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TRV-Bernheze.nl
‘de groene, culturele, 
gastvrije gemeente’

Kristan & Linda slaan 
handen succesvol ineen

bernheze – Lokale visagie- en fototalenten zijn 
doorgedrongen tot de finale van de Nationale 
Make-up Awards. Visagiste Kristan van den Heu-
vel uit Heeswijk-Dinther en de Heesche fotografe 
Linda van den Broek zijn al vriendinnen van kleins 
af aan. De twee vriendinnen hebben recent hun 
professionele krachten gebundeld door een foto in 
te zenden voor de Make-up Awards 2015. en met 
succes! Hun inzending is geselecteerd en zij din-
gen mee als een van de negen finalisten voor de 
Make-up Awards 2015; de meest toonaangevende 
en prestigieuze wedstrijd voor visagisten. 

Voor beiden is deze nominatie een geweldige eer, 
de prijs die zij kunnen winnen is de hoogste onder-
scheiding voor visagisten in de benelux. Daarnaast 
mag de winnaar van de Make-up Award nederland 
vertegenwoordigen tijdens de International Make-
up Championship op 27-29 maart in Düsseldorf. 

Public’s choice AwArd 
Als finalist zal Kristan op zondag 8 maart nogmaals 
haar creatie op het podium moeten maken. Samen 
met haar model Janice Leppink zal zij met stalen 
zenuwen de uitdaging aangaan, dit met vele ogen 
op haar gericht en met een Make-up Award jury 
die haar op alle punten; zoals hygiënisch gebruik 
van materialen, productgebruik, kleur, zal beoorde-
len. Linda: “We hebben een prachtige jurk voor het 
model gevonden, want ook de catwalk presentatie 
zal beoordeeld worden.” 

naast het wedstrijdelement ‘Make-up Award 2015, 
dat Kristan puur op talent en professionaliteit zal 
moeten aangaan, hoopt ze wel controle uit te oefe-
nen op de Public’s Choice Award. Dit is een onder-
deel waarvoor het publiek kan stemmen. 
ben je onder de indruk van de creatie van Kristan 
die Linda prachtig op de foto heeft gezet, dan waar-
deren de dames het als je de moeite neemt om even 
te gaan stemmen op 
www.makeupawards2015.nl/
genomineerden. 

harmonie sint servaes & Karin bloemen
heeSWIJK-DInTher/berLICUM - Voor harmonie Sint Servaes uit Dinther wordt 2015 een bij-
zonder jaar. Niet alleen staat eind oktober een weekend met promsconcerten op het program-
ma, maar ook zijn de verwachtingen hooggespannen voor een concert met Karin Bloemen op 
vrijdag 13 maart in Den Durpsherd te Berlicum.

“We waren al langer op zoek naar een artiest om mee samen te werken,” vertelt voorzitter  
Lambert van de Ven. “Omdat we in Dinther geen echte concertzaal hebben, zijn we uitgeweken 
naar berlicum. Samen met Den Durpsherd hebben we Karin bloemen kunnen vastleggen. 
zij is een aansprekende naam, die niet alleen onze vaste supporters trekt, maar hopelijk ook 
andere mensen. Karin bloemen werkt vaker met orkesten samen, dus er was ook bladmuziek 
voorhanden.” De muziek zal worden gespeeld door de circa zestig muzikanten van de harmonie, 
onder leiding van dirigent eric Swiggers. het orkest zal - naast de begeleiding van Karin bloemen 
- zelf ook enkele swingende nummers ten gehore brengen. Daarmee wordt het een gevarieerd 
en avondvullend programma. 

KAArteN
het concert op vrijdag 13 maart begint om 20.15 uur. Kaarten zijn verkrijgbaar aan de balie van 
Den Durpsherd of via www.durpsherd.nl. 

het orkest zal ook swingende nummers spelen

Stemmen dus! 
Visagie Kristan - Model Janice - Fotograaf Linda

de dames waarderen je stem 
voor de public’s choice award Bezoek

www.mooiheesch.nl
www.mooinisseroi.nl

www.mooihdl.nl
 INFORMEERT, BOEIT 
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Zaterdag 28 februari en zondag 1 
maart: modelbouw van rien van 
zandbeek (Vorstenbosch), Mar-
tien de Graef (Aarle rixtel) en bart  
Jansen (beek en Donk). beide da-
gen van 11.00 tot 17.00 uur, toe-
gang gratis.

Zondag 8 maart: concert met 
brabantse gezelligheid door de 
Moesmulders uit Veghel, aanvang 
11.30 uur, entree € 7,50 incl. ‘tas’ 
koffie/thee, snee peperkoek en 
krentenbol. Kapel open om 11.00 
uur.

Vooraankondiging: op dinsdag 31 
maart en vrijdag 3 april is er voor 
beginners en gevorderden de gele-
genheid om kennis te maken met 

naaktmodel tekenen. De modelklas 
begint om 8.45 uur en stopt om 
16.45 uur. het is ook mogelijk om 
voor een halve dag in te schrijven.
Schildersezels zijn beschikbaar en 
ook tekenpapier van het formaat 
100x70 cm. De deelnemer moet 
zelf zorgen voor extra papier en/of 
andere papierformaten en teken-
materialen. Opgeven kan via 
info@kloosterkapelvorstenbosch.nl. 
nadere informatie op 
www.kloosterkapelvorstenbosch.nl. 
Minimaal 6 en maximaal 10 deel-
nemers.

eten, drinken & uitgaan
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Advertorial

we zijn bezig ons proeflokaal 
en onze  keuken  te verbouwen. 

helaas zijn onze deuren nog 
even gesloten. vrijdag 26 februari

zijn we er weer voor u! 
hopelijk tot dan! 

Vorsselweg 3, 5384 RW Heesch • 0412 473074
www.bomenpark.nl • info@bomenpark.nl

Volg ons ook op Facebook voor de laatste nieuwtjes!

verbouwing_mb.indd   1 23-02-15   11:51

Met een 
korreltje zout

heeft u de LInDA van februari 
ook gelezen?
‘rot Op Met Je Chiazaad’ stond 
op de voorpagina. Verwijzend naar 
het feit dat we hier in nederland 
nu weer een beetje doorslaan 
in het eten van de zogenaamde 
superfoods. Daar hebben wij 

zò om moeten lachen, nét nu in deze maand Chia brood als 
brood van de maand op onze planning stond. We hebben het 
tóch gedaan en het is gewoon een erg lekker brood. Daarnaast 
verkoopt het ook nog eens geweldig. ‘het wordt al jàren in 
vogelzaad verwerkt’, zeggen ze in LInDA. Ik geloof het direct, 
het ziet er ook uit als vogelzaad. Misschien hebben we wel heel 
erg gezonde vogels hier in nederland met al dat superfood in hun 
eten. 

natuurlijk nemen wij dit alles ook met een korreltje zout.
We vinden het leuk om in te springen op zo’n hype die dit 
ongetwijfeld ook weer is. en meedoen met de gekte van alledag 
zorgt voor leven in de brouwerij en altijd weer wat extra omzet. 
echter, wáár we ook ‘op in springen’ of wát we ook bakken. We 
houden altijd vast aan ons principe: het moet lekker zijn en goed!

Dus dit Chia brood is met zijn gezonde zaden niet alleen dáárom 
een gezond brood, maar ook omdat het - net als al ons brood - de 
tijd krijgt om te rijpen. Daardoor ontwikkelt het brood smaak, geur 
en malsheid  en is het ook een goed verteerbaar brood. Ons brood 
heeft geen toevoegingen nodig.
zo hebben haverbrood, hennepbrood en boekweitbrood ook al de 
revue gepasseerd, stuk voor stuk heerlijke broden met een unieke 
smaak. 
Óp naar de Gojibessen… daar kan bart vast ook een lekker brood 
van bakken.

Lizzy Lamers-Green

de bakkers Lamers

bakkerij
Advertorial

Column

• Limousin rund- en kalfsvlees

• Porc plein air varkensvlees

• Label rouge kipproducten

• Biologisch lamsvlees

• Wild en gevogelte

• Biologisch groente/fruit/zuivel

’t Dorp 67 • Heesch • Tel. 0412-454077 / 06-21460573
www.slagerij-poelierrinyvanesch.nl

Eetwinkel

Filmhuis de Pas doet meer
heeSCh - Het afgelopen seizoen is Filmhuis De Pas in Heesch meerdere 
malen benaderd om samen te werken met andere mensen, groepen en/of 
verenigen.

Vrijdag 27 februari vindt er een samenwerking plaats tussen het filmhuis en 
KbO heesch. De film ‘Toen was geluk heel gewoon’ wordt vertoond voor 
de KbO-leden in verband met het 60-jarig bestaan van de KbO (dit is alleen 
voor genodigden).
Maandag 9 en dinsdag 10 maart is er een samenwerking met Con brio, dat 
voorafgaand aan de film Get on up filmmuziek zal spelen. Vorig seizoen heeft 

dit gezelschap de filmmuziek van Disney ge-
speeld toen Saving Mrs. banks werd vertoond. 
Dit was een groot succes.

Op maandag 4 mei zal er in - samenwerking 
met de commissie dodenherdenking - de film 
The railway man worden gedraaid. Ook dit is 
een terugkerend onderdeel bij Filmhuis De Pas.
en als laatste in dit seizoen is er 20 juli de film 
Samba, in samenwerking met de zomerschool. 

winnaar:
Sandra boon

Moesmulders

kooktip Broccoli
Snijd de stelen van broccoli 

kruisgewijs in tot boven aan toe. 

De steel is dan net zo snel gaar 

als de bloemen.

op de voorpagina van de ‘linda’...
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Hij woont in een dorp en beschrijft zijn dagelijkse 
belevenissen.

Autochonder
Ik weet het zeker, mijn band is lek. Ik reed net over die kinderkopjes 
en dat voelde niet goed. Mijn auto hobbelde alle kanten op en ik 
hoorde een raar gerammel. Ik hoop dat hier een autogarage in de 
buurt zit, dan kunnen ze er meteen naar kijken. Eerst maar eens de 
eerstvolgende benzinepomp opzoeken om de schade te bekijken. Die 
band zal wel helemaal aan gort zijn gereden, ik weet het zeker.

Als ik haastig uitstap bij de benzinepomp, beter gezegd bij de 
‘luchtinstallatie’, zie ik dat mijn band nog in dezelfde staat is als een 
half uur daarvoor. Geen spoor van schade te bekennen, laat staan dat 
die band zo lek is als een mandje. Om het toch zeker te weten en mijn 
gemoed wat tot bedaren te brengen, probeer ik nog wat meer lucht in 
mijn banden te pompen. Het piepje gaat al vrij snel dat er echt niets 
meer bij kan. Opgelucht kan ik gewoon mijn weg vervolgen.

Ik weet niet of het een officiële aandoening, in de psychische wereld, 
maar ik denk dat ik een autochonder ben. Als ik maar een piepje hoor, 
een vreemd geluid of een onbekend lampje gaat branden op mijn 
dashboard, dan slaat de schrik me al om ‘t hart. Dan zie ik mijn auto al 
op de brug bij de garage staan. Ik zie zelfs de gespeelde teleurgestelde 
blik van de garagehouder voor me die me vertelt dat die auto echt niet 
meer te redden valt en direct naar de schroothoop kan. Dat ik maar 
beter meteen een andere kan gaan zoeken en dat hij toevallig nog een 
betrouwbaarder exemplaar in de showroom heeft staan.

Ik denk dat het komt omdat ik zo bang voor techniek. Het beeld dat 
ik mezelf hopeloos voor paal zet als ik met een krik in de weer ga om 
mijn niet lekke band te verwisselen, komt dan elke keer naar boven. 
Gelukkig ben ik niet zo’n reiziger en heb ik een aardig betrouwbare 
vierwieler onder mijn kont. Anders was ik zonder pardon allang op de 
zwarte lijst van de Wegenwacht terecht gekomen.

Column
d’n blieker

Het Schnitzel Paradijs
‘Asperia’

Wij gaan niet naar
Oostenrijk, maar 

we halen
het hierheen!

Openingstijden het Schnitzel
Paradijs ‘Asperia’

Vrijdag - Zaterdag - Zondag
van 17.00 tot 21.00 uur

Van maandag t/m donderdag hebben we een 
beperkte schnitzelkaart in onze cafetaria!

OOK OM MEE TE NEMEN!

Hoofdstraat 72 - 5473 AS Heeswijk-Dinther
0413-292627 - asperia.cafetaria@gmail.com

www.asperia.nl

Het Schnitzel Paradijs

Ingang aan de zijkant

Vanzelfsprekend is in de loop van 
de jaren de samenstelling van het 
gezelschap wel eens gewijzigd, 
maar het enthousiasme is van 
generatie naar generatie overge-
bracht en altijd gebleven. Dat dit 
effect heeft gehad, moge blijken 
uit het feit dat dit al vijfenzestig 
jaar tot uiting komt in succesvolle 
revues. Wisselingen van de wacht 
hebben ook bijgedragen aan ver-
jonging en dat is weer van belang 
voor het voortbestaan van De 
Lachspiegel.

De eigen schrijvers hebben weer 
tal van sketches en liedjes gepro-
duceerd. In samenwerking met 
decorontwerpers en –bouwers, de 
mensen van het licht en geluid, de 
kleding en de grime en met regis-
seuse betsie van de Cammen, wil-
len zij de bezoekers als gebruikelijk, 
een ontspannen en ongedwongen 
avondje bezorgen. 

naast politiek zijn er voldoende 
onderwerpen die uitnodigen tot 
spotternij en daardoor de nodige 
hilarische situaties opleveren. Wat 

onder meer aan bod komt: ware 
liefde, een misverstand, buurtge-
noten, voorspelling, crisistijd.

revue
Aanvangstijden van de revue: op 
vrijdag 6 en zaterdag 7 maart: 
20.00 uur, op zondag 8 maart 
een middagvoorstelling. Aanvang 
14.30 uur. 
Locatie: Willibrordcentrum aan de 
hoofdstraat in heeswijk (naast 
de kerk). entree: € 7,50. Kaartjes 
zijn te reserveren bij Jeanne van  
Grinsven, 0413-292593.

Het briljante team van De Lachspiegel heeft al zin in de voorstellingen

‘briljanten’ revue de lachspiegel

heeSWIJK-DInTher - toneel- en cabaretgroep De Lachspiegel weet al vijfenzestig jaar een aansprekende 
revue in Heeswijk-Dinther op de planken te brengen. Dit jaar worden de voorstellingen op vrijdag 6, zater-
dag 7 en zondag 8 maart gespeeld.

hKK heesch op excursie naar Zeeland
heeSCh - Heemkundekring ‘De elf 
rotten’ uit Heesch houdt zondag 
1 maart een excursie naar Heem-
huis De Hoge raam in Zeeland 
van Heemkundekring Zeeland. 

De deelnemers worden tussen 
13.15 en 13.30 uur verwacht bij De 
heemschuur aan de Schoonstraat 
35 in heesch. Vandaar vertrekken 
zij per auto naar het heemhuis in 
zeeland. 
De deelnemers worden ontvan-
gen met koffie en thee en krijgen 
een inleiding over het werk van de 
heemkundekring. De deelnemers 

krijgen een uitgebreide rondleiding 
door het heemhuis en de heemtuin 
en maken kennis met de prachtige 
collectie van deze actieve heem-
kundekring en de geschiedenis van 
het dorp zeeland. 
het adres van het heemhuis in zee-
land is: Kleine Graspeel 3b, 5411 
LA zeeland, tel. 0486-454620. 
Informatie over heemkundekring 
zeeland: www.heemkundekring-
zeeland.nl

opgeven
riky de Jong
rikydjong@home.nl 

of 0412-646380
hans Pennings
secretariaat@de-elf-rotten.nl 
of 06-10463762
Meer informatie: 
www.de-elf-rotten.nl.

‘ik zie zelfs de gespeelde teleurgestelde blik 
van de garagehouder voor me, die me vertelt 
dat de auto echt niet meer te redden is’
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health, Beauty, care

ZorG eN HULP
Spoed, als elke seconde telt
Alarmnummer brandweer, 
Ambulance en Politie 112
Doven en Slechthorenden 
spoedeisende hulp 0900-8112

Geen spoed
brandweer 0412-458888
Politie 0900-8844
Politie doven en slechthorenden 
0900-1844
huisartsenpost 0900-8860

BerNHeZe
Aanzet Algemeen
maatschappelijk werk
0413-366986 www.aanzet.nu

tHUISZorG PANteIN
Voor al uw zorgvragen 
bel 0900 8803 (lokaal tarief)
www.thuiszorgpantein.nl

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

HeeSWIJK-DINtHer
Huisartsen
Huisartsenpraktijk 
De Vrij-Kesselaer
Irenestraat 45
Tel.: 0413-292350
Spoed overdag: 0413-292730
Huisartsenpraktijk Heilaren
heilarensestraat 64
Tel.: 0413-292922
Spoed overdag: 0413-293393
Apotheek
Apotheek Heeswijk-Dinther
open ma.-vr. 8.30-18.00 uur
buiten openingstijden voor
spoedeisende recepten bij de 
dienstapotheek gevestigd naast 
bernhoven ziekenhuis Uden
Tel.: 0413-381848.
Laverhof 
Locaties Cunera, De Bongerd en 
ondersteuning thuis
zijlstraat 1, tel.: 0413-298100

NISteLroDe / VorSteNBoScH
Huisartsen
Huisartsenpraktijk Nistelrode
Tramstraat 13. Tel.: 0412-611250
Spoed overdag: 0412-613298
Apotheek
Apotheek Nistelrode
open ma.-vr. 8.30-17.30 uur
zaterdag 11:00-12:00 uur
buiten openingstijden voor
spoedeisende recepten bij 
de regioapotheek in het 
bernhovenziekenhuis.
Tel.: 0412-614035
BrabantZorg
Locatie: Laarstede en Thuiszorg 
Heelwijk/Laarstede
Laar 40. Tel.: 0412-407020
www.brabantzorg.eu

LooSBroeK
huisartsen & Apotheek vindt 
u onder meer in heeswijk 
& nistelrode. De huisartsen uit 
de regio draaien diensten in 
Loosbroek.
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Haarwerken voor vrouwen 
tijdens en na chemobehandeling!

www.livage.nl                      06 - 243 94 158     Anita Vos

Wat maakt LiVage Oss en omstreken uniek:
 �  wij komen bij u thuis

 �   persoonlijke begeleiding

 �   maximale vergoeding

 �   3 werkdagen levertijd

 �   100% klanttevredenheid

 �   langdurige nazorg
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OSS DONDERDAGAVOND OPEN

Voor een afspraak of informatie
( 0412-63 21 73

info@podotherapiepeeters.nl 
www.podotherapiepeeters.nl

• Professionele behandeling van de voet
• Aanmeting en levering van maatwerk, 
 zolen, nagelbeugel en orthese (teenstukje)
• Instrumentele behandeling, wondverzorging
• Verbanden en tapings
• Advies en voorlichting
• Sportpodotherapie

Hoogstraat 1a - Heesch
Kruisstraat 52a - Oss
Wilgenpas 2a - Kerkdriel

Tussen 2007 en 2013 zijn naar 
schatting 100.000 mensen be-
smet geraakt met Q-koorts. een 
deel van hen ondervindt daarvan 
nog dagelijks de gevolgen. Lan-
delijk zijn ruim 220 patiënten met 
chronische Q-koorts geregistreerd. 
Daarnaast kampen minstens 800 
mensen met QVS. 

