in zijn categorie. en divano is 
in 2 van de 4 onderdelen als eerste 
geëindigd in zijn daggroepje. Kort-
om, het was een goede dag voor 
de atleten van AV oss ’78, met uit-
stekende prestaties en ze zijn dui-
delijk klaar voor het aankomende 
buitenseizoen.

aV Oss’78 
presteert prima op nk atletiek

atletiek
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Voor meer informatie over de inhoud en tijden van de evenementen kunt u de agenda op onze websites bekijken.
Wilt u uw evenementen op deze pagina geplaatst hebben dan kunt u deze aanmelden via onze websites

www.mooiheesch.nl www.mooinisseroi.nl www.mooihdl.nl www.vorstenbosch-info.nl
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EVENEMENTEN
6 MAART 

Inloopochtend voor 
borstkankerpatiënten
locatie: Ziekenhuis Bernhoven 
Uden

Kasteel Heeswijk open 
locatie: Heeswijk-dinther
Pagina 7

Papier dorp
locatie: Vorstenbosch 

7 MAART 

De Die en Ik - Iets verder 
dan gisteren
locatie: de Pas Heesch

Landelijke Sterrenkijkdagen 
bij Sterrenwacht Halley
locatie: Halleyweg 1 Heesch

Gratis inloopspreekuur 
voor ondernemers
locatie: oovB  nistelrode

Disco 7-8
locatie: dorpshuis, nistelrode

8 MAART 

Landelijke Sterrenkijkdagen 
bij Sterrenwacht Halley
locatie: Halleyweg 1 Heesch

Expositie Beeldhouwkunst
locatie: Kloosterkapel 
Vorstenbosch 
Pagina 2

9 MAART 

Politieke avond voor 
boeren, burgers & buitenlui
locatie: de Wis loosbroek

Sjaak Bral in 
politiek café Brug
locatie: de Pas Heesch
Pagina 20

Expositie Beeldhouwkunst
locatie: Kloosterkapel 
Vorstenbosch 
Pagina 2

Politieke avond voor boe-
ren, burgers & buitenlui
locatie: de Wis loosbroek
Pagina 18

Vogelvereniging 
Vogelvreugd: Kaarten
locatie: CC servaes 
Heeswijk-dinther

Kienen
locatie: Café Zaal elsie 
Heeswijk-dinther

Kasteel Heeswijk open 
locatie: Heeswijk-dinther
Pagina 7

10 MAART 

Alzheimer café
locatie: st. Barbaraplein 6 oss

Inloopspreekuur 
Vrijwilligerspunt Bernheze
locatie: Bibliotheek nistelrode

11 MAART 

Zonneochtend
locatie: Zaal ’t tramstation 
nistelrode

Informatiemiddag ‘AWBZ, 
erven en schenken’
locatie: CC nesterlé nistelrode
Pagina 28

Cursus Persoonlijke en 
Intuïtieve ontwikkeling
locatie: Centrum Maia 
Palmenweg 5 nistelrode

Vogelvereniging 
Vogelvreugd: Kienen
locatie: CC servaes 
Heeswijk-dinther

Onderonsje Heeswijk: 
Jeanne Raijmakers
locatie: CC Bernrode 
Heeswijk-dinther

12 MAART 

Gratis inloopspreekuur 
kennis en ondersteuning
locatie: Van soest & Partner 
Cereslaan 4 Heesch
Pagina 29

Avond MEE: wonen en 
pesten
locatie: Volkelseweg 2 Uden

KVO Heesch: 
De vrouw van nu
locatie: Zaal ’t tunneke Heesch
Pagina 28

Informatiebijeenkomst 
thuiswonende cliënten 
Laverhof
locatie: CC servaes 
Heeswijk-dinther
Pagina 28

Stemming
locatie: de stuik Vorstenbosch
Pagina 20

Liederentafel
locatie: de stuik Vorstenbosch
Pagina 28

Meditatief Avonduur
locatie: Abdij van Berne 
Heeswijk-dinther
Pagina 23

HKK Nistelvorst: Ossebende 
en de invloed op.
locatie: Maxend 3 nistelrode

Breicafé bij Wolletjes
locatie: Weijen 16 nistelrode

EHBO doosje maken met 
kruiden uit de natuur
locatie: Centrum Maia, 
Palmenweg 5 nistelrode