Die aanhoudende gezondheids-
problemen gaan vaak gepaard met 
financiële, relationele en psychi-
sche problemen. niet in de laatste 
plaats omdat patiënten stuiten op 
een muur van onbegrip door on-
bekendheid met de gevolgen van 
Q-koorts. 
Q-support adviseert en begeleidt 
mensen met QVS en chronische 
Q-koorts.

Programma 
De informatiebijeenkomst wordt 
geopend door Annemieke de 
Groot, directeur van Q-support. zij 
gaat in op de problematiek rond 
Q-koorts en de dienstverlening van 
Q-support. Verder nemen onder 
anderen deel Q-koortsdeskundige 
Alfons Olde Loohuis en patiënten-
vereniging Q-uestion. Q-koorts-
patiënten kunnen vragen stellen 
en zich aanmelden bij Q-support 
voor advies en begeleiding. 
 
Aanmelden
Aanmelden voor deze informatie-
avond kan via 
aanmelden@q-support.nu 
of rechtstreeks bij Q-support: 
073-6100 010. Voor meer infor-
matie: www.q-support.nu

informatieavond over 
Q-koorts in de Pas
heeSCh - De Q-koorts-epidemie is voorbij, maar niet voor iedereen. 
Nog dagelijks worstelen veel mensen met de gevolgen in de vorm van 
chronische Q-koorts of het Q-koorts Vermoeidheidssyndroom (QVS). 
Daarom houdt Stichting Q-support op dinsdag 3 maart in Heesch een 
informatieavond voor patiënten en hun familie, voor professionals en 
overige belangstellenden. Aanvang 19.00 uur in De Pas in Heesch.

In 2014 gingen in heel nederland 
25.000 vrijwilligers langs de deuren 
en werd € 1,62 miljoen opgehaald 
voor het mensenrechtenwerk van 
Amnesty. 
Dankzij het geld dat tijdens de 
collecte bijvoorbeeld wordt opge-
haald, kan Amnesty haar werk blij-
ven doen. bijvoorbeeld voor Ales 
bialiatski. Op 21 juni 2014 werd de 
Wit-russische mensenrechtenver-
dediger Ales bialiatski onverwacht 
vrijgelaten, na drie jaar in de ge-
vangenis gezeten te hebben. hij zat 

een gevangenisstraf van vierenhalf 
jaar uit vanwege zijn betrokkenheid 
bij Viasna. Deze mensenrechtenor-
ganisatie ondersteunt slachtoffers 
van schendingen en verzamelt in-
formatie over de mensenrechtensi-
tuatie in het land. 
Amnesty voerde uitvoerig actie 
voor de vrijlating van bialiatski in 
2013. Later gaf hij aan dat hij - 
mede door de druk vanuit Amnesty 
- is vrijgelaten.

Missie Amnesty 
Amnesty International streeft naar 
een wereld waarin iedereen alle 
rechten geniet die zijn vastgelegd 
in de Universele Verklaring van de 
rechten van de Mens (UVrM) en 
andere internationale mensenrech-
tendocumenten.

‘Geef om vrijheid’: collecte 
van Amnesty international 
bernheze - Mensenrechtenorganisatie Amnesty International houdt in 
2015 voor de dertiende keer een landelijke collecte. In de gemeente 
Bernheze zullen 26 collectanten van 1 tot en met 7 maart de straat op 
gaan. 

UDen – Mensen die borstkanker 
hebben of hebben gehad, worden 
donderdag 5 maart 2015 weer 
hartelijk ontvangen door vrijwillige 
ervaringsdeskundigen in zieken-
huis bernhoven, locatie Uden. elke 
eerste donderdag van de maand 
krijgen zij de gelegenheid om met 
lotgenoten onderling te praten en 
ervaringen uit te wisselen. De bij-
eenkomst wordt gehouden in een 
van de vergaderruimtes van bern-
hoven van 10.00 tot 11.30 uur. 

inloopochtend voor 
borstkankerpatiënten 

Aanmelden is niet nodig, toegang is gratis. 

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

Nagelsalon
Groothandel    
Academy

Beurszondag 8 maart
van 11.00 - 16.00 uur

in Rosmalen

STEM NU 
voor de Public Choice awards 

Voor 8 maart op:
www.makeupawards2015.nl/genomineerden

VISAGISte KrIStAN VAN DeN HeUVeL

www.kristanvandenheuvel.com

FotoGrAAF LINDA VAN DeN BroeK

www.lindavdbroek.com

 

Kristan 
          van den Heuvel
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Neem deze
advertentie  
mee naar de winkel 
en er staat 
’n gevulde tas 
voor u klaar:
·   1 brood naar keuze
· 10 boterzachte witte broodjes
·  6 brabander bollekes
·  4 Brabantse worstenbroodjes
·  4 mueslibroodjes
Normaal € 16,72  
nu voor 

€ 9,98

U kunt ook bestellen in onze webshop!

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

ANNIE…
we hebben weer ’n tassie

van Lamers
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Drie dagen wordt er gewandeld in 
het afwisselende en inspirerende 
Twentse landschap, iedere dag 
tussen de 20 en 25 kilometer. De 
tochten zijn bezinnend van aard, 
de routes voeren langs traditione-
le, religieuze pleisterplaatsen, waar 
rust- en gebedsmomenten worden 
gehouden en waar gegeten en ge-
dronken kan worden. 
De pelgrimage heeft ook een 
concreet en materieel doel: het 
inzamelen van geld ten behoe-
ve van jongeren in Sri Lanka. 
zie voor meer informatie over 
deze tocht en het bijbehorende 
project: www.vastenaktie.nl/ 
pelgrimstocht. De pelgrimage 

wordt door Vastenaktie aangebo-
den in een vast arrangement van 
vier overnachtingen. het is ook 
mogelijk om een deel of delen van 
de tocht mee te maken. 

Dag-pelgrims kunnen zich op vrij-
dag 20 maart aansluiten bij pa-
rochianen van De Goede herder 
Parochie, de nieuwe fusieparochie 
van Geffen, heesch, nistelrode, 
nuland, Vinkel en Vorstenbosch. 
De wandeling voert van Dene-
kamp naar zenderen. Aanmelden 
kan bij de pastoraal werkster van 
de parochie, Annemie bergsma: 
0412-451215. 

er kan dan gezamenlijk vervoer 
geregeld worden en de kosten 
hiervan gedeeld. De bijdrage voor 
deze dag is € 10,-, bestemd voor 
de Vastenaktie.

Dankbetuiging

De vele brieven, kaarten en warme woorden bij het afscheid van ons pap 

Christ Hanegraaf
hebben ons diep ontroerd en waren voor ons allen een grote steun.

Tevens willen wij iedereen bedanken voor de gulle bijdrage aan het goede doel 
tijdens de kerkdienst volgens de laatste wens van ons pap. 

Er zal maar liefst € 1.209,89 voor 100% direct ten goede komen aan een school 
en gezondheidscentrum in Kameroen via Yolanda van den Broek.

Dank voor de steun en bijdrage namens 
familie Hanegraaf; Maria, kinderen en kleinkinderen

begonnen in 1976 in nistelrode 
als kapelaan met recht van op-
volging van pastoor eijgenraam, 
wist hij zich in korte tijd bijzonder 
goed bekend te maken met de 
mensen in nistelrode. hij werd 
een graag geziene gast in loka-
len en bij gelegenheden en werd 
geprezen om zijn humor en zijn 
warme belangstelling voor elk 
mens apart. In augustus 1977 
werd henk Groothuijse tot pas-
toor van nistelrode benoemd. 
Later, en mede ingegeven door 
het teruglopend priesteraan-
bod, werd hij in 1990 op eigen 
verzoek benoemd tot pastoor 
van Vorstenbosch, destijds kerk-
dorp van de gemeente nistelro-
de. 

Pastoor Groothuijse zal herin-
nerd worden als een warme 
en zeer toegankelijke mens die 
voor iedereen een goed woord 
klaar had. hij kende de mensen 
waar hij voor werkte en de men-
sen herkenden in hem de harde 
werker die voor iedereen en al-
les klaarstond. zo deelde hij met 
ons lief en leed wanneer daar be-
hoefte aan was en stelde tegelijk 
daarmee de vreugde en de hoop 
die het geloof kan bieden pre-
sent, want bovenal was hij ook 
priester.

Voor pastoor Groothuijse was 
het leven zèlf uitgangspunt voor 
ieders bestaan, maar hij zag het 
als zijn opdracht om - waar mo-
gelijk - steun te bieden vanuit 
zijn vaste geloof in het leven van 
Jezus van nazareth. nooit op-
dringerig of om zijn gelijk, maar 
‘om een warmer en menselijker 
leven, want dat zoeken we toch 
allemaal’, zo schreef hij eens.

De beide kerkgebouwen heb-
ben onder zijn pastoraat tal van 
verbouwingen en verbeteringen 
ondergaan, zoals een nieuw 
mortuarium. Daarnaast heeft hij 
de parochies financieel gezond 
over kunnen dragen aan zijn op-

volger, pastoor Ouwens.
heel duidelijk ook was hij een 
man van licht en sfeer: in de 
aankleding van kerk en de keuze 
van de gewaden en ornamenten 
was zijn hand duidelijk zichtbaar. 
er werd veel gedaan om het de 
mensen naar de zin te maken, 
maar zonder de boodschap uit 
het oog te verliezen, want, aldus 
de pastoor: “de kerk van Chris-
tus herken je niet aan hoge to-
rens, aan haar kathedralen, maar 
aan de dienende mens.”

belangrijk voor hem waren 
de vieringen in de kerk. Pas-
toor Groothuijse onderschreef 
de gedachte dat wanneer het 
kerkbezoek afneemt, het ge-
loof afsterft. Daarom spoorde 
hij, gepast én altijd met de no-
dige humor (“Ik heb je bank al 
opgepoetst...”) zoveel mogelijk 
mensen aan om de kerk niet te 
vergeten en zo “het geloof een 
beetje bij te houden.”

Wie hem zag voorgaan bij vie-
ringen zoals eerste Communie 
of Vormsel herkende meteen zijn 
blijdschap met alles wat zich in 
de viering afspeelde. hij genoot 
zichtbaar van het samenzijn rond 
brood en wijn. Maar ook voor 
de droevige momenten wist hij 
mensen het gevoel te geven dat 
ze, door samen te breken en te 
delen en ondanks het verdriet en 
de pijn, het leven weer aan zou-
den kunnen. zijn woorden van 
geloof, hoop en liefde hebben 
velen in hun hart geraakt.

na zijn emeritaat in 2008 heeft 
Pastoor Groothuijse nog een 
mooie oude dag gehad in het 
‘retraitehuis’ in Uden, omringd 
door de goede zorgen van het 
personeel aldaar, samen met ver-
schillende van onze parochianen 
en zuster Toos. Aldaar is hij vo-
rige week dinsdag in het bijzijn 
van familie en anderen overle-
den. Pastoor Groothuijse werd 
75 jaar.

In Memoriam 
emeritus pastoor 
henk Groothuijse
Pastoor van Nistelrode en Vorstenbosch

nistelrode – op dinsdag 17 februari 2015 is in het retraitehuis 
te Uden emeritus pastoor Henk Groothuijse overleden. De Lamber-
tus-parochies van Nistelrode en Vorstenbosch verliezen daarmee 
een dienende mens, die voor haar parochianen, maar ook voor veel 
niet-kerkelijken veel heeft betekend. 

heeSWIJK-DInTher - Digitale 
ontmoetings-Plaats (DoP) in 
Heeswijk-Dinther start in maart 
met een nieuwe serie cursussen 
en workshops.

Op internet is een enorm grote 
schat aan informatie te vinden 
over elk denkbaar onderwerp. Ook 
steeds meer ouderen weten hun 
weg op internet te vinden. Mailen, 
via de webcam contact hebben 
met kinderen of kleinkinderen, in-

formatie zoeken, filmpjes bekijken, 
muziek beluisteren. Juist door alle 
mogelijkheden kan het zijn dat 
men door de bomen het bos niet 
meer ziet. Juiste en betrouwbare 
informatie vinden kan een lastige 
onderneming zijn.

bovendien zijn veel computercur-
sussen vaak niet afgestemd op 
ouderen. Ouderen zijn over het 
algemeen meer gebaat bij een 
begrijpende, ondersteunende om-
geving, waar men voldoende tijd 
heeft en neemt voor het leertem-
po. 
De vrijwilligers van DOP behoren 
zelf tot de groep senioren. het zijn 
oudere vrijwilligers, als geen ander 
in staat om op een rustige en be-
grijpelijke manier kennis over au-

tomatisering en computergebruik 
over te dragen.
bij de DOP worden diverse com-
putercursussen en workshops 
aangeboden. Cursisten leren de 
basiskennis van de computer, 
waarna diverse andere cursussen 
en workshops gevolgd kunnen 
worden. hierbij valt te denken aan 
een basiscursus Kennismaken met 
Windows 7 of Windows 8, inter-
netten en e-mailen, maar ook aan 
bijvoorbeeld Word, excel of foto-
bewerking.

bij voldoende belangstelling 
gaat DOP ook workshops ge-
ven voor Facebook en Moviema-
ker. Voor meer informatie: ben  
beeftink, Donkerendijk 44, tel: 
0413-291924 of 06-51317609.

doP: het juiste startpunt voor 
senioren en de computer

de Goede herderparochie op 
pelgrimstocht naar Twente
heeSCh/nISTeLrODe - Pelgrimeren in twente? Good goan! ook dit 
jaar organiseert de landelijke Vastenaktie weer een pelgrimstocht ter 
bezinning en om geld in te zamelen voor het goede doel. De pelgrims-
tocht wordt gehouden van 19 t/m 21 maart. 

......... 
De Vastenaktie van

Handboek
Vastenaktie 2015

EVEN MINDEREN VOOR EEN ANDER

“Even
  minderen

 voor 
   Sri Lanka.”

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
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’t Oude raadhuis (1838) is met 
zijn prachtige trappenpartij een 
pareltje in het centrum van heesch 
en door zijn sfeervolle inrichting 
een ideale trouwlocatie. eenmaal 

binnen proef je de geschiedenis 
van het mooie pand. “Steeds min-
der mensen kiezen er voor om in 
de kerk te trouwen, waardoor de 
locatie voor een wettelijk huwelijk 
steeds belangrijker wordt. bruids-
paren willen een fijne, warme 
plek voor hun trouwdag”, aldus 
natasja van berkel. “De raadzaal 

van ’t Oude raadhuis is een prach-
tige plek; het is intiem en sfeervol. 
het is ook heel authentiek: de in-
richting is nog precies hetzelfde als 
in het begin. 
elf stoelen zijn voorzien van hout-
snijwerk van de ‘elf rotten’. bruids-
paren kunnen - als ze dat willen 
- op de stoel zitten van de wijk 
waar ze vandaan komen.” Frank 
van Weerdenburg van ’t Oude 
raadhuis: “Weet je wat ook zo 
bijzonder is? er komen bruidspa-
ren waarvan de ouders en zelfs de 
grootouders hier getrouwd zijn! 
Dát, en de intieme locatie zijn voor 
mij belangrijke redenen om men-
sen de mogelijkheid te bieden hier 

te trouwen.” en natuurlijk zorgt de 
statige trap van ’t Oude raadhuis 
voor een prachtig fotomoment en 
groepsportret.

Wensen
De raadzaal, te vinden op de eer-
ste verdieping, kan op verschil-
lende manieren ingericht worden. 

Dat gebeurt allemaal in overleg 
met natasja. “Dat geldt ook voor 
bloemversieringen, ballonnen, 
duiven en eventueel live muziek, 
noem maar op. Alle wensen zijn 
bespreekbaar; of mensen het nu 
eenvoudig willen of juist flink wil-
len uitpakken. Ik zorg ervoor dat 
het bruidspaar een onvergetelijke 
dag krijgt.” 
natasja en Frank werken nauw 
samen met de uitbaters van de 
eronder gelegen brasserie ’t Oude 
raadhuis. Frank: “na de trouw-
plechtigheid kan de receptie bij-
voorbeeld in het restaurant ge-
houden worden. De raadzaal kan 
overigens ook gebruikt worden 
voor vergaderingen voor niet al 
te grote groepen. Aansluitend kan 
men uiteraard ook dineren in het 
restaurant.”

Frank en natasja zijn blij met de re-
novatieplannen van ’t Dorp. “het 
wordt mooi bij ons voor de deur. 
bruidsparen kunnen de auto mak-
kelijker kwijt en omdat er straks 
geen auto’s meer vlak voor ‘t Oude 

raadhuis rijden, komt er meer rust 
in de omgeving.”

Wilt u de raadzaal eens bekijken? 
neem dan contact op met natasja 
van berkel, tel. 06 - 40 93 77 56 
voor het maken van een afspraak 
of kijk op de website van 
www.heesch.nl.

VOLOP  PARKEERGELEGENHEID

Aanbiedingen geldig van 18 t/m 24 juli 2014

Aan Laar / Tramstraat - Nistelrode

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

Vanzelfsprekend 1e kwaliteit vlees

VOLOP  PARKEERGELEGENHEID

Aanbiedingen geldig van 27 feb. t/m 5 maart 2015
Aan Laar / Tramstraat - Nistelrode

Vanzelfsprekend 1e kwaliteit vlees

100 gram schouderham € 1,39 

4 stuks kip ham/kaas
 + 1 kg friet gratis

500 gram ribstuk €  6,95

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

Bij aankoop van 2 broden 
naar keuze:

4 mini 
croissants 

   voor 1,00

Nisseroise 
verleiding 

Krentenbol gevuld met 
room en kaneelsuiker

1,95

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

info@ceelengroentefruit.nl

Elke vrijdag en zaterdag 
vers geperst sinaasappelsap

Witlof 500 gram  € 0,75
Verse kriel 1 kilo  € 1,00
Navel sinaasappels                     10 +2 gratis

Caramel-
cake

       
De zoete verleiding

2,75

Zachte 
Meergranen 

bollen 
4 + 2 GRATIS

2 stuks
voor

Advertorial

Kerkweg 7            5384 NL Heesch            0412-454402

• kapsalon
• schoonheidsbehandeling
• pedicure
• manicure
• laserontharing

• permanente make up
• bruidskapsels 
• bruidsmake up
• visagie
• voedingsadvies

Schoonheids- en kapsalon, pedicure en manicure

Thea en Eline van Dijk

Trouwen in stijl Tekst: Carla Admiraal Foto’s: Frank van Weerdenburg

een onvergetelijke trouwdag in 
de raadzaal van ’t oude raadhuis
heeSCh - Al sinds jaar en dag wordt er getrouwd in ‘t oude raadhuis. De intieme, sfeervolle raadzaal van 
dit markante gebouw aan ‘t Dorp in Heesch behoort tot de mooiste trouwlocaties in de regio. Gastvrouw 
Natasja van Berkel biedt bruidsparen, waar nodig, ondersteuning zodat de plechtigheid op rolletjes loopt.

nATAsJA: “Bruidsparen willen een fijne, warme plek voor hun trouwdag”
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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
Sanne van Susteren
ingrid.engelbart@vivaan.nl
www.jongerenwerkbernheze.nl

Opbouwwerk
Ron Bomelijn
ron.bomelijn@vivaan.nl

Ouderenwerk
José van Genugten
Nezahat Akbal
Femke Prince
femke.prince@vivaan.nl 

Vrijwilligerspunt
Ank Meertens
Mieke Pepers-Volk (MaS)
0412-745181
info@vpbernheze.nl

buitenspeeldag 
2015 in bernheze

Stimuleer het 
buitenspelen op 
woensdag 10 
juni aanstaande 
en sluit u als 
straatcomité of 
buurtvereniging 
uit Bernheze aan 

bij de landelijke Buitenspeeldag 2015. Buitenspelen 
is belangrijk voor kinderen, ze kunnen vrij bewegen 
en met vriendjes uit de buurt samen iets gaan 
doen. Een keer niet achter de computer of TV maar 
gezellig samenspelen met elkaar buiten op straat. 
Verstoppertje, stoepkrijten, kliederen met water of 
van een waterglijbaan roetsjen. Van buitenspelen 
worden kinderen blij.

In 2014 deden 
21 organisaties 
mee in alle vijf 
de kernen van 
Bernheze. Bijna 
achthonderd 
kinderen met 
hulp van vele 
ouders en 
vrijwilligers, 
hebben een 

fantastische speelmiddag gehad. Doet u dit jaar ook 
mee in uw buurt?
U kunt zich aanmelden bij Vivaan Bernheze via 
ron.bomelijn@vivaan.nl. Ook voor vragen kunt u 
hier terecht.
Bij deelname krijgt u een vergunningaanvraag 
opgestuurd. Deze moet voor 1 april bij de gemeente 
Bernheze worden ingediend. De gemeente 
Bernheze stelt wederom 75 euro per deelnemende 
organisatie beschikbaar.

Aanvang 19.00 uur.

5 verschillende wijnen en 
5 verschillende Italiaanse hapjes.

Kosten € 29,95 per persoon

Komt u gerust binnen voor meer 
informatie en aanmelden.
Wij hebben maar voor 18 personen 
plaats dus reserveer op tijd!

Gaetano & 
       Yulita Mercurio

3 maart 2015

spijs avond

‘t Dorp 70  5384 MC Heesch    Tel: 0412-474000    info@g-italiana.nl

Wijn &  Met een Siciliaans tintje!

Italië Italië 
Bij Gastronomia Italiana Bij Gastronomia Italiana 

Het beste uit Het beste uit 

Elke maandag: 
‘Pasta alla Ruota’  
geserveerd uit de 

Parmezaanse  
kaas 

t’ Dorp 70, Heesch Tel: 0412-474000  
info@g-italiana.nl   www.g-italiana.nl 

Openingstijden: 
Nu ook op maandag open! 16.00 - 20.00   
Wo/Do.11.30 - 20.00 Vr.11.30 - 21.00 
Zat.11.30-20.00. Zon.13.00-19.30 Di. gesloten 

Limoncello,  
eigen receptuur  

Salumeria Italiana! Cacciatore,  
truffelworst, Mortadella, etc.!   

 Nduja uit  
Calabrië ! 

Pasen 2015! 
Italiaans zoet en  
grote paaseieren  

met cadeau! 

Piennolo tomaatjes 
‘del vesuvio’  

en ‘San Marzano’  
in pot 

Vanaf  
maart 
weer 

Italiaans 
ijs! 

A presto! Da  
Gaetano en Yulita 

Mercurio in Heesch  

Pizza MAXI 
4 personen! 

EXCLUSIEF  
bij Gastronomia 
Italiana: 
Superpasta van  
Pastificio dei 
Campi. fantas-
tisch verpakt 

Caputo meel 
Uit Napels Italië Italië 
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Caputo meel 
Uit Napels Loop eens gezellig binnen!

KBO Bernheze
Kbo nisTelrode
De natuur in beeld gebracht

Partnertoeslag: 
korting wordt 
teruggedraaid

bernheze - De AoW-partnertoe-
slag is een toeslag voor AoW’ers 
met een jongere partner die nog 
geen AoW heeft. Als de jongere 
partner voor 1 januari 1950 gebo-
ren is, en geen of weinig inkomen 
heeft, kon recht op partnertoeslag 
ontstaan. 

Wanneer de jongere partner be-
paalde inkomsten kreeg, werd de 
partnertoeslag met de inkomsten 
verrekend. Dit gebeurde ook met 
de afkoop van een klein pensi-
oen dat de jongere partner kreeg 
op het moment dat deze 65 jaar 
werd. Ook deze afkoop werd door 
de SVb met de partnertoeslag ver-
rekend. Inmiddels heeft de rechter 
bepaald dat dit niet redelijk is. De 
staatssecretaris heeft hierop be-
sloten dat mensen geen financieel 
nadeel mogen ondervinden als 
zij een afkoopsom voor een klein 
pensioen ontvangen. zij repareert 
daarom de wet die hierover gaat. 
Dit geldt in ieder geval voor toe-
komstige gevallen.

KbO-brabant vindt echter dat deze 
regeling ook moet gelden voor 
mensen die na 1 januari 2013 ge-
dupeerd zijn omdat de SVb hun af-
koopsom pensioen verrekende met 

het partnerpensioen. KbO-brabant 
heeft daarom aan de Tweede Ka-
mer een brief gestuurd met het 
verzoek er bij de staatssecretaris 
op aan te dringen dat ze de wet 
voor de gehele groep vanaf 2013 
aanpast. Dus ook voor de ‘oude’ 
gevallen.
KbO-brabant adviseert mensen die 
tot de gedupeerden behoren om 
een brief te schrijven naar de SVb 
om zo nog een kans te maken om 
alsnog het afkoopbedrag terug te 
krijgen dat met de partnertoeslag 
is verrekend.

Meetrappen of 
participeren op de 
participatiefiets

heeSCh - Het samen doen met 
anderen, voor anderen. Participa-
tie is het modewoord in de snel 
veranderende samenleving. een 
groot deel van de senioren van 
Heesch (bijna de helft) is verenigd 
in belangenvereniging KBo. Deze 
club van bijna 1200 leden bestaat 
dit jaar 60 jaar en organiseert 
daarom extra activiteiten om dit 
met de ouderen van Heesch te 
vieren. 

Carnaval was bij uitstek de gele-
genheid om elkaar eens te wijzen 
op de veranderende samenleving 
en dit met een kwinkslag te verta-

len. Daarom besloot de jubileum-
commissie ook om mee te doen 
met de jaarlijkse carnavalsoptocht 
en iedereen te wijzen op de moge-
lijkheden die de KbO biedt aan se-
nioren (50 jaar en ouder) om mee 
te blijven doen aan de samenleving 
en hen daarin ontspanning te bie-
den. er is voor elk wat wils.

Fietsen
een van de activiteiten is het be-
geleid fietsen. Met vijf elektrisch 
ondersteunde duofietsen kunnen 
mensen die zelf niet meer kunnen 
deelnemen aan het verkeer, van-
wege ouderdom of ander gebrek, 
door KbO-leden worden opge-
haald en zo toch nog genieten van 
het dorp en haar prachtige natuur-
lijke omgeving. ze worden getrapt 
of kunnen zelf ook meetrappen als 
ze daartoe nog in staat zijn, maar 
het hoeft niet. 

Wie wil er participeren en mee-
trappen als vrijwilliger of wie wil 
er getrapt worden? KbO-heesch 

zoekt nog trappers en deelnemers. 
Lid worden van de KbO kan via 
0412- 451564, leden kunnen zich 
aanmelden om te participeren via 
06-40944930.

unieke presentatie 
van natuur-
opnames

nISTeLrODe - Gerrit van  
eenbergen en Jan van der Heijden 
gebruiken hoogwaardige tech-
nieken om de natuur in beeld te 
brengen. KBo Nistelrode geeft 
bezoekers de gelegenheid deze 
unieke beelden te zien op dinsdag 
3 maart in cc Nesterlé. 

Voor de pauze toont Gerrit van 
eenbergen door hem zelf ge-
maakte 3D natuuropnames. Veel 
van deze, unieke opnames, zijn 
super macrobeelden van insec-
ten, vlinders en amfibieën. Te zien 
zijn details en kleuren die met het 
blote oog niet waar te nemen zijn, 
samengevoegd in een 3D film van 
± 45 minuten. Gerrit neemt zelf  
3D-brillen mee en geeft uitleg op 
zijn eigen humoristische manier.

na de pauze laat Jan van der heij-
den Full hD opnames zien van de 
natuur in onze eigen omgeving. 
Deze film laat gedetailleerde be-
wegende beelden zien van vooral 

vogels en duurt ± 40 minuten. De 
opnames zijn gemaakt met een su-
perzoom videocamera/telescoop, 
zoveel mogelijk met bijbehorend 
geluid. 

Leden en niet-leden kunnen zich 
aanmelden voor de avondvoorstel-
ling, aanvang 19.30 uur. De entree 
is gratis. Aanmelden vóór 28 fe-
bruari via kbo.nistelrode@home.nl.

ledenvergadering 
en film 
Kbo-heesch

heeSCh - De KBo afdeling 
Heesch houdt haar algemene le-
denvergadering op vrijdag 27 fe-
bruari in De Pas.

het programma start om 9.00 uur 
in D’n herd. Omdat een grote op-
komst wordt verwacht, wordt de 
vergadering in de Grote zaal ge-
houden, te starten vanaf 9.30 uur. 
In het kader van het 60-jarig be-
staan van de afdeling heesch is 
vanaf 11.00 uur de film ‘Toen was 
geluk heel gewoon’ te zien. niet 
KbO-leden zijn ook welkom, zij 
betalen € 5,-.
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ij het lezen van zo’n naam 
denk je niet onmiddellijk aan 

‘n paadje.
Toch is dat hier ‘t geval. Weliswaar 
‘gepromoveerd’ tot fietspad, maar 
verder gewoon ‘n wandelpad!
Als je vanaf Dinther richting hom-
melse Dijk rijdt neem je, in de 
bocht, de zandstraat. rechtsaf 
dus. na even zie je dan al (links) 
het naambord.

Ik ‘ontdekte‘ het in de zestiger ja-
ren met ‘n vriend en we fantaseer-
den over wat zich hier zou hebben 
afgespeeld. echt ‘n mysterieuze 
plek, vonden we. natuurlijk door 
die intrigerende naam, maar het 

lag ook ‘ver weg van de wereld’, 
verscholen in het groen, waar je 
nog heerlijk ‘verloren kon gaan’! 
nu is het 2015 en wandel ik er 
weer. het oogt wat meer opge-
schoond. Maar nog altijd die, nu 
nog oudere, eiken. Wat speels 
ertussen enkele berken. De linker-
zijde is hier en daar wat ‘verjongd’. 
Ook ‘n paar knotwilgen ‘wonen’ 
er. een kraai houdt me nauwlet-
tend in de gaten.

Als ik rechts over het land tuur ont-
waar ik ‘n sloot, waarnaast ‘n flinke 
rij bomen is geveld. ‘n Aardige me-
vrouw, wandelend met haar hond, 
wijst me op nóg ‘n dissonant in het 

landschap: een jagershut. Onder 
‘n lelijk plastic dekzijl. Samen ko-
men we tot de conclusie dat niet 
de bomen, maar de jagershut had 
moeten worden geruimd. Ik wan-
del verder. na ’n buiging in het pad 
zie ik in de verte, wat desolaat in 
het land, een dubbele rij oude bo-
men. zou ook daar ooit een pad 
zijn geweest? bij de Liniedijk ein-
digt de Gedwongen Arbeidstraat, 
een naam die de mensen blijkbaar 
nog steeds bezighoudt: het bord is 
hier verdwenen...! 
het is nu winter, maar vooral in de 
zomer kun je in dit sfeervolle stukje 
buitengebied nog steeds heerlijk 
verloren gaan!

Gedwongen Arbeidstraat in Dinther  Tekst: Boy van Lamoen Foto: Michel Roefs

Zandpaden
in Bernheze

Bernheze heeft een groot buitengebied. Daarin liggen veel zandpaden. Soms niet meer dan een karrespoor 
vol gaten en kuilen. Meestal echter goed begaanbare landwegen. Met schilderachtige vergezichten. en een 

rijke natuur. Je bent er écht buiten. DeMooiBernhezeKrant gaat ze op de kaart zetten. Met regelmaat een 
ander zandpad. een plaatje met een praatje. Ga met ons mee op ontdekkingsreis. 

Ga er lopen, fietsen, wandelen. Genieten van ons groen. 

Voor deze rubriek kunt u uiteraard ook zelf uw favoriete zandpad opgeven. Met úw verhaal. 
Mail ons: info@demooibernhezekrant.nl. Dan sturen wij onze fotograaf op pad. 

deZe weeK: Gedwongen Arbeidstraat in dinther

B

SPANJERS VOOR DIER EN TUIN
Schoonstraat 2a   5384 AN   Heesch   0412-47 44 45
Bossestraat 65   5374 HS   Schaĳ k   0486-46 13 86

info@spanjersvoordierentuin.nl   www.spanjersvoordierentuin.nl

LET OP! 
VOLGENDE WEEK BĲ  U OP DE MAT:

Tevens ook 
ROYAL CANIN 
AANBIEDINGEN 
die leuk zĳ n voor 
uw portemonnee

Flyer met 

DIVERSE 

AANBIEDINGEN 

om uw hond 

en kat extra te 

verwennen

Dirk heeft - samen met zijn vrien-
din eva - zijn eigen boerderij 
in het schapendorp bij uitstek,  
Odiliapeel. hier, aan de hemelrijk-
straat zijn er tal van mogelijkheden 
op het gebied van recreatie en toe-

risme. Vier maanden in het jaar, in 
de lammertijd, is Dirk boer en de 
overige acht maanden van het jaar 
is hij landschapsbeheerder en gaat 
hij met zijn kudde op pad. Voor de 
gemeenten Uden, Landerd, bern-
heze en het waterschap Aa en 
Maas onderhoudt hij de natuur.
‘natuurgrazers landschapsbeheer’ 
heet het bedrijf van Dirk en naast 
schapen zet hij ook moeflons en 
brandrode runderen in. Meestal 
kan Dirk zijn dieren in een om-
heind gebied laten grazen, maar 
ook regelmatig loopt de schaaps-
kudde los.

“Ik heb twee honden die dan zor-
gen dat de schapen bij elkaar blij-
ven”, vertelt Dirk. “het zijn geen 
wedstrijdlopers, je kunt er geen 
mooie demonstratie mee geven, 
maar ze doen hun werk goed.”

Wol
Voor één dag zijn alle 300 scha-
pen van Dirk ook even thuis, als ze 
worden geschoren. De wol is ech-
ter geen grote inkomstenbron voor 
Dirk. “Ik kan er nog niet eens de 

scheerders van betalen. het is een 
beetje een restproduct geworden.” 
De schapen snel weer laten gra-
zen is belangrijker. Dirk kruist zijn  
Kempische heideschapen ook be-
wust. “Puur om wat hardere hoe-
ven te krijgen, want ze lopen voor-
namelijk langs de Leigraaf en dat 
is veelal nat. nu heb ik een ras dat 
goed op de been is.”
Volgens Dirk is herder een mooi 
beroep, maar dit is niet voor ieder-
een weggelegd omdat je vaak al-
leen op pad bent. Toch is het geen 
eenzaam beroep omdat je onder-
weg vele mensen tegenkomt om 
een praatje te maken. 
De lezing op woensdag 4 maart in 
de heemkamer van nistelvorst in 
nistelrode begint om 20.00 uur. 
Ook niet-leden zijn van harte wel-
kom, zij betalen € 3,-, inclusief kof-
fie/thee.

lezing over de schaap-
herder in de regio

nISTeLrODe - HKK Nistelvorst houdt woensdag 4 maart een lezing 
over de ‘De schaapherder in onze regio’. Deze lezing zal gegeven wor-
den door Dirk Geenen die geboren en opgegroeid is in Vorstenbosch en 
er als klein manneke al van droomde om ooit boer te worden.

Tekst?

de (Te) lATe reMbrAndT Oplossing op pagina 27

volgens dirk is herder een mooi
beroep, maar dit is niet voor iedereen
weggelegd omdat je vaak alleen
op pad bent
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Kennis en
 onder sTeuninG 
bieden aan lokale 
gemeenschap

Frank hanegraaf, initiatiefnemer 
van het spreekuur, vertelt: “Ik ben 
al jaren aanwezig op het spreekuur 
van de KvK om ondernemers van 
raad te voorzien op hun accoun-
tancy vragen. 

Wij staan iedere eerste woensdag 
van de maand van 15.00 tot 18.00 
uur voor u klaar tijdens een gra-
tis toegankelijk spreekuur op ons 

kantoor in heesch (Cereslaan 4, 
naast de rabobank). Iedereen kan 
hier vrijblijvend binnenlopen om 
vervolgens in gesprek te gaan met 
een van de aanwezige specialisten, 
waarbij ze worden voorzien van 
een basisadvies. 
hierna kunnen we gezamenlijk be-
palen of een verder adviestraject 
volgt. Om te garanderen dat de 
specialist die u wilt spreken voor 

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

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

Frank: “Kennis en ondersteuning bieden aan de lokale gemeenschap drijft ons 
allemaal en zo brengen we particulieren en ondernemers verder in privé of 
zakelijke vraagstukken” 

Ondernemers én particulieren uit de gemeenten bernheze en Oss kunnen iedere eerste woensdag van de maand van 15.00 

tot 18.00 uur een gratis inloopspreekuur bezoeken op de locatie van Van Soest & Partners aan de Cereslaan in heesch. een 

team van specialistische, lokale en ervaren adviseurs is beschikbaar voor allerlei vragen op fiscaal, financieel, lonen, dan wel 

accountancy gebied.

Frank Hanegraaf en Chris-Stan van Daal Foto: Thomas Segers

onZe diensTen o.A.:

•	 Accountancy

•	 belastingadvies

•	 Financiële administratie

•	 Salarisadministratie

•	 Personeelsadvisering

•	 Financiële planning

•	 bedrijfseconomische 

ondersteuning

•	 Startersbegeleiding

•	 Fusie & overname
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John F. Kennedystraat 3, Heesch, 0412-452016

Pitloze 
witte
druiven

€ 1,79500 gram
Kaashandel Cilius Duijster

6.95jong belegen
1 kilo 6.95

7.50belegen
1 kilo 7.50

7.95extra belegen
1 kilo 7.95

6.50jonge kaas
1 kilo 6.50

1 pond Kibbeling
Gratis saus

Gerookte zalmbuiken € 1,50

Elke vrijdag van 8.00 tot 14.00 uur 
op de markt in Nistelrode

Nu 
3 voor
€ 4,00

€ 2,755 voor

BIJ AANKOOP € 5,00 -
OF MEER ZAK (6 STUKS) 

BOLLEN GRATIS

Markt Nistelrode
Elke vrijdag tot 12.00 uurElke vrijdag tot 12.00 uur

Met leuke
aanbiedingen

op vrijdag 
27 februari 

2015

 Nieuw!