Cursus AED bedienen
locatie: eHBo lokaal dorpshuis 
nistelrode

13 MAART 

Cursus Metamorfose
massage
locatie: Centrum Maia, 
Palmenweg 5 nistelrode

Onderonsje Loosbroek over 
steun voor mantelzorgers
locatie: steunpunt d’n Hoek 
loosbroek

Meditatie-uur
locatie: Kloosterkapel 
Vorstenbosch 

14 MAART 

Humor & Historie
locatie: de toren 
Heeswijk-dinther
Pagina 2

Uitvoering Revue 
Jong van Harte
locatie: de Pas Heesch
Pagina 28

Bobzavond
locatie: dorpshuis nistelrode

Mandala tekenen met 
Danka Hüsken
locatie: Palmenweg 5 nistelrode
Pagina 21

Gratis inloopspreekuur 
voor ondernemers
locatie: oovB  nistelrode

Q-Music The Party
locatie: nistelrodesedijk 
loosbroek

Film en lezing Pelgrimage
locatie: Kloosterkapel 
Vorstenbosch 
Pagina 2

15 MAART 

Reiki 1 Inwijding
locatie: Centrum Maia 
Palmenweg 5 nistelrode

Vormsel
locatie: nistelrode 

Humor & Historie
locatie: de toren 
Heeswijk-dinther
Pagina 2

16 MAART 

Uitvoering Revue 
Jong van Harte
locatie: de Pas Heesch
Pagina 28

Concert dHoofd
locatie: Kloosterkapel 
Vorstenbosch 
Pagina 2

Publiekswandeling 
‘Lente in aantocht’
locatie: natuurcentrum 
de Maashorst nistelrode

Kienen
locatie: Café Zaal elsie 
Heeswijk-dinther

Vogelvereniging 
Vogelvreugd: Kaarten
locatie: CC servaes 
Heeswijk-dinther

Megatrekkertrek spektakel
locatie: nistelrodesedijk 
loosbroek

Rabo Dikke Banden Race & 
Van Esch Tweewielers Tour
locatie: stal dice, lariestraat 
23A, Heeswijk-dinther

17 MAART 

Regelzorg 
Rijbewijskeuringen
locatie: de Pas Heesch

Jaarvergadering 
FNV Bouw Bernheze
locatie: de Pas Heesch

Boeken proeven
locatie: Bibliotheek nistelrode
Pagina 22

18 MAART 

Vogelvereniging 
Vogelvreugd: Kienen
locatie: CC servaes 
Heeswijk-dinther

Requiem For à dream
locatie: Filmhuis de Pas Heesch
Pagina 21

19 MAART 

Gemeenteraadsverkiezingen

Breicafé bij Wolletjes
locatie: Weijen 16 nistelrode

Cursus AED bedienen
locatie: dorpshuis nistelrode

Liederentafel
locatie: de Pas Heesch

21 MAART 

Gratis inloopspreekuur voor 
ondernemers
locatie: oovB nistelrode

Receptie 50 jaar De Stuik
locatie: de stuik Vorstenbosch

22 MAART 

Reünietoernooi tv de Hoef
locatie: tV de Hoef Heesch

IT toernooi DV Dancing Kids
locatie: de Pas Heesch

Reiki 2 Inwijding
locatie: Centrum Maia 
Palmenweg 5 nistelrode

Vormsel
locatie: Vorstenbosch 

23 MAART 

Koppelcross
locatie: Blokhut nistrelrode

NDO DV Dancing Kids
locatie: de Pas Heesch

Vogelvereniging 
Vogelvreugd: Kaarten
locatie: CC servaes 
Heeswijk-dinther

Kienen
locatie: Café Zaal elsie 
Heeswijk-dinther

Openingswandeltocht NBWB
locatie: Kersouwe 
Heeswijk-dinther