€ 7,50

€ 4,003 voorBROOD VAN DE WEEK

ROOMBOTER 
APPELPENCEE 

BOERENBONK DONKER  

een beroepskeuze was moeilijk 
voor Mark. economie bleek niet 
leuk, maar later goed van pas te 
komen. Dat alles veranderde toen 
de hoefsmid op de stal waar Mark 
op een IJslander reed, voorstelde 
om mee te gaan paarden te be-
slaan. De passie groeide en zo werd 
de school ingeruild voor de stal. 

ervaringen
Mark trok met de hoefsmid rond. 
Maar ook het avontuur en de 
IJslander pony’s trokken. en IJsland 
werd de volgende stop. Op een 
paardenbedrijf haalde hij paarden 
(en schapen) uit de bergen, hielp 
ze trainen en wegbrengen naar 
nieuwe eigenaars. een echt cow-
boy-leven dus! Mark: “Ik heb daar 
veel geleerd. In mijn eentje in een 
land waarvan ik de taal niet sprak. 
Ik kan het iedereen aanbevelen; je 
komt jezelf aardig tegen.” 

na dit avontuur kreeg de hoefsmid 
hier zijn knecht terug, totdat deze 
naar de opleiding voor hoefsmid in 
Deurne vertrok en zijn eigen bedrijf 
begon.

ontwikkelingen
Mark: “het beslaan van een paard 
is zoiets als schoenen kopen voor 
mensen. De een draagt rechttoe 
rechtaan confectiewerk, de ander 
heeft aangepaste schoenen nodig. 
een paard heeft vier relatief kleine 
voeten waarop het gewicht van het 
paard rust. Die voeten hebben veel 
te verduren. De basis voor goed 
werk is altijd ’t juiste hoefijzer on-
der de voeten nagelen. Maar in de 
hoefijzers zijn veel nieuwe ontwik-
kelingen.”
Mark praat over siliconen tussen-
stukjes voor paarden met gevoe-
lige voeten, kunststof hoefijzers 
en lijmen van de hoefijzers onder 

de voet. hij is naar Cincinnati ge-
weest voor een congres voor hoef-
smeden, waarbij ook de nieuwste 
technieken in hoefbeslag gepre-
senteerd werden. 

Leuk vak
heb je een leuk vak Mark? “nou 
en of! Voor het paard van Sanne 
Voets - paralympische dressuur-
amazone met een knieaandoening 
en nederlands, europees en we-
reldkampioene in haar klasse, Gra-
de 3 – gebruik ik moderne technie-
ken om haar paard optimaal voor te 
bereiden op de sportprestaties die 
het moet leveren. een ander paard 
dat ernstige voetproblemen had, 
waardoor geen hoefijzers konden 
worden bevestigd, heb ik voorzien 
van een gelijmde hoefschoen. het 
paard kon weer lopen en hoefde 
niet afgemaakt te worden. zo kan 
ik nog wel even bezig blijven.”

Mark Derwig aan ‘t werk in de stal van Sanne Tekst: Martha Daams Foto’s: Marcel van der Steen

Mark derwig: via economie en 
cowboyleven naar paardenvoeten

heeSCh - De uit berlicum afkomstige Mark Derwig woont al jaren met plezier in heesch. 
Toch voeren zijn activiteiten hem regelmatig (ver) buiten zijn standplaats. Dat zit ‘m waar-
schijnlijk in zijn liefde voor paardenvoeten van dressuur- en springpaarden. 

MArK: ‘Hoefijzers zijn voor paarden, wat schoenen zijn voor mensen’
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mooi & in bedrijf

in bedrijf

Fiscaal advies op maat
Uitbesteding van uw fiscale verplichtingen 

bespaart u veel rompslomp. 

Meer weten over onze dienstverlening? 
Neem vrijblijvend contact met ons op om te kijken wat

Van Schayk voor uw bedrijf kan betekenen.

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

Van schayk maakt u wegwijs 
In de wereld van administratie en belastingen 

Het Schoor 2
5473 VJ Heeswijk-Dinther
Telefoon (0413) 29 25 69

www.vofvanberloo.nl

Openingstijden: 
Ma. t/m do. 9.00 tot 18.00 uur 
Vrijdag 9.00 tot 20.00 uur
Zaterdag 9.00 tot 17.00 uur

S N U F F E L H U T
DE

Laar 29 - Nistelrode - 06-10239840

Kringloopwinkel

Plein 1969 1b - 5473 CA Heeswijk-Dinther - Tel.: 0413-294017 - www.sterrin.nl

www.sterrin.nl

Sterrin is uitgebreid met de 
Mammacare service

Buiten het specialisme in lingerie, 
nacht en badmode voor dames heren en 
kinderen kan Sterrin u nu ook, behalve 
de al bestaande thuis-service, 
de Mammacare-zorg bieden.

Advertorial

www.humstijl.nl

V.l.n.r.: Willem Haerkens, Peter van Grunsven, Cindy Bakker en Arjan Peters 
 Foto: Lianne Gabriëls

regiobank wint opnieuw hypotheek 
Award voor ‘beste beheer’
heeSWIJK-DInTher - tijdens de 24e editie van 
het Hypotheken event heeft regioBank voor de 
tweede achtereenvolgende keer de Hypotheek 
Award voor ‘Beste Beheer’ gewonnen. 

net als vorig jaar vroeg onderzoeksbureau Gfk 
aan consumenten met een hypotheek naar hun 
ervaring met de hypotheekverstrekker. hieruit 
blijkt dat regiobank het hoogst wordt gewaar-

deerd. Met name op het gebied van betrouw-
baarheid, deskundigheid en klantvriendelijk-
heid, scoort regiobank erg goed. 
hans van den bor, directievoorzitter regiobank: 
“bij hypotheken is juist de nazorg belangrijk. 
Ook als de hypotheek is afgesloten, staat de ad-
viseur van regiobank altijd klaar voor zijn klan-
ten. en de klanten van regiobank waarderen 
deze persoonlijke dienstverlening.”

zelfstandig adviseur van de regiobank in 
heeswijk-Dinther, Van Grunsven & haerkens, 
geeft aan waarom men denkt dat consumenten 

regiobank zo goed beoordeeld hebben: “bij 
regiobank krijgt de klant nog echt persoonlijk 
advies. Wij kennen de klant. 

en we nemen, als dat nodig is, contact op om de 
afgesloten hypotheek onder de loep te nemen. 
bijvoorbeeld als we weten dat er iets is veran-
derd in de persoonlijke situatie van de klant. We 
merken dat klanten dat echt waarderen.”

iir hYPoTheKen eVenT
De award voor ‘beste beheer’ is op 11 februari 
uitgereikt tijdens de 24e editie van het IIr hy-
potheken event. het Institute for International 
research (IIr) reikt jaarlijks deze prijs en die voor 
‘beste Advies’ uit. 

BĲ  REGIOBANK KRĲ GT 
de klant nog echt 
PERSOONLĲ K ADVIES

SAMEN MAKEN 
WE HET VERSCHIL, 

ELKE DAG OPNIEUW!

VA
N G

RUNSVEN &
 H

AERKENS

AS
SU
RA
NT
IE
KA
NT
OO

R

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

Laat uw huidige verzekeringspakket 
door ons geheel vrijblijvend vergelijken 

op kwaliteit en prijs.

Loop eens 

binnen of neem 

contact op

DE OPLOSSING vOOr
uw vErzEkErINGSzaak IS 

ONzE Taak!!
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het aanzicht van uw huis heeft 
balans als tuin en omrastering 
in evenwicht zijn. Dat vindt u bij 
Maatwerk in Sierhekwerk van 
Wilbert van de Ven. zijn assor-
timent is bijna grenzeloos omdat 
het hekwerk door hemzelf wordt 
samengesteld en gemaakt. In 
overleg met u wordt aan de 
hand van uw wensen een ont-
werp gemaakt, eventueel met 

familiewapen of logo, zodat het 
hekwerk volledig aan uw wen-
sen voldoet.
Omdat het hekwerk maatwerk 
is en in eigen werkplaats wordt 
gemaakt, is het mogelijk om de 
omrastering van tuin, balkon 
of dak symmetrisch te maken. 
Geen passtukjes of extra metsel-
werk die een rommelig beeld ge-
ven. De maatvoering van de tuin 

is basis voor de maatvoering van 
de hekwerkelementen. 

ProDUctSPecIFIcAtIe
De hekwerken en poorten van 
Maatwerk in Sierhekwerk wor-
den standaard gemaakt van 
massief stalen strips en spijlen. 
De staanders voor de hekwer-
ken worden standaard gemaakt 
van koker vierkant. Voor grote 

overspanningen of andere leng-
tes wijkt Maatwerk in Sierhek-
werk van de standaardmaten af, 
in overleg natuurlijk. Want, ook 
voor een hekwerk of poort van 
2,5 – 3 meter hoogte kunt u bij 
Wilbert terecht. belangrijk voor 
Maatwerk in Sierhekwerk is dat 
u helemaal tevreden bent.

AFWerKING
De afwerking van het sierhek-
werk wordt gedaan bij een er-
kend poedercoatingbedrijf, waar 
ook het grondige voorbereiden-
de werk wordt gedaan. Dank-
zij de poedercoating wordt het 
staal gladder dan bij een verzinkt 
hekwerk. Mooi als u kiest voor 
een hekwerk met veel decoratie-
ve elementen of juist heel strak. 
bovendien zorgt de coating er-
voor dat het hekwerk beter be-
stand is tegen beschadigingen 
en corrosie. elke gewenste kleur 
is leverbaar.
Productie, afwerking en plaat-
sing/montage worden uitge-
voerd door Wilbert, het proces 
van de poedercoating wordt 

door een eersteklas bedrijf uit-
gevoerd, daarom kunt u rekenen 
op een gegarandeerde levens-
duur van de coating van 10 jaar. 

naast hekwerken, poorten en 
tuindecoraties kunt u bij Maat-
werk in Sierhekwerk ook terecht 
voor dichte poorten van staal, 
bloembakken, schoorsteenkap-
pen en montage van buitenlan-
taarns op de staanders van het 
hekwerk. 

natuurlijk zijn ook elektrisch 
aangedreven poorten mogelijk. 
reden genoeg dus om contact 
op te nemen.

MAAtWerK IN SIerHeKWerK 
06-53110355 (na 17.30 uur)
info@maatwerkinsierhekwerk.nl 
www.maatwerkinsierhekwerk.nl

Mooi lekker 
van Orangerie 
Van Tilburg

Laar 8 - 5388 HE Nistelrode - Tel: 0412-671235 - www.facebook.com/orangerievantilburg

Nieuwe Erven 21    Heesch    T: 0412 45 61 98u       u

keukens
badkamers

schuifkasten
interieurs

www.jmeulendijk.nl Meulendijk

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

Pim Langens
M 06 525 448 08

Geen zin of tijd in onderhoud?  
informeer naar  interessante 
jaar contracten.

Adv Langens Hoveniers 109x53_5.indd   1 27-05-14   21:18

Kleinwijk 24a

5388 PR  Nistelrode

KEUKENWERKBLADEN VAN 
12 MM TOT 12 CM DIK 
UIT EIGEN CNC INGERICHTE 
WERKPLAATS.

T (0412) 611169

F (0412) 611189

www.timmersnatuursteen.nl

E info@timmersnatuursteen.nl

MAATWERK 
IN GRANIET EN COMPOSIET

coLoFoN

• Beco
• G.hermes houtbewerking
• Van Bakel eco
• technitrexx
• leddux

• Van schayk VoF
• V.o.F. Van Berloo
• thelma kado’s
• humstijl
• J. Meulendijk keukens
• Kringloopwinkel 
 de snuffelhut
• Alette fotografie
• Maatwerk in sierhekwerk

• Uce.nl
• heeschkoi.nl

mooi & gezond

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.

Wilbert van de Ven Tekst: Martha Daams Foto: Marcel van der Steen 

Maatwerk in sierhekwerk al 12,5 jaar een begrip

heeSCh – Het sierhekwerk dat Wilbert van de Ven al ruim twaalf en een half jaar levert aan grote en 
kleine opdrachtgevers varieert in afmetingen, ontwerp, kleur, maar niet in kwaliteit. De hekwerken zijn 
bestemd voor omrastering van tuinen, balkons, platte daken, vides in huis, als ruimteafbakening, als 
poorten of tuindecoraties. 

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

Gemeentehuis
Maandag t/m vrijdag: 8.30-12.30 uur 
Woensdag: 8.30-19.00 uur

Milieustraat
de Morgenstond 4
heeswijk-dinther, tel.: 14 0412
woensdag 13.00-18.00 uur
vrijdag 13.00-18.00 uur
zaterdag 8.30-16.00 uur

Groendepots
Fa. Van schaijk, Berghemseweg 13 
nistelrode
Fa. dijkhoff, lariestraat 25 
heeswijk-dinther
woensdag: 13.00-18.00 uur
zaterdag: 8.30-14.00 uur

Politieloket
maandag t/m donderdag: 
9.00-12.00 uur
woensdag: 16.30-19.00 uur

Maak een afspraak 
U kunt alleen op afspraak
terecht aan onze balies.
U maakt een afspraak:
- via www.bernheze.org
- telefonisch 14 0412
- bij de receptie in het gemeentehuis

Paspoort, rijbewijs of id-kaart 
ophalen?
dat kan dagelijks zonder afspraak van 
8.30 tot 17.00 uur, op vrijdag tot 12.30 
uur en woensdag tot 19.00 uur bij de
receptie in het gemeentehuis.

PrAKTische inForMATie

Gemeenteberichten

AGendA

5 MAArT 2015
Contactavond inwoners 
Vorstenbosch en gemeenteraad, 
De Stuik, Schoolstraat 14, 
19.30 uur, zaal open 19.15 uur

11 MAArT 2015
Inzameling snoeihout binnen 
bebouwde kom. Aanmelden 
voor 4 maart 2015

12 MAArT 2015
raadsvergadering, gemeentehuis 
heesch, 19.30 uur

21 MAArT 2015
Schoonmaakdag buitengebied 
bernheze. Aanmelden vóór 
8 maart 2015

Nieuwe ophaaldata
De Afvalstoffendienst-app en 
de Afvalkalender zijn aangepast. 

Maakt u gebruik van de app, dan 
verschijnen automatisch de nieu-
we ophaaldata in beeld. heeft u 
een afvalkalender geprint of bij 
de gemeente aangevraagd, dan 
moet u dat helaas opnieuw doen. 
De nieuwe informatie staat daar 
namelijk nog niet op. excuses voor 
het ongemak.

ondergrondse containers worden 
gesloten
De gemeente sluit op 2 maart 
2015 de ondergrondse contai-
ners voor plastic verpakkingsafval 
die op 7 locaties in de gemeente 
staan. ze raakten te snel vol, waar-
door zakken naast de containers 
werden achtergelaten. Dit zorgde 
voor overlast voor omwonenden 
en extra kosten voor de gemeente. 

Gemeente haalt plastic 
verpakkingsafval vaker op 
De gemeente Bernheze haalt vanaf 2 maart 2015 het plastic verpak-
kingsafval vaker huis aan huis op. Kon u voorheen uw verpakkingsafval 
één keer per 4 weken aan de straat zetten, vanaf 2 maart kan dat één 
keer in de 3 weken. Het afval hoopt zich daardoor thuis minder op, wat
stankoverlast of ruimtegebrek voorkomt.

Te koop: schaapsdijk 7 
in loosbroek

De gemeente verkoopt het pand Schaapsdijk 7 in Loosbroek. het be-
treft een vrijstaand gebouw dat in gebruik is geweest als radiostu-
dio en als zodanig in 2004 is gebouwd. De verkoop is in handen van 
Ketelaars Van zutphen Makelaardij, hoofdstraat 42 in heeswijk-
Dinther. Geïnteresseerden kunnen met de makelaar contact opnemen, 
telefoon 0413-29 15 23, e-mail: info@ketelaarsenvanzutphen.nl.

In de meeste gevallen is hulp in 
de vorm van begeleiding, dag-
besteding met of zonder vervoer 
en/of kortdurend verblijf onge-
wijzigd voortgezet. In het over-
gangsjaar 2015 wordt deze hulp 
vanuit de gemeente anders inge-
richt. Om de overgang zo soepel 
mogelijk te laten verlopen, zal 
Argonaut Advies, samen met het 
Team zorg, alle cliëntsituaties na-
der onderzoeken.

Wat houdt dit in voor u?
U ontvangt in de komende peri-
ode van Argonaut Advies schrif-
telijk bericht, met vermelding van
datum, (blok)tijd en naam van de 
onderzoeker, over een afspraak 
voor een gesprek bij u thuis. zij 
gaan uw huidige situatie samen 
met u bespreken. In dit gesprek 
brengen we uw complete zorg-
vraag in kaart, waarbij uw hui-
dige AWbz/CIz indicatie wordt 
omgezet naar een passende 
voorziening of oplossing binnen 
de Wmo.

Hoe kunt u zich voorbereiden?
Om dit gesprek goed te laten 
verlopen, kunt u zich tijdens dit 
gesprek laten ondersteunen door
een familielid, vriend of mantel-
zorger. Is dit niet mogelijk, dan 
kunt u gebruik maken van onze
gratis cliëntondersteuning zoals 
de ouderenadviseurs van rigom 
en/of Vivaan, mantelzorgma-
kelaar mevrouw M. van den 
berg, Mee, Steunpunt Cliënt-
ondersteuning GGz, Algemeen 
Maatschappelijk Werk Aanzet 
en bureau Sociale raadslieden. 
Als voorbereiding op dit gesprek 
mag u alvast zelf op papier zet-
ten wat u voor mogelijkheden 
ziet om uw situatie te verbeteren.

Vragen?
hebt u vragen neem dan contact 
op met het Team zorg, telefoon-
nummer 14 0412 of kijk op 
www.bernheze.org of de lande-
lijke website
www.hoeverandertmijnzorg.nl. 

zorG en
onderSteunInG

uw zorgvraag in kaart
Krijgt u hulp in de vorm van begeleiding, dagbesteding met of zonder 
vervoer en/of kortdurend verblijf? De gemeente heeft u afgelopen 
week een brief gestuurd.Gevonden en verloren 

voorwerpen
Als u een voorwerp heeft verloren of gevonden (bijvoorbeeld bril, fi ets 
of portemonnee), kunt u dit registreren bij de gemeente. 
Kijk op www.bernheze.org voor een overzicht, informatie over de pro-
cedure en de registratieformulieren. U kunt voor de registratie tijdens 
de openingstijden terecht in het gemeentehuis, De Misse 6 in Heesch, 
of bellen naar 14 0412.

Paspoort, id-kaart of rijbewijs
U kunt een vermissing van paspoort, id-kaart of rijbewijs bij de ge-
meente opgeven. U hoeft daar dus niet meer voor naar de politie. U 
moet persoonlijk aangifte doen. het kan niet digitaal of per telefoon. 
Maak daarvoor een afspraak.

Pinnen mag, ook in het 
gemeentehuis en bij de 

Milieustraat.
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Gemeenteberichten

oFFiciËle beKendMAKinGen

Procedures
Openingstijden zie colofon

Inzage
Procedure 1a
U kunt de stukken gedurende zes weken 
tijdens openingstijden op afspraak inzien in 
het gemeentehuis in heesch.

Procedure 1b
U kunt de stukken gedurende zes weken 
tijdens openingstijden op afspraak inzien in 
het gemeentehuis in heesch en raadplegen 
op www.bernheze.org of www.ruimtelijke-
plannen.nl.

Inspraak
Procedure 2
Iedereen kan binnen zes weken na publica-
tiedatum met een schriftelijke inspraakre-
actie aan het college van burgemeester en 
wethouders van bernheze reageren op de 

stukken. neem voor het indienen van een 
mondelinge inspraakreactie contact op met 
de betreffende afdeling.

Zienswijze
Procedure 3a
belanghebbenden kunnen binnen zes 
weken na publicatiedatum schriftelijk een 
zienswijze indienen bij het college van bur-
gemeester en wethouders van bernheze. 
neem voor het indienen van een monde-
linge zienswijze contact op met de betref-
fende afdeling. 

Procedure 3b
Iedereen kan binnen zes weken na publi-
catiedatum een schriftelijke zienswijze in-
dien bij het college van burgemeester en 
wethouders van bernheze. neem voor het 
indienen van een mondelinge zienswijze 
contact op met de betreffende afdeling.

Bezwaar
Procedure 4a
belanghebbenden kunnen binnen zes we-
ken na verzenddatum van dit besluit be-
zwaar indienen bij het college van burge-
meester en wethouders van bernheze. het 
bezwaar heeft geen schorsende werking.

Procedure 4b
belanghebbenden kunnen binnen zes we-
ken na publicatiedatum van dit besluit be-
zwaar indienen bij het college van burge-
meester en wethouders van bernheze. het 
bezwaar heeft geen schorsende werking.

Beroep
Procedure 5a
belanghebbenden kunnen binnen zes we-
ken na publicatiedatum van dit besluit be-
roep indienen bij de sector bestuursrecht 
van de rechtbank, Postbus 90125, 2500 

MA ’s-hertogenbosch. het beroep heeft 
geen schorsende werking. er zijn griffie-
rechten verschuldigd.

Procedure 5b
belanghebbenden kunnen binnen zes 
weken na publicatiedatum van dit besluit 
beroep indienen bij de Afdeling bestuurs-
rechtspraak van de raad van State, Post-
bus 20019, 2500 eA ’s-Gravenhage. het 
beroep heeft geen schorsende werking. er 
zijn griffierechten verschuldigd.

Bezwaar-/beroepsmogelijkheid
Procedure 6
er zijn geen bezwaar-/beroepsmogelijkhe-
den.

Voorlopige voorziening
Procedure 7a
belanghebbenden kunnen, gelijktijdig met 

een ingediend bezwaar- of beroepschrift, 
de voorzieningenrechter van de rechtbank 
verzoeken om een voorlopige voorziening 
te treffen. er zijn griffierechten verschul-
digd.

Procedure 7b
belanghebbenden kunnen, aanvullend op 
een ingediend beroepschrift bij de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de raad van Sta-
te, de voorzitter van de afdeling verzoeken 
om een voorlopige voorziening te treffen. 
er zijn griffierechten verschuldigd. 

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

nieuw 
uniform boA
De buitengewoon opsporings-
ambtenaren (bOA’s) in neder-
land hebben een nieuw her-
kenbaar uniform. bOA’s helpen 
mee met toezicht houden op 
de lokale orde en veiligheid. zij 
controleren of mensen zich aan 
de regels houden en geen over-
tredingen begaan. 

compostactie
Van 2 maart tot en met 1 april 2015 kunt u gratis compost ophalen bij 
onze groendepots, Firma Dijkhoff, Lariestraat 25, Heeswijk-Dinther en 
Firma Van Schaijk, Berghemseweg 13, Nistelrode.

De groendepots zijn open op zaterdag van 8.00 tot 14.00 uur en op 
woensdag van 13.00 tot 18.00 uur. houd rekening met het volgende:
 - De actie geldt zolang de voorraad strekt.
 - U mag maximaal 2 m3 per keer meenemen.
 - U moet de compost zelf laden. er is daarvoor geen materiaal aanwezig. 

neem zelf spade of bats mee.

Algemene Plaatselijke 
Verordening (APV)

Melding maken uitweg
 - Melkveebedrijf Van Cleef-hoe-

ven heeft in overeenstemming 
met artikel 2:12, lid 1 onder 
a, van de APV bernheze 2014 
een melding gedaan van het 
maken van een 2e uitweg naar 

de Oude beemdseweg in hees-
wijk-Dinther. De melding is op 
12 februari 2015 geaccepteerd.
Verzenddatum: 18 februari 
2015. 

 - M. hanegraaf, holtkampstraat 
3 te Vinkel heeft in overeen-
stemming met artikel 2:12, lid 
1 onder a, van de APV bern-
heze 2014 een melding ge-

daan van het maken van een 
uitweg aan de Kasteellaan en 
verplaatsen van een uitweg 
aan de berktstraat, beide in 
heesch. De melding is op 18 
februari 2015 geaccepteerd. 
Verzenddatum: 18 februari 
2015.

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

Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht

reguliere procedure
Ontvangen aanvragen voor een 
omgevingsvergunning
Heeswijk-Dinther
 - hoofdstraat tussen nrs. 62-70 

Kappen 2 lindebomen (aan-
leg inritten nieuwe woningen)
Datum ontvangst: 12-02-2015

 - Kanaaldijk-noord 
(Laan Oude Aa)
Kappen 6 zomereiken (reali-
satie provinciaal project Capa-
citeitsvergroting n279-noord)
Datum ontvangst: 16-02-2015

 - hommelsedijk 31a
Plaatsen aanbouw achterzijde 
woning
Datum ontvangst: 18-02-2015

Heesch
 - bosschebaan t.h.v. nummer 19c

Kappen 6 zomereiken (aanleg 
uitritten nieuwe woningen)
Datum ontvangst: 19-02-2015

Loosbroek
 - Jan Dobbelsteenstraat 13 en 15

Plaatsen dakkapel
Datum ontvangst: 12-02-2015

Vorstenbosch
 - nistelrodesedijk 21

Plaatsen overkapping
Datum ontvangst: 19-02-2015

Procedure 6 is van toepassing.

Besluiten
Onderstaande omgevingsvergun-
ningen zijn verleend. Deze beslui-
ten treden daags na verzending 
van het besluit in werking.
Heesch
 - bosschebaan ong.

Oprichten woning
Verzenddatum: 18-02-2015

 - hoogstraat ong.
Oprichten woning
Verzenddatum: 18-02-2015

Loosbroek
 - Stellingmolen 1,3,5,7

bergmolen 29,31,33
Oprichten 7 rijwoningen
Verzenddatum: 24-02-2015

Procedures 1a, 4a en 7a zijn van 

toepassing.

Uitgebreide procedure
De wetgever heeft bepaald dat 
ingekomen aanvragen voor een 
omgevingsvergunning, die wor-
den voorbereid met de uitgebreide 
procedure, niet worden gepubli-
ceerd. De bekendmaking van deze 
aanvragen vindt plaats via publica-
tie van een ontwerpbesluit.

ontwerpbesluiten
het college van burgemeester en 
wethouders wil toestemming ver-
lenen voor:
Nistelrode
 - Laar 2 en 8

handelen met gevolgen voor 
beschermde monumenten, 
plaatsen overdekt erf, vervan-
gen schuur door nieuwbouw, 
gedeeltelijk vervangen winkel.
Verzenddatum: 23-02-2015

Procedures 1a en 3b zijn van 
toepassing.

Handhavingsbesluit
Onderstaande handhavingsbesluit 
is genomen:
Heeswijk-Dinther
 - hopveld 20

besluit last onder bestuursdwang
Verzenddatum: 19-02-2015.

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

inzameling snoeihout binnen 
de bebouwde kom
Op 11 maart 2015 wordt in bernheze binnen de bebouwde kom snoei-
hout opgehaald. Wilt u uw snoeihout door de gemeente laten ophalen, 
dan kunt u zich tot 4 maart 2015 aanmelden bij de gemeente, telefoon 
14 0412 of via www.bernheze.org. De aanmeldkosten bedragen € 13,80. 
er zijn verder geen bijkomende kosten. bundel het snoeihout in pakket-
ten van 100 x 50 x 50 cm en leg het ’s morgens voor 7.30 uur aan de 
voorkant van de woning. er mag maximaal 3 m3 per keer worden aan-
geboden. Tot uiterlijk 19.00 uur zal het aangeboden snoeihout worden 
opgehaald.

inwoners Vorstenbosch 
in gesprek met gemeenteraad
5 maart 2015 

De Stichting Dorpsraad Vorsten-
bosch organiseert op 5 maart 
2015 een contactavond voor de 
inwoners van Vorstenbosch met 
de gemeenteraad van Bernheze.

Locatie: Gemeenschapshuis De Stuik, Schoolstraat 14, Vorstenbosch
Aanvang: 19.30 uur, zaal open 19.15 uur
Presentator: Clemens Geenen

De bedoeling van de avond
Inwoners van Vorstenbosch en leden van de gemeenteraad leren elkaar 
beter kennen. U kunt met elkaar in een wisselende samenstelling onder-
werpen bespreken die voor Vorstenbosch van belang zijn. Ook het col-
lege van burgemeester en wethouders is deze avond vertegenwoordigd.
Iedereen is van harte welkom.
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Gemeenteberichten

Terwijl ik na een lange dag wer-
ken een snelle gedachteloze bood-
schap wil doen, staren de kippen-
vleugels me aan. Voor deze kippen 
maakt het niet meer uit. Voor mijn 
portemonnee scheelt het aanzien-
lijk.

Je ziet dat iedereen de verant-
woordelijkheid bij de ander legt. 
De overheid bij de supermarkt, de 
supermarkt bij de consument en de 

consument bij de overheid. Als ie-
dereen denkt dat het niet uitmaakt, 
omdat je als eenling weinig verschil 
maakt, dan verandert er nooit iets. 
Dus ik ga in de supermarkt het ge-
sprek aan met mijn kinderen: “Kijk, 
deze is dus 5 euro per kilo en deze 
dus bijna 12. Waarvoor kiezen 
wij?” Uiteindelijk kiezen we voor 
falafel. nu bij de commissie Mz 
de fairtradegemeente weer op op 
de agenda staat, bekruipt me het-

zelfde gevoel. De gemeente heeft 
al in 2012 aangegeven fairtradege-
meente te willen zijn; en in 2014 is 
dat in het bestuursakkoord opge-
nomen. De gemeente als organisa-
tie loopt echter niet voorop. 
Op wie wachten we en wat ver-
wachten we dan van inwoners? 
Wat ons betreft maakt de gemeen-
te duurzaamheid en eerlijke handel 
voortaan echt belangrijk en geeft 
ze het goede voorbeeld!

D66: Faitradegemeente in 2015?

bernheze - Na het kijken van een documentaire over plofkippen en mislei-
dende keurmerken, stond ik afgelopen week in de supermarkt te twijfelen. De 
sticker met een rondscharrelend kippetje in de wei, zit net zo gemakkelijk op de 
plofkip. Dus ik zoek informatie op de verpakking. Met de keuze tussen kipfilet 
waar één, twee of drie sterren op staan, voel ik een ongemakkelijk beslissings-
recht over de kwaliteit van leven van duizenden kippen. 

Willeke Rijkers, commissielid Maatschappelijke Zaken D66 Bernheze

reken af 
Op veel plekken in bernheze zien 
we posters met daarop de tekst 
‘reken Af’. Dit is de slogan van 
de SP voor de verkiezingen op 18 
maart. U kiest dan het provincie-
bestuur voor de komende vier jaar. 
Aan deze verkiezingen doet de SP 
ook mee. De afgelopen vier jaar 
bestuurde de SP mee in het college 

van Gedeputeerde Staten (dage-
lijks bestuur van de provincie) in de 
persoon van Johan van den hout. 
naast een sterke SP in de provincie, 
is een sterke SP in de eerste Kamer 
van zeer groot belang. 
Op die manier kan de SP afreke-
nen met het beleid van het kabinet  
rutte/Samsom! Onzalige bezuini-
gingen op zorg, onderwijs en so-

ciale voorzieningen kunnen dan 
tegengehouden worden door de 
SP. Op die manier kan de SP dan de 
slogan ‘reken Af’ waar maken. Dat 
kan alleen met steun van de kiezer. 

Vandaar dat de drie SP’ers uit bern-
heze zich kandidaat hebben ge-
steld. Stem 18 maart op Christa, 
Frenky of Cor.

SP: drie sP-kandidaten voor de 
Provinciale staten uit bernheze

bernheze - op 18 maart kiest Noord-Brabant een nieuw provinciebestuur. 
Voor de SP staan drie kandidaten uit Bernheze op de lijst. Dat zijn christa  
Kolman, Frenky Heurkens en cor van erp. Naast een nieuw provinciebestuur, 
komt er ook een nieuwe samenstelling van de eerste Kamer. De op 18 maart 
gekozen provinciebestuurders kiezen namelijk de eerste Kamerleden. Belang-
rijke verkiezingen voor een socialer Nederland. Zoals het nu gaat, kan het niet 
doorgaan in Nederland.

Theo van der Heijden, Bestuurslid SP Bernheze

Sprekers op deze thema-avond zijn 
Adri School uit heesch (onze eigen 
CDA kandidaat op nr. 6 voor het 
waterschapsbestuur) en Pieter van 
Dieperbeek uit Veghel (CDA kandi-
daat nr. 14 voor Provinciale Staten). 
zij zullen de aanwezigen bijpraten 
en met hen in gesprek gaan over 
de hoofdthema’s die voor bernheze 
van belang zijn bij de verkiezingen 
van 18 maart aanstaande.

Samen werken aan water
Adri School is nu ook al lid van het 
waterschapsbestuur en heeft zich 

weer als kandidaat beschikbaar ge-
steld. hij zal ingaan op de projecten 
die het waterschap in bernheze uit-
voert, en het belang dat het water-
schap daar mee dient. Voor de ko-
mende 4 jaar is het centrale thema: 
Samen werken aan water.

Brabant blijft Brabant
Pieter van Dieperbeek zal aange-
ven waarom hij, als regionale kan-
didaat, u wil vertegenwoordigen in 
de Provinciale Staten, de belang-
rijkste programmapunten presente-
ren en toelichten en graag met u in 

discussie gaan. CDA brabant gaat 
voor 100% brabant: brabant blijft 
brabant. 

Voor de inwoners van bernheze is 
deze thema-avond een uitgelezen 
kans om kennis te maken met onze 
regionale vertegenwoordigers bij 
de Provincie en het waterschap. 

U bent van harte welkom.

Meer informatie CDA bernheze: 
www.cdabernheze.nl.
bestuur en fractie CDA bernheze.

CDA: thema-avond: Provinciale 
staten- en waterschapsverkiezingen

bernheze - Het cDA Bernheze organiseert in aanloop naar de gecombineerde 
Provinciale Staten- en waterschapsverkiezingen voor alle inwoners van Bernheze 
een thema-avond over dit onderwerp. De avond wordt gehouden op dinsdag 
3 maart om 20.30 uur in gemeenschapshuis ‘De Wis’ aan de Schaapsdijk 27 te 
Loosbroek. 

Adri School, spreker thema-avond 3 maart

VOrSTenbOSCh - Vanuit duurzaam denken zijn Jan en Ine Dortmans uit 
Vorstenbosch onlangs overgestapt naar Beco als nieuwe energieleveran-
cier. “toen ik las dat Beco per 1 januari ook energie kon leveren, ben ik 
gaan googlen om e.e.a. te vergelijken. Ik kwam grote verschillen in ener-
gieprijzen tegen. Beco was niet de duurste en niet de goedkoopste, maar 
wél de betrouwbaarste bron als het gaat om groene energie. Want in het 
land van groene energiewinning, wordt vaak ‘grijs’ verkocht voor groen!”

Wéten dat energie écht groen is, 
maakte mede dat Jan en Ine kozen 
voor beCOenergie. “Plus het coö-
peratieve en duurzame gedachte-
goed: het mee kunnen denken en 
beslissen, maar ook dat beCO men-
sen adviseert in duurzaam doen en 
stimuleert in duurzaam denken! Wij 
hebben pas dubbel glas in duurza-
me houten kozijnen laten plaatsen, 
onze thermostaat gaat op tijd om-
laag, we gaan stapsgewijs over op 
LeD verlichting en scheiden ons af-
val. zo proberen wij ons steentje bij 
te dragen aan het gezond houden 
van Moeder Aarde.” 

De drie kinderen Dortmans zijn 
‘groen’ opgevoed. “Daar waar we 
het milieu kunnen sparen, doen we 
het. Volgende generaties hebben 
ook recht op een gezonde leefom-

geving! Dat hebben we onze kin-
deren meegegeven en vertrouwen 
erop dat zij het doorgeven. Als 
opa en oma hebben we hierin net 
zo goed verantwoordelijkheid en 
daarom zitten we er in de toekomst 
warmpjes bij door beCO.`’ 

beCO is de bernhezer energie  
Coöperatie en zet zich in voor be-
taalbare, eigen en duurzame ener-
gie in bernheze. Alle inwoners, be-
drijven en instellingen in bernheze 
kunnen lid en ook klant worden. bij 
beCO hebben de leden het voor het 
zeggen en zijn ook (mede)eigenaar. 
De coöperatie heeft geen winstoog-
merk. 
Verdiensten gaan terug naar de le-
den en kunnen ingezet worden voor 
duurzame energieprojecten in bern-
heze. 

Opa en oma zitten er warmpjes bij door BECO

Meer info of aanmelden op
www.bernhezerenergie.nl

Foto: Jan Gabriëls
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‘Heesch centrum wil 
niet achteroverleunen’

www.centrumheesch.nl

nieuwe kansen in heesch

Mogelijkheden
De drie belanghebbende partijen 
hebben overleg gepleegd om een 
goede afstemming te krijgen over 
het verfraaien van het centrum;  een 
belangrijke voorwaarde voor een 
levendig en goed gevuld centrum. 
Ook spraken zij over uniforme re-
gels bij verbouwing, bijvoorbeeld 
de bouwput op een aantrekkelijk 
manier afschermen, over commu-
nicatie rondom voortgang en be-
reikbaarheid van het centrum. nu 
de herinrichting van het centrum 
zijn volgende fase ingaat, belang-
rijke zaken in het proces. 

Flexibiliteit
Stichting Centrum Management 
heesch, Vereniging van Vastgoed-
eigenaren en wethouders buigen 
zich over de mogelijkheid flexibili-
teit in te bouwen in de aanpassing 
van het bestemmingsplan om een 
pand verhuurd of verkocht te krij-
gen. Is het aantrekkelijk om pop-
up stores, dat zijn tijdelijke, com-
merciële koopgelegenheden in 
bestaande winkels, uit te nodigen 
voor het huren van ruimte per m2; 
wat zijn de consequenties? 
een aantrekkelijk centrum met een 
aantrekkelijk klimaat voor bezoe-

kers, bestaande ondernemers én 
nieuwe ondernemers, is het doel 

van de besprekingen. De drie par-
tijen hebben voldoende stof tot 
denken. Voor ideeën, vragen of 
opmerkingen is de raadszaal van 
het Oude raadhuis elke eerste en 
derde donderdag van de maand 
open tussen 10.00-12.00 uur.

heesch – De winkelcentra in steden en dorpen kampen met leegloop van de winkelpanden. De midden-
stand in Heesch prijst zich gelukkig met de bezetting van de panden in het centrum. toch vindt de Stichting 
centrum Management Heesch, met de Vereniging van Vastgoedeigenaren en wethouders van de gemeente 
Bernheze, dat er niet achterovergeleund mag worden. Immers, voorkomen is beter dan genezen. Daarom 
wordt nagedacht over hoe leegstand te voorkomen en, mocht er leegstand zijn, hoe een juiste invulling te 
geven aan de panden. 

‘pop-up stores in 
het centrum van 
heesch’

heeSCh - Harry van Bommel, 
SP-tweede Kamerlid, is zondag 
1 maart te gast bij politiek café 
BrUG in De Pas in Heesch. 

In de rubriek ‘de sociale noot’ 
vertelt Stephanie van Koolwijk 
over de Didi-foundation, die zij 
heeft opgericht. Deze stichting 
wil de situatie verbeteren in het 
kindertehuis in India, van waaruit  
Stephanie vroeger geadopteerd is.
Annelou van noort - van Veghel 
schreef ‘Tel je geld’, een zakgeld-
boek voor kinderen van 7 tot 12 
jaar om te leren met geld om te 
gaan. het is ook voor volwassenen 
interessant, om daar meer van te 
weten. bert Pauli (VVD) en Stijn  
Smeulders (PvdA) zijn lijsttrekkers 
voor hun partij bij de verkiezingen 
van 18 maart. zij praten en discus-
siëren over allerlei actuele provin-
ciale zaken. 
Jan Ulijn, onder meer stadsgids in 
Oss, staat borg voor een interes-
sante en amusante column. De 
band hou’t Simpel uit heeswijk, 
bekend bij de trouwe brUG-be-
zoekers, zorgt weer voor muzikale 
intermezzo’s.

Ad van Schijndel neemt op pas-
sende, poëtische wijze de afsluiting 
voor zijn rekening.
Politiek café brUG begint om 
16.00 uur in De Pas in heesch. 
De presentatie is in handen van  
Annemieke van der Aa en hans 
Lakwijk. Voor gratis kinderopvang 
wordt gezorgd.
het politiek café is een initiatief 
van de SP bernheze. De redactie 
wil een brug slaan tussen de inwo-
ners van bernheze en de politiek.

harry van bommel in 
politiek café bruG

Paradepaard
De Maashorst is een parel in onze 
leefomgeving. een groot natuurge-
bied waar de stilte van de natuur 
optimaal kan worden ervaren. Met 
de investeringen voor de natuur en 
de recreatie in de komende jaren, 
kan de Maashorst de Veluwe van 
noordoost-brabant worden. Dit 
paradepaardje moet er mede voor 
zorgen dat mensen van elders hier 
komen wonen en nieuwe bedrijven 
zich vestigen. De Maashorst is on-

derdeel van onze woon-, leef- en 
werkomgeving. een mooi voor-
beeld is ziekenhuis bernhoven dat 
de relatie legt tussen gezondheid 
en Maashorst.

rust
De Maashorst biedt veel recreatie-
mogelijkheden die samengaan met 
de natuur. het zien en horen van 
wild maakt het gebied extra aan-
trekkelijk voor de bezoekers. Jacht 
verstoort het wild en maakt het 

wild schuw. recreatie in de Maas-
horst is een economische factor 
van betekenis, zeven dagen van de 
week, van zonsopgang tot zonson-
dergang. Jacht past hier niet in. Met 
de Maashorst krijgen de dieren een 
groot rust- en leefgebied waarin zij 
zelf bepalen wie waar een plekje 
krijgt.

Contact: 
reactie@progressiefbernheze.nl.

Progressief Bernheze: Geen jacht op 
de Maashorst

bernheze - De Maashorst wordt een natuurgebied met allure, waar het ge-
weldig wandelen, fietsen en paardrijden is en de natuur haar gang mag gaan. 
Grote grazers gaan het overgrote deel beheren en bepalen grotendeels hoe het 
natuurgebied er uit gaat zien. Menselijk ingrijpen is zeer beperkt en het bejagen 
van dieren past hier niet. Progressief Bernheze steunt het beëindigen van de 
jachtovereenkomsten op de Maashorst.

Cent van den Berg, fractievoorzitter

en er is zeker iets te kiezen voor 
het bestuur voor Provinciale Staten 
van noord-brabant en het bestuur 
van Waterschap Aa en Maas. Vele 
kandidaten hebben zich beschik-
baar gesteld en er zijn veel par-
tijen waaruit u kunt kiezen voor  
Provinciale Staten.

Voor Waterschap Aa en Maas zijn 
maar 6 partijen waaruit u kunt 
kiezen, waaronder de VVD. Ikzelf 
ben kandidaat op lijst 5 nummer 6 

voor de VVD. Voor de verkiezingen 
ontvangt u via de gemeente twee 
stembiljetten, één voor Provinciale 
Staten en één voor het Waterschap. 
Op 1 maart is de lijsttrekker van de 
VVD Provinciale Staten, bert Pauli, 
aanwezig bij politiek café brUG 
georganiseerd door SP in De Pas te 
heesch en zal u uitleggen waar de 
VVD voor staat. 
Laat uw beide stemmen niet verlo-
ren gaan en stem op 18 maar 2015 
lijst 1 VVD Provinciale Staten en lijst 

5 nummer 6 VVD Waterschap Aa 
en Maas.
heeft u ook interesse in lokale en/
of provinciale politiek en heeft u af-
finiteit met de VVD meld u dan aan. 
Wij willen graag dat ook jongeren 
actief gaan deelnemen! neem con-
tact op met mij via mobiel 0653-
496069 of mail 
www.vvd-bernheze.nl 

Kandidaat Waterschap Aa en Maas 
lijst 5 nummer 6.

VVD: Verkiezingen Provinciale 
staten en waterschap 2015

bernheze - U zult waarschijnlijk zeggen dat u hier niets van begrijpt. De ver-
kiezingsborden zijn inmiddels door de gemeente geplaatst met heel veel posters 
van diverse deelnemende partijen. Misschien is het u niet eens opgevallen.
Maar over 3 weken zijn er wel verkiezingen voor Provinciale Staten (PS) en Wa-
terschap (WS). 

Jack van der Dussen, Fractievoorzitter VVD-Bernheze

Maar liefst 52 teams hebben zich 
ingeschreven voor de eerste edi-
tie van deze dorpskwis op zater-
dag 28 februari. zaterdag melden 
zich de teamcaptains tussen 18.00 

en 19.00 uur bij bar De Ketel om 
het vragenboek in ontvangst te 
nemen. De deelnemers hebben 
vervolgens tot middernacht de tijd 
om op hun eigen locatie alle puz-
zels, raadsels en weetjes op te los-
sen. De vragen zijn verdeeld over 
10 categorieën zoals ‘durpsproat’, 
‘op d’n harde weg’ en ‘gezien of 
geheurd’. Daarnaast is er ook nog 
een geheime opdracht. 
De organisatie van de kwis is in 
handen van tien Vorstenbossche-
naren die ruim een half jaar gele-
den zijn begonnen met de voor-
bereidingen. Uiteraard heeft de 

organisatie daarbij goed gekeken 
naar omliggende dorpen die al 
meer ervaring op dit terrein had-
den. 
De voorbereiding was al een hele 

klus, maar na zaterdag kan de or-
ganisatie ook nog eens de tanden 
gaan zetten in het nakijken. Twee 
weken later, op 14 maart, worden 
alle deelnemers namelijk verwacht 
op de feestavond, waar ook de uit-
slag bekendgemaakt zal worden. 
De enkele Vorstenbosschenaar die 
niet meedoet, maar toch mee wil 
luisteren, kan terecht bij de radio-
makers van MFM. Met regelmaat 
zal daar verslag gedaan worden 
van de kwisactiviteiten in Vorsten-
bosch. Meer informatie over de 
dorpskwis is te vinden op 
www.vorstenboschkwist.nl. 

Vorstenbosch ‘Kwist 
voor het eerst! 

VOrSTenbOSCh - onder de naam Vorstenbosch ‘kwist gaat ook  
Vorstenbosch kennismaken met het fenomeen dorpskwis. De verwach-
tingen zijn hooggespannen zo blijkt uit het enorm grote aantal aanmel-
dingen. 

de organisatie van de kwis is in handen 
van tien vorstenbosschenaren
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mooiBernhezertJeS

Wilt u eeN ZoeKertJe PlaatseN? 
Dan is dit mogelijk vanaf € 5,-. office@demooibernhezekrant.nl of 0412-795170.

Te huur
oPslAGruiMTe 
Frontstraat in Uden.
225 m2. Informatie: 
06-22387287.

VAKAnTiewoninG 
AlAnYA-TurKiJe
6-pers. appartement met 
zwembad.
300 meter van het strand.
Kijk op www.homeaway.nl 
onder huisnr: 1147997.

huis Te huur met of zonder 
kantoor, in nistelrode, 
tel. 06-51507443.

oPslAGloods 100M2 
heeswijk-dinther. Voorzien van 
grote schuifdeur en loopdeur, 
verlichting en 220V. 
06-12116912.

AAnGeboden

GArAGe dorTMAns. 
APK, onderhoud en 
rePArATie van alle merken 
personen- en bedrijfswagens.
Ford en Mercedes specialist. 
Wij denken met u mee voor een 
eerlijke en betaalbare oplossing!
073-5496823. 
info@garagebedrijfdortmans.nl.

Pedicure 
heeswiJK-dinTher
Jacqueline Verhagen, oranjestraat 
11, heeswijk-dinther. ook bij 
diabetische en reumatische voet 
met vergoeding. heel de winter 
uw nagels mooi verzorgd met 
gelcolor, colorlak. Kalknagels? 
ook hiervoor leent deze 
pediquemethode zich prima!
Meer info of afspraak: 
0413-293260.

welKe Kleuren MAKen u 
heT AllerMooisTe?
Laat mij u helpen de juiste keuzes 
te maken met een persoonlijke 
analyse en make-upadvies.
Leuk om kado te geven en te 
krijgen, of voor een
vriendinnenavond.
bel 06-51110053 Colorenta 
kleuranalyse hannie heesakkers
Abdijstraat 12, heeswijk-Dinther
colorenta@ziggo.nl.

Medisch Pedicure 
nisTelrode 
dorien Visser-hanegraaf
Vendelweg 6. 0412-612118.
ook bij diabetes en reuma.

Te KooP

dAGeliJKs Vers GePluKTe 
TulPen
€ 2,- per bos, verschillende 
kleuren. richard van doorn 
Vorstenbosseweg 1 dinther.

Alle sToFZuiGerZAKKen 
en onderdelen uit voorraad 
leverbaar. Tevens kunt u bij ons 
terecht voor scheerkoppen, 
batterijen en alle soorten 
gloeilampen, LeD-lampen en 
spaarlampen. Parkeren voor de 
deur. Dinsdags gesloten.
heesakkers Lichtvisie
Abdijstraat 12, heeswijk-Dinther
www.heesakkerslichtvisie.nl.

GeVrAAGd
bouwen in nisTelrode
Uw huidige woning te groot, 
een grote tuin, kinderen de deur 
uit? Wilt u kleiner gaan wonen? 
laagbouw en alles op begane 
grond? Wij zoeken mensen die 
interesse hebben om samen 
met ons 55+ cPo woningen 
te bouwen op een perceel in 
nistelrode. interesse? neem dan 
contact op met tinie Verkuijlen 
0412-611709 of 06-55113407.

lAndbouwMAchines 
o.a. hooimachine, harkmaaier, 
mesttank, ploeger, weisleep, 
kipper, frees maiszaaimachine, 
tractor, enz. en vee-/
paardentrailers. Tel. 06-19076959.

onGebruiKTe douwe 
eGberTs PunTen? Ik zou die 
namelijk goed kunnen gebruiken 
voor mijn uitzet. Afleveren op 
De boekweit 43 in heesch of 
eventueel afhalen, elish heldens, 
06-45042271.

Easy

9 8 7 3

7 9 2 4

2 1 3 8

9 8 2 6

7 8 3 5

4 3 5 8

9 8 4 6

4 7 1 9

1 6 7 2

Puzzle #216740

More Puzzles:

www.sudoku-puzzles.net

Een korte kennismaking in twee 
avonden met Bloesemremedies
Wil je meer rust in je leven en nega-
tieve emoties zoals angst en verdriet 
omzetten naar een positieve levens-
instelling? Dan is de workshop over 
Bach Bloesemremedies een mooie 
start. De Bach Bloesemremedies 
zijn in de jaren dertig ontdekt door 
dr. Bach. Hij was arts en homeopaat 
en hij zocht middelen in de natuur 
om de mens in balans te brengen. 
Bloesemremedies kunt u gebruiken 
voor fysiek, emotioneel, mentaal en 
spiritueel inzicht en evenwicht. De 
remedies brengen rust en werken 
helend. De Nederlandse remedies 
zijn afgestemd op de energieën van 

deze tijd. 
Donderdag 19 en 26 maart: 20.00–
22.00 uur. Docent: Mia van den 
Hurk. Prijs € 29,50.

Kleuradvies en sjaal beschilderen
Een vrijdagmiddag lekker voor je-
zelf… Eerst een persoonlijk kleur-
advies van styliste Herma Moole-
naar. Welke kleuren passen bij jou? 
Herma weet je dat precies te vertel-
len en de kleurenkaart die je ont-
vangt zal vaak van pas komen bij 
kleding- of make-up keuze. Dezelf-
de middag gebruik je hem natuurlijk 
al bij de keuze van de kleuren van 
je sjaal. Wies van Gogh leert je de 
technieken om een wollen of zijden 

sjaal te beschilderen, natuurlijk in je 
favoriete kleuren. Aan het einde van 
deze leuke, leerzame middag ga je 
met een goed gevoel en een mooie 
sjaal naar huis.
Vrijdag 20 maart: 13.00-17.00 uur. 
Docenten: Herma Moolenaar en 
Wies van Gogh. Prijs € 57,50 (excl. 
kosten sjaal).

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

Advertorial

De lente komt er weer aan, tijd voor een innerlijke en 
uiterlijke oppepbeurt!

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

Werknemers van Bernheze Media 
worden uitgesloten van deelname.

ooGcontact

Nu ook pasfoto’s

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

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

St. Servatiusstraat 40
5473 Gb heeswijk-Dinther 
Tel: 0413 29 29 79 
www.trendzienenhoren.nl

oplossing
vorige week:

Gerard v.d. sangen
uit loosbroek

Winnaar:
Margret van Zoggel
kan de staatsloten 

ophalen bij Paperpoint

Multidisciplinair Instituut voor:
  Psychologisch onderzoek
  Psychologische behandeling (GBGGZ)
  Behandeling vergoede dyslexie
  Remedial Teaching
  Huiswerk- en studiebegeleiding
  Dramatherapie

Hoofdvestiging Heesch Schoonstraat 23, 5384 AK Heesch
T 0412 450228  heesch@opdidakt.nl

Week 6: Marieke 
Dobbelsteen
Antwoord: Prins Bart 
Hoezen en adjudant 
Bas de Wit

winnaar snevelbokkenbitter

Week 6: Marieke 

www.tipmooibernheze.nl
Ga naar

• Anoniem
• Gratis

• In 3 minuten

Geef je op als 
RAADGEVER
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Geboren

Seth
20 februari 2015

Zoon van 
Nicole van Orsouw en Vincent Langenhuizen

Heuvelstraat 72a – Nistelrode

VIERGENERATIES

Overgrootvader G.W. Eijhout, 73 jaar, wonende in Heesch.
Grootvader T. Eijhout, 50 jaar, wonende in Schijndel.
Vader T. Eijhout, 23 jaar, wonende in Schijndel.
Zoon Jaylen 23 november 2014 wonende in Schijndel.

Familie Eijhout

BERNHEZEFAMILIEBERICHTEN Gouden bruidspaar Smits - van Kessel
VORSTENBOSCH - Afgelopen 
week vierden Simon en Thea 
Smits-van Kessel hun 50-jarig hu-
welijk. 

Hun beider wieg stond op het 
Kantje in Nistelrode en ze groeiden 
op als buren. Na hun huwelijk ver-
huisden ze naar de Schoolstraat in 
Vorstenbosch, waar zij nog steeds 
met veel plezier wonen. Hun hu-
welijk werd verrijkt met de geboor-
te van drie kinderen en 5 kleinkin-
deren.

Simon heeft altijd met veel plezier 
gewerkt in de mengvoedersector 
en Thea zorgde voor de kinderen. 
Nu genieten ze samen van hun kin-
deren en kleinkinderen, kaarten ze 
al bijna 50 jaar met een vaste club, 
houden van tuinieren en gaan ze 
er graag met de fiets op uit.

Opening SNS winkel Heesch. Beter. Normaler.
ALWIN VAN ERP: ‘IK BEN EEN TROTS MAN’

HEESCH - In korte tijd werd het prachtige pand - met uitzicht op de fontein - verbouwd. Ook tijdens de opening, vrijdag 20 februari, straalt het interieur met de heldere SNS-kleuren. 
Alwin van Erp: “Samen met het team SNS Oss hebben we in korte tijd deze vestiging voor elkaar gekregen. Bankieren kan echt anders en dat gaan we vanaf nu ook bij SNS Heesch 
laten zien. Wij zijn er voor de mensen, zes dagen in de week. Beter. Normaler. Met eenvoudige en begrijpelijke betaal-, spaar- en hypotheekproducten.”

Er zijn bijna 200 SNS-winkels in Nederland. Zo is er altijd wel een winkel in de buurt. De bank opent nog steeds nieuwe winkels. Hiermee maakt SNS een tegengestelde beweging ten 
opzicht van andere banken. “Heb je advies nodig over de producten of gewoon zin in een kopje koffie”, zegt Alwin tegen zijn gasten, “wij zijn er voor jullie.” De opening trok veel gasten 
die genoten van de gezellige muziek en een heerlijk hapje en drankje. 
SNS Heesch - Schoonstraat 2 - 5384 AN Heesch - www.snsbank.nl

India is een land met ruim 1,2 mil-
jard mensen en vol tegenstellingen. 
De helft van de bevolking is jonger 

dan 18 jaar, kinderen dus. Zij staan 
aan het begin van hun leven en ho-
pen op een beter bestaan dan hun 
ouders hebben. Daarom wordt in 
de komende Vastenaktie geld ge-
vraagd onder het motto: ‘Mogen 
wij net als jij ook eten, naar school 
en schoon drinkwater?’

De Norbertijnen van Manantha-
vady richten zich op onderwijs, 
aanleggen sanitair, goede huis-
vesting, slaan van waterputten en 
genereren van inkomen. De paro-
chies streven samen naar een be-
drag van € 16.301,-. 

Het projectland draagt zelf 
€ 5.565,- bij. Giften, contant in het 
vastenzakjes of via de eenmalige 
machtiging aan het vastenzakje, 
worden door Vastenaktie/Cordaid 

Vastenaktie voor projecten in India 
HEESWIJK-DINTHER/LOOSBROEK - De Vastenaktie van de Norbertijnen
parochies, Heeswijk, Dinther, Loosbroek, Berlicum, Middelrode, Til-
burg, Bokhoven en Engelen staat in 2015 in het teken van hulp aan de 
Godavarikolonie in het Indiase Wayanad-district.

www.bernhezemedia.nl

Gezien worden en een boodschap 
overbrengen die begrepen wordt, 

is niet altijd gemakkelijk. 
Wij, Bernheze Media, 

kunnen u daarbij helpen.

ZE GAAN ER GRAAG 
MET DE FIETS OP UIT

met 50% verhoogd met € 8.150,-. 
Voor dit bedrag worden 35 toilet-
ten, drie waterputten, schoolma-
teriaal voor 137 kinderen en een 
geitenboerderij voor 50 gezinnen 
gerealiseerd.

Voor meer informatie over projec-
ten in India: 
www.solidairmetindia.nl. Wie de 
Vastenaktie wil ondersteunen kan 
een bijdrage overmaken via IBAN 
NL18 RABO 012.01.10.660 van 
Stichting Solidair met India o.v.v. 
Vastenaktie.

Advertorial
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A u T o
r u b r i e K

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

Alle soorten reparaties • Ook voor schade en spuitwerk

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

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

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

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

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

Alle soorten reparaties • Ook voor schade en spuitwerk

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

www.autobedrijf-timmermans.nl - www.autotrack.nl - www.trekhaken.nl
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Opel Zafira 2.2i Elegance 80.000 km.  ...... 2002
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Peugeot 206 2.0 16V GTI  ......................... 2001
Peugeot 206 1.4i 16V 85.000 km.  ............ 2006
Peugeot 206 cc 1.6 16V quiksilver 55.000km ..2004
Peugeot 206 rally car 20i 16v heel apart en snel ..2004
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Renault Clio 1.2 16V airco 64.000 km.  ..... 2006
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Seat Ibiza 1.4 16V Sensation 49.000 km ... 2006
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Suzuki Swift 4-drs. 9.000 km.  .................. 2010
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Volkswagen Golf cabriolet 85 kW 2.0 aut ...1994
Volvo XC70 d5 automaat  .......................... 2005
Motor Yahama XJR 1300 grijs zwart  ......... 2003

Audi A3 quatro 4 wd 20- 16v s line 200pk  2005
Audi A4 pro line 163pk  2007
Citroen C1  2011
Citroen C3 Picasso 10.000 km 2012
Ford Fusion airco 50.000 km 2007
Ford Ka airco  2007
Mini Cooper 2007
Mitsubishi Colt 5-drs 2009
Opel Astra coupé 1.8  2002
Opel Astra 1.6 16v 5-drs  2005
Opel Astra station 1.7 diesel  2006
Opel Astra h station 1.6 16v airco 2007
Opel Corsa 1.6 gsi iets aparts 1998
Opel Corsa 1.2 automaat 5-drs 2010

Opel Corsa 1.4 16v 3-drs  2010
Opel Corsa 1.3cdti 5-drs, airco, 89.000 km 2011
Opel Insignia, sport tourner 2010
Peugeot 206 1.4i 16V 85.000 km 2006
Renault Clio 1999
Renault Megane 1998
Renault Megane 1.6D station car 2004
Renault Twingo 2000
Volkswagen Golf Plus 1.6 clima 
   49.000 km 2009
Volkswagen Passat station 20 tdi  2012
Volkswagen Touran 1.9 TDI 77Kw
   trendline 2010
Volvo XC 70 5-drs automaat 2005

BMW 318 i Zwart LMV 2001 €  4450,-
Chevrolet Matiz 5 drs. 2008 € 4450,-
Citroën 2cv6 Charleston rood/zwart 1981 € 9800,-
Citroën Berlingo Multispace 1999  € 999,-
Fiat Panda 75.000 km  2006 € 3950,-
Ford Ka 1.3 Grijs 2004 € 2999.-
Ford Mondeo TDCi   2005 € 2999,-
Renault Laguna grand tour 2000 €  1249.-
Renault Megane Scenic 1999 €  1499.-
Mercedes Benz 230TE 1982 €  3950,-
Mercedes Benz C180 Combi 1997  €  2250,-
Mercedes Benz C250TD 194.000 km 1996 €  2950,-
Opel Astra 1.6 2001 €  1999.-
Peugeot 106 114Dkm 2003 €  2750,-
Peugeot 206 rood metalic  2003 € 2999,-
Renault Grand Scenic 7 pers. LPG 2006 € 5499,-
Renault Megane Classic 1997  € 999,-

Renault Modus 1.5 DCi 2004 € 2499,-
Skoda Fabia combi 1.4-16V 2007 €  4950.-
Suzuki Ignis  blauw met. 2003 € 3450,-
Suzuki SX4 1.6 VVT automaat 2008 € 10.500,-
Vw Golf 1.9 SDi 1999 €  1750.-
Volvo C70 2.3-T5 300Pk 1998 €  3450.-

Bedrijfswagens:
Citroën Berlingo 1.6 HDI ex BTW 2006 €  3000,- 

Scooters:
25 Km/h 
Fosti Grande Retro, zwart 2010 €	 750,-
45 Km/h 
Turbho AL-50-S Bordeaux rood 2014 €	 699,-

Réparateur agréé

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

“AVANTAGE” :
la nouvelle gamme 
économique pour 

l’entretien de votre véhicule

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

Een greep uit voorraad 

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

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

      

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

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

Een greep uit onze voorraad!

Diverse inruilauto’s tot € 2000,-

Autobanden en Velgen
Taxibedrijf Van Grunsven

www.taxivangrunsven.nl
Burgemeester Woltersstraat 66 - 5384 KW Heesch - 0412 451 490 
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     rubriek ‘Automensen’

Van Bernheze voor Bernheze, Bernheze is rijk aan bedrij-
ven. ook in het aanbod van auto’s, garages en auto-on-
derdelen hebben we in DeMooiBernhezeKrant genoeg te 
bieden. We kennen de ‘automensen’ of… nog niet alle-
maal? In deze nieuwe rubriek stellen we 2-wekelijks au-
tomensen voor en zo weet je waar je op d’n duur terecht 
komt, wanneer je de advertenties op deze pagina’s volgt. 

NAAM oNDerNeMer: Wilbert Langens

WooNPLAAtS: Nistelrode

Ze KUNNeN Me KeNNeN VAN: 
Tennis bij TC Telro, skiën en hardlopen

BeDrIJFSNAAM: Autobedrijf Langens
Tramstraat 18, 5388 GG Nistelrode, Tel.: 0412-612076
www.autobedrijflangens.nl

HoeVeeL WerKStAtIoNS: 3 stuks

HoeVeeL occASIoNS: 
10 occasions en groeiende, waarbij online ook auto’s staan

MeDeWerKerS AANtAL: 3 medewerkers en een stagiaire

Hoe LANG HeB Je Het BeDrIJF? 1 Juli ’99

ZeLF oPGeStArt oF oVerGeNoMeN? 
Overgenomen van mijn vader en werk er al sinds 1991

WAt IS Je ‘tAAK IN Je ZAAK’? 
Werkplaats manager, klantencontact en administratie. Daarnaast 
doe ik schadeherstel vaak zelf

HeB Je NoG WeNSeN oM eeNS VAN ‘tAAK IN De ZAAK’ 
te WISSeLeN?
Nee dat niet, maar ik zou graag meer tijd in de occasions stoppen

WAt IS De SPecIALIteIt VAN Je BeDrIJF? 
Allround service en onderhoud

WAt VIND Je DAt Je ZeLF Het BeSte KAN? 
Schadeherstel is mijn favoriet

KLANteN VINDeN HIer: Een adres waar men zowel terecht kan 
voor alle werkzaamheden aan de huidige auto maar ook wanneer 
men op zoek is naar een nieuwe. 

WIlBert lAnGenS 
Toegankelĳ k, laagdrempelig en servicegericht

ZuiniG 
AuToriJden 
beTeKenT 
AnTiciPeren:

• Verkeerslichten rood: gas 
loslaten en uitrollen.

• Bochten: rol op de bocht af, 
en rem niet.

• remlichten voor je, laat het 
gas tijdig los.

• Voorbij een bocht kijken be-
tekent tijdig gas loslaten en 
de ideale lijn aanhouden om 
onnodige slijtage of onnodig 
gas geven te voorkomen.

• in de file is het zaak te blijven 
rollen.
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Bosschebaan 92 - 5384 VZ Heesch
0412-452244 of 06-51088982

info@autobedrijf-wilbervangogh.nl www.autobedrijf-wilbervangogh.nl

Ford C max 1.8 airco trekhaak 122.000 km 2004

Hyundai Sante Fe automaat 2.2 crdi 185.000 km 2006

Mercedes B 180 CDI automaat nav airco 71.000 km 2010

Nissan Qashqai 2.0 2WD tekna zwart 68.000 km 2008

Peugeot 208 1.2vti Airco 5drs 78.000 km 2012

BP Servicestation 
van Duijnhoven
Maxend 20 
te Nistelrode

Eerlijk voelt heerlijk
Spaar voor 
handdoeken 
van Fairtrade 
katoen
1 badhandoek 
70x140 cm of 
set van 2 handdoeken 
50x100 cm

de aanhangwagenspecialist 

Verkoop

Verhuur/Lease

Zelfbouw/Speciaalbouw

Onderhoud, reparatie en keuring
AANHANGWAGENS

25 JAAR

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

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

de aanhangwagenspecialist 

Verkoop

Verhuur/Lease

Zelfbouw/Speciaalbouw

Onderhoud, reparatie en keuring
AANHANGWAGENS

25 JAAR

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

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

de aanhangwagenspecialist 

Verkoop

Verhuur/Lease

Zelfbouw/Speciaalbouw

Onderhoud, reparatie en keuring
AANHANGWAGENS

25 JAAR

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

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

Verkoop

Verhuur/Lease

Zelfbouw/Speciaalbouw

Onderhoud, reparatie en keuring
AANHANGWAGENS

25 JAAR

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

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

AANHANGWAGENS

Middelste Groes 13a - 5384 VV Heesch - Tel: 0412-453408 - Mob: 06-53148093 - info@schadeherstelrooyendĳ k.nl - www.schadeherstelrooyendĳ k.nl

• wĳ  werken voor alle verzekeringsmaatschappĳ en

• bĳ  ons geen standaard eigen risico

• gratis leenauto

• bĳ  ons kunt u ook terecht voor quickrepair o.a. spotrepair, restylen,
 matte koplampen herstellen, krassen polĳ sten en lakschade herstellen 

• ook kunt u bĳ  ons terecht voor onderhoud en reparatie van uw auto

 matte koplampen herstellen, krassen polĳ sten en lakschade herstellen 

• 10 tot 20% korting op 
uw verzekeringsschade

duik in de wereld van voertuigentechniek

Als je twee jaar later je vmbo-
diploma op zak hebt, heb je een 
stevige basis om op het rOC een 
beroepsopleiding te gaan volgen 
op het gebied van Transport & 
Mobiliteit. er zijn opleidingen op 
niveau 2, 3 en 4. ben je daarmee 
klaar, dan biedt bernheze en om-
geving volop kansen op werk. 

Je kunt met jouw kennis en vaar-
digheden onder andere terecht 
bij dealers, reparatiebedrijven, 

schadeherstellers, transportbe-
drijven, engineeringbureaus en 
de auto- of motorsport. Overal 
is behoefte aan mannen én vrou-

wen met kennis van voertuigen-
techniek.

Op het Fioretti College maak je 
op praktische en persoonlijke 
wijze kennis met de fascinerende 
wereld van voertuigentechniek. 
We brengen jouw basiskennis 
op peil, verbreden je horizon en 
wekken jouw interesse om van 
voertuigentechniek je vak te ma-
ken. een vak met toekomstper-
spectief. 

Kijk voor meer informatie en de 
inschrijfmogelijkheden op 
www.fioretticollege.nl.

VeGheL – Ben jij gefascineerd door alles wat met techniek, trans-
port en voertuigen te maken heeft? en sta jij op het punt om een 
studierichting te kiezen op het vmbo? Kies dan voor de afdeling 
voertuigentechniek op het Fioretti college in Veghel. Dit kan ook 
als je leerjaar 2 op een andere vmbo-school afgerond hebt. Je begint 
dan in het derde leerjaar. om de basisvaardigheden te leren en de 
juiste denkwijze te ontwikkelen zit je in Veghel op z’n plek.

ben je daarmee klaar, dan biedt 
bernheze en omgeving volop 

kansen op werk
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Koffieconcert van de blue band

het orkest speelt op deze zondag-
ochtend niet haar gebruikelijke 
repertoire, maar speciaal voor dit 

koffieconcert laat de blue band ho-
ren wat ze nog meer in huis heeft.
De blue band speelt in wisselen-

de samenstelling en wordt voor 
dit optreden bijgestaan door drie 
trompettisten en door een fami-
lie-ensemble. Verder zullen Lieke 
Wijnen - Goossens en Marc 
Kocken een optreden verzorgen. 
het koffieconcert begint om 11.00 
uur en de toegang is gratis.

heeSCh - twee weken nadat de carnavalsdampen zijn opgetrokken, 
staat het bij velen welbekende muzikale gezelschap de Blue Band al-
weer op de planken. De Heesche muziekkapel verzorgt op zondag 1 
maart een koffieconcert in De Pas.

Alleskunner Cor Swanenberg is 
niet alleen als auteur maar ook als 
verteller de onbetwiste nummer 
één in de wereld van brabantse 
dialecten. hij presenteert op een 
plezierige manier het programma 
en brengt tevens uit zijn omvang-
rijke repertoire een paar van zijn 
allermooiste verhalen. zijn secon-
danten zijn riny boeijen en henk 
Janssen, die heesch al eens ver-

raste met zijn boekje ‘Vertelselkes, 
over vèrkes én aander goei volk’. 
Oud-berghemnaar riny boeijen 
ontving voor zijn verhaal noes, dat 
voor het eerst gepubliceerd werd 
in het brabantse boekenweekboek 
2014, de prestigieuze Willem Iven-
prijs. 
een soortgelijke eer was er voor 
henk Janssen, die tijdens het 
tweejaarlijkse brabantse Dialecten-
festival voor zijn verhaal ‘Durskes 
of chickies’ de brabantse Dialect-
penning 2014 in ontvangst mocht 
nemen. natuurlijk zijn in het pro-
gramma beide bekroonde verhalen 
te beluisteren. Daarnaast nog veel 
meer, er passeren twaalf kostelijke 
verhalen de revue. 
De vertellers treden belangeloos 
op en de opbrengst is voor de 
Stichting brabants. 

zondag 8 maart, De Pas heesch. 
Aanvang 15.00 uur (einde circa 
17.15 uur). entree € 7,50 per per-
soon. Kaarten te bestellen bij De 
Pas, 0412-451634 of 
via www.de-pas.nl.

‘hurt ’s hier…’ in de Pas
Een gezellig programma met Brabantse verhalen

heeSCh - cor Swanenberg, riny Boeijen en oud-Heeschenaar Henk 
Janssen zijn zondag 8 maart in De Pas in Heesch te zien met hun pro-
gramma ‘Hurt ’s hier...’. tijdens het optreden, dat muzikaal omlijst 
wordt door accordeonist Henk Verhagen en bassist emile Böink, vertel-
len zij op een gemoedelijke manier allerlei boeiende verhalen in Bra-
bants dialect. 

sprookjestheater Aladin in de Pas 
heeSCh - Het is weer zover: op 
zondag 15 maart zal musicalgroep 
thézinda een nieuw sprookje op 
de planken brengen. Vorig jaar 
kon het publiek genieten van De 
nieuwe kleren van de keizer, nu is 
er weer een ander sprookje aan de 
beurt: Aladin.

Twee kindergroepen - van 5 tot 12 
jaar - zullen na elkaar het sprookje 
uit gaan beelden, samen met een 
verteller die het verhaal op een 
humoristische wijze aan elkaar zal 
praten. natuurlijk wordt het ver-
haal opgevrolijkt door een aantal 

liedjes. De voorstelling Aladin op 
zondag 15 maart om 10.00 uur 
in De Pas in heesch is geschikt 
voor alle leeftijden, een echte fa-
milievoorstelling dus. Om 10.45 

uur is er een korte pauze, waarna 
de tweede groep nogmaals het 
sprookje zal laten zien. het is zeker 
raadzaam om kaartjes à € 4,- te re-
serveren via www.thezinda.nl.

Liedjes en versjes, een feest van herhaling Foto: www.muziekmethetjongekind.nl

Muziek op schoot voor ouder en baby
heeSCh - De Bibliotheken 
Bernheze nodigen ouder en baby 
uit voor de workshop ‘Muziek op 
schoot’ op woensdag 4 maart van 
9.45 tot 10.45 uur in de biblio-
theek van Heesch.

Kinderen houden van muziek, dat 
laten ze vaak zien en horen. Samen 
met je kind muziek maken schept 
een speciale band. heel veel ou-
ders willen al heel vroeg met hun 
kind zingen, maar kennen weinig 
geschikte liedjes. 

Tijdens de workshop maken zij ken-
nis met een aantal geschikte liedjes 
en versjes die gewoon thuis zijn te 
gebruiken. het feest van herhaling 
speelt een grote rol, maar ook het 
enthousiasme om dit samen met 
je kind te doen. rosalyn de Groot 
legt uit hoe dat gaat. 

‘Muziek op schoot’ is voor kin-
deren van 0-2 jaar. Maar oudere 
broertjes en zusjes zijn van harte 

welkom bij de workshop. Meestal 
vinden ze de liedjes erg leuk om 
mee te doen en zo leren ook zij de 
spelletjes. 
Opgeven kan via hmc@nobb.nl 

het maximum aantal volwassen 
deelnemers is 20. 
Voor meer informatie: Marie-José 
Cornelussen, bibliotheek heesch 
hmc@nobb.nl of 0412 451857.

De Vlaming Frank Cools kijkt met 
een bijzondere bril naar Mary 
Servaes, zoals hij dat eerder deed 
bij Annie M.G. Schmidt. Met suc-
ces! Maar nu: De zangeres zonder 
naam. Cools kent alle zevenhon-
derd liedjes van Servaes. Ach va-
derlief, ‘t Was aan de Costa del 
Sol, Witte rozen, Mijn pappie is 
enkel een foto, Mexico…

Maar niet alleen de hits, ook de 
liedjes die wellicht te triest waren 
om een hit te worden… Cools 
zingt ze met ongelooflijk veel ple-
zier. In z’n eentje. Met z’n klein gi-
taartje, z’n orgeltje en z’n ukulele. 
Die mogen bij hem op het podium. 
en u mag huilen, lachen en ‘o ja!’ 
zeggen. 
Dit wordt een concert vol miserie 
dus, onnoemelijk veel miserie ver-
pakt in meezingers van een on-
waarschijnlijke lichtheid!

‘CC Nesterlé, zo dichtbij, kom, geniet en ontmoet’

liedjes Zangeres Zonder 
naam door Frank cools

nISTeLrODe - Denkt u bij De Zangeres Zonder Naam aan suiker, plas-
tic rozen en pathos? Beleef dan op vrijdag 6 maart in cc Nesterlé hoe 
Frank cools in dit repertoire duikt: zonder ironie en recht vanuit dat 
grote hart van hem. Het plezierigste verdriet dat u ooit proefde! Aan-
vang is 20.15 uur. Kosten € 12,50. Kaartverkoop en info via 
www.nesterle.nl of 0412-859001.

MuZiKAAlbernheze
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Graafsebaan 44, 5384 RT Heesch

(Naast Boerenbond)

Telefoon 0412 - 45 92 95

tegelhal@vanoort.nl

www.tegelhalheesch.nl

Onderdeel van Van Oort Groep

Actieperiode: t/m 7 maart  2015

 OPENINGSTIJDEN 

maandag : gesloten

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

zaterdag : 09.00-16.00 uur

 TOILETSET

 PARVA RIMFREE

- WANDCLOSET ZONDER SPOELRAND

- MET SOFTCLOSE TOILETZITTING

- GEBERIT INBOUWRESERVOIR

- DRUKPLAAT DELTA WIT 

- ISOLATIEMAT TBV WANDCLOSET 

319,00

259,00

269,00

VLOERTEGELS!WAND- EN
VOOR DIVERSESCHERPE PRIJZENEXTRA

  LIGBAD VIRGINIA

 180 X 80 CM. NU VOOR

 

 180 X 80 CM. NU VOOR

  LIGBAD PLAN

  PRIJZEN ZIJN INCLUSIEF

 POTENSET EN AFVOER.

heeSWIJK-DInTher - Per 1 fe-
bruari 2015 is de samenstelling en 
taakverdeling van het stichtings-
bestuur van het Willibrordcen-
trum Heeswijk gewijzigd. 

Tot eind januari was harry van den 
berg voorzitter: meer dan 25 jaar 
is hij intensief betrokken geweest 
bij het Willibrordcentrum. Vanwe-
ge gezondheidsredenen moet hij 
zich terugtrekken en draagt hij het 
stokje over aan John van Tartwijk.
De kersverse voorzitter sprak tij-

dens het moment van de wisse-
ling uitvoerig zijn dank uit voor de 
langdurige en bijzondere inspan-
ningen die harry heeft geleverd 
om het voormalige heeswijkse 
parochiehuis om te vormen tot 
een sociaal-cultureel centrum dat 
een onmisbare plek in de samenle-
ving heeft verworven. In die dank 
werd ook de echtgenote van harry 
genoemd, die altijd heel belang-
rijke steun heeft verleend. Met 
een bloemetje en een mooi beeldje 
van een (steen)uil, refererend aan 
wijsheid, liefde en natuur, werd de 
dank nog eens goed onderstreept. 

Bestuur
Met het wisselen van voorzitter, is 
ook een wisseling in het overige 
bestuur doorgevoerd. Sinds 1 fe-
bruari 2015 is Dirk van esch secre-
taris van het Willibrordcentrum. hij 
neemt daarmee de taken over van 
John van Tartwijk. Samen met zit-
tend bestuurslid Cees Markus, nu 
vice-voorzitter en penningmeester, 
is een nieuw en slagvaardig be-
stuur compleet. 

Gesteund door een grote groep 
vrijwilligers zetten zij zich in voor 
alle verenigingen, organisaties en 
andere bezoekers die gebruik ma-
ken van het Willibrordcentrum. Op 
de nieuwe website 
www.willibrordcentrum.nl staat al-
les over het centrum en de moge-
lijkheden.

bestuurswisseling 
willibrordcentrum 

De mooie steenuil refereert aan 
wijsheid, liefde en natuur, een mooi 
cadeau voor Harry van den Berg

Kraamhouders 
gezocht voor 
rommelmarkt
nISTeLrODe - Stichting ‘Bernhe-
zer gehandicaptenbal’ houdt op 
zondag 22 maart een rommel-
markt in Partycentrum ‘t Maxend 
in Nistelrode. Hiervoor is de or-
ganisatie op zoek naar kraamhou-
ders die op deze gezellige rom-
melmarkt een kraam willen huren.

het bernhezer gehandicaptenbal 
is een organisatie die op de eer-
ste zondag van november haar 
jaarlijkse, welbezochte evenement 
het ‘Verkleedbal’ organiseert. Dit 
is een feestmiddag voor mensen 
met een lichamelijke of geestelijke 
handicap. Diverse kapellen spelen 
belangeloos en er wordt ieder jaar 
een leuke artiest geboekt. Dit is al-
leen mogelijk door de vele vrijwil-
ligers en donaties. De organisatie 
zelf houdt diverse evenementen 
om geld in te zamelen, waaronder 
meerdere keren per jaar deze rom-
melmarkt en op tweede paasdag 
het internationaal accordeonfesti-
val. 
een kraam huren op 22 maart kost 
€ 10,-. Voor informatie: 
info@bernhezergehandicaptenbal.
nl of bel 0412-611251. bezoekers 
zijn op 22 maart welkom van 9.30 
tot 15.00 uur.

Tuinidee met lipsGroen: 
leve(n)de tuin 
26 Februari t/m 1 maart TuinIdee in de Brabanthallen in Den Bosch

In het Tuinieren.nl Tuintheater zijn 
boeiende presentaties van beken-
de tuinspecialisten. Voor advies op 
maat kunt u terecht op het spreek-
uur in het Tuinlab en bij de meer 
dan 225 exposanten. hier vindt u 
ongetwijfeld ook mooie koopjes 
en kunt u de gratis ‘Mijn TuinIdee 
voordeelpas’ verkrijgen.

FeelGood GArden
nergens in nederland vindt u zo-
veel bijeen zoals over tuinstijlen, 
planten, de nieuwe collecties ter-
rasmeubelen, streekproducten en 
bijzondere deco. Kortom, TuinIdee 
is ook úw fantastische start voor ‘n 
prinsheerlijk buitenleven.

LipsGroen ontwerpt gezonde 
buitenruimtes, afgestemd op de 
bewoners. De juiste combinatie 

van planten en materialen zorgen 
voor een gevarieerde omgeving 
die diversiteit en vitaliteit biedt 
aan mens en natuur. Kortom, een 
heerlijk groen rustpunt in ons hec-
tische bestaan, een oase waar u 
weer energie kunt opdoen. Kom 
en beleef TuinIdee van 26 februari 
t/m 1 maart in Den bosch. 

Al 35 jaar is Wim Lips met Lips-
Groen hoveniers werkzaam in de 
groene sector. zowel tuinontwerp, 
tuinaanleg, renovatie van een be-
staande tuin of tuinonderhoud, 
de vakkundige medewerkers van 
LipsGroen gaan bij iedere klus de 
uitdaging aan om een tuin af te le-
veren waar de klant blij van wordt. 

Lipsgroen is een hoveniersbedrijf 
en tuinontwerpbureau met als 

specialisme het ontwerpen en aan-
leggen van energetische tuinen.

Meedoen
Tijdens TuinIdee kunt u meedoen 
met een prijsvraag in de LipsGroen 
stand. zaterdag reikt Lodewijk 
hoekstra (eigen huis en Tuin en 
Directeur nL Greenlabel) na zijn 
lezing in het Tuintheater de prijzen 
uit in de LipsGroen stand. 
Ga snel kijken www.tuinidee.nl.
Meer informatie www.lipsgroen.nl.

Den bOSCh/nISTeLrODe - LipsGroen presenteert tijdens tuinIdee 2015 een FeelGood Garden waar ge-
bruik gemaakt wordt van verantwoord geproduceerde materialen, herkenbaar aan het NL Greenlabel in com-
binatie met de FeelGood Garden-filosofie.

dank voor 
langdurige

EN BĲ ZONDERE 
inspanning

Advertorial

TuinIdee 2015
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Voltige… een van de leukste en onbekendste tak van paardensport!

Anita: “Voltige is een showsport 
die je al vanaf je zes jaar in wed-
strijdverband kan beoefenen. het 
unieke is, dat bij voltige een team 
uit jongens én meisjes van alle 
leeftijden bestaat. Voltige is een 
goede voorbereiding op paardrij-

den, maar soms kiezen kinderen 
ervoor om voltige als sport te be-
oefenen. Gewoon, omdat het erg 
leuk is”. renate traint twee keer 
per week; één keer recreatief en 
één keer met haar wedstrijdteam. 
een voltigetraining bestaat uit ver-

schillende onderdelen. “Warming 
up, grondtraining voor kracht en 
lenigheid, tontraining om oefenin-
gen veilig en ‘droog’ te oefenen 
en tenslotte paardtraining. Dan 
worden de geleerde oefeningen 
gedaan op een paard dat stapt, 
draaft of galoppeert in een cirkel 
rondom de longeur. en vóór en na 
de training verzorgen we natuurlijk 
het paard”, aldus renate.

ze gaat met haar team op wed-
strijd door heel nederland. Anita 
traint het eerste team van voltige-

vereniging ‘De Opsprong’, maar 
heeft ook ervaring als jurylid. “een 
jury beoordeelt tijdens de wed-
strijden de individuele verplichte 
oefeningen op techniek en de ge-
zamenlijke teamkür. er wordt dan 
ook veel aandacht besteed aan 
de presentatie van voltigeurs en 
paard”. 

Tot slot wil renate haar ervaring 
kwijt over een gasttraining door de 
nederlands Kampioen Voltige, Ca-
rola Sneekes. “Dat was echt super-
leuk, maar ook erg moeilijk. zoveel 

dingen waar je tegelijk op moest 
letten… De volgende dag had ik 
flink spierpijn, maar dat gaat ge-
lukkig altijd snel weer over!”.

Kortom, voltige is een sport om 
eens te proberen! Kijk eens op 
www.knhs.nl voor informatie en 
filmpjes of kom eens kijken bij ma-
nege ‘Paardrijk’ in berlicum. 

Daar traint voltigevereniging ‘De 
Opsprong’ op donderdag van 
17.00 tot 18.00 uur en op zater-
dag van 9.00 tot 13.00 uur.

Renate in aktie Tekst en foto’s: Rianne Maas 

heeSCh - Sorry, wat zeg je? Voltige? Velen van jullie hebben er waar-
schijnlijk nog nooit van gehoord. om die reden alleen al is het leuk om 
renate Maas (9 jaar) en haar trainster Anita de Keijzer iets over voltige 
te laten vertellen. Het gaat hier om een geweldige teamsport, waarbij 
kracht, lenigheid, conditie, lef en vertrouwen in elkaar samen komen. 
Zie jij je al op een galopperend paard turnoefeningen doen? Nee toch? 
en dát is voltige.

heeSWIJK-DInTher - Zondag-
ochtend 22 februari, de mist hangt 
laag op de velden van hockeyclub 
HDL. toch wordt er druk gehoc-
keyd! 

De jongens en meiden van het 
nieuwste F-team hebben een 
oefenwedstrijd gespeeld, zodat ze 
helemaal klaar zijn voor hun eer-
ste officiële wedstrijd op zaterdag 

28 februari tegen Den bosch. Op 
de foto de volgende kanjers: Suus, 
Suze, Lindy, Chris, nina, Indy, 
Janne, Indi, Sem en Yfke. natuurlijk 
kan de mascotte niet ontbreken! 
Jammer genoeg konden hanne en 
harry niet met de oefenwedstrijd 
meedoen.
Alvast veel succes met jullie eerste 
officiële wedstrijd komende zater-
dag.

hdl – Aanstormend talent

De Wisboom 15  |  5384 HD Heesch  |  T: 0412 - 455835  |  M: 06 - 27311207
vanbergenschilderwerken@home.nl  |  www.vanbergenschilderwerken.nl

Professioneel & deskundig advies en uitvoering

Schilder nodig?
Van Bergen schilderwerken 
uw betrouwbare partner 
als het gaat om 
beglazing, schilderwerk 
en wandafwerking.

Vrijwilligerspunt Bernheze
Zorgboerderij Dobbelshoeve in Heeswijk-Dinther 

zoekt een  
handige vrijwilliger  

voor alle voorkomende klus-/timmerwerkzaamheden. 
Deze klusjesman zal hierbij regelmatig geassisteerd 
worden door een van de ‘hulpboeren’. Zorgboerderij 

Dobbelshoeve is een dagbesteding voor mensen met 
een verstandelijke beperking. 

Vragen? Meer weten?
Loop even binnen,

neem contact op met het vrijwilligerspunt
(0412-474851 of info@vpbernheze.nl)

VRIJWILLIGERSWERK VERSTERKT!

Verslag van een bijzondere zeilreis 

eindelijk is het dan zover. De lang 
gekoesterde wens van han en Loet 
Kuijlaars gaat in vervulling wan-
neer ze zich in april 1997 losmaken 
van hun steiger in Dintelsas, om 
zes jaar later weer terug te komen. 

Met hun zeilschip Ghyslène be-
zoeken ze uitgebreid de Franse, 
Spaanse en Portugese kust, an-
keren in prachtige baaien en be-
zoeken leuke haventjes. Vrijwel 

alle landen grenzend aan de Mid-
dellandse zee worden bezocht, 
met vele uitstapjes en tochten 
naar onder meer het binnenland 
van Turkije, Tunesië en Israël. het 
tweetal reist in 2003 via het Frans-
belgische land terug naar de thuis-
haven Dintelmond.

Presentatie
Loet Kuijlaars, de huidige voorzit-
ter van KbO-heesch, zal tijdens 

de avond in de bibliotheek verslag 
doen van deze bijzondere reis. Tij-
dens zijn presentatie worden enke-
le van de vele foto’s die onderweg 
zijn gemaakt, getoond én Loet 
neemt enkele zeilattributen mee, 
waaronder originele zeekaarten 
van het afgelegde zeiltraject. 

De avond in de bibliotheek begint 
om 20.00 uur en de toegang is 
gratis. In verband met een beperkt 
aantal plaatsen, wordt belangstel-
lenden verzocht zich vooraf aan te 
melden. Dat kan aan de balie in de 
bibliotheek, via 0412-451857 of 
contactheesch@nobb.nl. 

heeSCh - Loet en Han Kuijlaars uit Heesch maakten hun droom waar. Met 40 jaar zeilervaring en veel vrije 
tijd voor de boeg, gooien zij samen in 1997 de trossen los voor een maar liefst zes jaar durende zeilreis. 
Bibliotheek Heesch heeft Loet Kuijlaars op donderdag 5 maart uitgenodigd om een presentatie te verzorgen 
over deze bijzondere reis, die hen beiden naar vele verre oorden heeft geleid en zelfs resulteerde in een boek 
met de titel: ‘Zoals de wind waait’. 

Loet Kuijlaars

Krant niet op 
woensdag ontvangen?

Laat het ons weten via 
info@DeMooiBernhezeKrant.nl

tel. 0412-795170 of 
06-22222955
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whV wint streek-
derby van Vorstenbossche boys

bernheze sportief

eerste thuisnederlaag voor 
Prinses irene vrouwen
nISTeLrODe - Prinses Irene leed 
haar eerste thuisnederlaag (2-5) 
van dit seizoen tegen de abso-
lute koploper in deze competitie,  
eindhoven. 

De eerste domper kreeg de ploeg al 
voor de wedstrijd te verwerken, aan-
voerster Jamie van de nieuwendijk 
ontbrak vanwege een op winter-
sportvakantie opgelopen kniebles-
sure. Prinses Irene speelde een prima 
eerste helft en kwam door een eigen 
doelpunt van eindhoven op 1-0. De 
rust ging in met een 1-1 stand. na 
rust was eindhoven de bovenliggen-
de partij en liep uit naar 1-5. Talitha 
Groenendaal deed namens Prinses 
Irene nog wat terug: 2-5.

voetbal

LOOSbrOeK - In de beladen 
streekderby tegen Vorstenbossche 
Boys heeft WHV aan het langste 
eind getrokken door met 3-1 te 
winnen. 

Vooral het eerste half uur was 
slecht aan de kant van WhV. het 
was te merken dat er lang niet ge-
voetbald was, want het ritme was 
ver te zoeken bij beide ploegen. 
Vorstenbossche boys was beter 
en opende na een klein half uur 
de score. een goede aanval werd 
goed afgemaakt door Jordy van 
Kessel. het leek wel of WhV nu 
pas uit de winterslaap ontwaakte, 

want na dit doelpunt werd er beter 
gevoetbald. In de 35e minuut was 
het Teun van Mil die na goed voor-
bereidend werk de 1-1 maakte. 
hierna had WhV de wedstrijd in 
handen. In de 39e minuut was het 
roel Lunenburg die de keeper van 
de boys verraste met een punter in 
de korte benedenhoek: 2-1.
na rust hetzelfde spelbeeld als het 
laatste kwartier voor rust. een be-
ter voetballend WhV bepaalde 
de wedstrijd zonder tot echt uit-
gespeelde kansen te komen. In 
de 55e minuut werd de wedstrijd 
beslist door Tim buunen die 3-1 
scoorde.

MILL/nISTeLrODe - Dames 1 van 
tornado won zaterdag in Mill van 
Apollo. 

De eerste set ging gelijk op en 
was vanaf het begin spannend. 
De teams waren erg aan elkaar 
gewaagd, maar de eerste set ging 
toch naar Apollo. De volleybalsters 
van Tornado pakten het daarna 
goed op en namen de leiding in de 
tweede set.
Dit resulteerde in winst van set 2, 3 
en 4. Dit was ook het resultaat van 
goed inspelen op de tegenstander.  

Ook de blessure van Wendy werd 
goed opgepakt. er werd snel ge-
schakeld, waardoor het goede spel 
verder ging. 

Meisjes c
na de carnavalsweek zonder trai-
ning, speelde Meisjes C de wed-
strijd tegen energo MC. het zou 
een spannende wedstrijd worden 
omdat beide teams bovenaan 
staan. De eerste set verliep heel 
eenvoudig. Tornado won met 25-
10.
Vanaf de start van de tweede set 
verliep het anders. het leek of de 
tegenstander wakker was gewor-
den. Tornado was nog het tempo 
van de eerste set gewend en liep 
de hele set achter de feiten aan: 
11-25. De derde en vierde set ging 
redelijk gelijk op. het team werkte 
hard, maar helaas werd de winst 
niet gepakt. De sets gingen met 
19-25 en 24-26 verloren.

winst voor 
dames 1 Tornado 

voetbal

volleybal

wsc is Prinses irene de baas
nISTeLrODe - Het Waalwijkse 
WSc won op sportpark De Schellen 
met 0-2 van Prinses Irene. 
De titelkandidaat deed goede za-
ken, want de ploeg gaat nu alleen 
aan de leiding in de 2e klasse F. 

In de 25e minuut was het nicky 
van Ooijen die heel knap met een 
stiftje doelman Paul Timmers kans-
loos liet, nadat deze in eerste in-
stantie nog prima redding bracht. 
Meteen na rust stond het 0-2. 
hoewel de Waalwijkers steeds het 
meeste balbezit hadden en makke-
lijk combineerden, had Prinses Ire-
ne in de eerste helft op voorsprong 
moeten staan. Drie geweldige kan-
sen werden, bij een 0-1 stand, niet 
benut. 
De verder uitstekend leidende De 
Kroon, zag ook nog een 100% pe-
nalty over het hoofd, toen Tim van 
de brand in de zestien in de rug 
werd gesprongen. 

In de tweede helft waren er aan 
beide kanten de nodige mogelijk-
heden, maar voor het doel ontbrak 
het bij Prinses Irene aan scherpte 
en ook aan een beetje geluk. Waar 
voor WSC twee keer de rebound 
goed viel en er gescoord werd, 

was dat bij de mannen van Van 
Tilburg Mode & Sport steeds niet 
het geval. Gezien het veldspel was 
de overwinning van de koploper 
in deze klasse terecht. Wat betreft 
kansenverhouding had het ook in 
een gelijkspel kunnen eindigen.

voetbal Ondanks dat het team weinig er-
varing met zaalhockey had, ging 
het vol vertrouwen de uitdaging 
aan. De ploeg was vrij hoog inge-
deeld voor een onervaren team, 
maar daar lieten de spelers zich 
niet door afschrikken. na de eerste 
wedstrijd bleek al snel dat zaalhoc-
key weinig overeenkomsten met 
veldhockey heeft. Dat zaalhockey 
ook met een stick - zelfs die is an-
ders - en een bal gespeeld wordt, 
is de enige gelijkenis. 

Inzet
hDL MD2 kwam in het begin 
vooral snelheid, conditie en tech-

niek te kort, dat werd voor een ge-
deelte gecompenseerd door inzet, 
enthousiasme en doorzettingsver-
mogen. Sommige wedstrijden gin-
gen verloren met grote uitslagen, 
andere met kleine verschillen en 
soms was er winst. “het belang-
rijkste is dat we, zowel speelsters 
als coaches, fijn gehockeyd en veel 
geleerd hebben van de zaalcompe-
titie. We hebben het echte talent 
van onze keepster ontdekt: straf-
balspecialiste! We zijn ijzersterk in 
verdedigen geworden. Technisch 
en tactisch hebben we ook grote 
sprongen gemaakt”, aldus het 
team.

Zaalhockey: 
een andere tak van sport

heeSWIJK-DInTher - Volgende week gaat het nieuwe veldhockeysei-
zoen weer van start. om de wintermaanden te overbruggen, is HDL 
MD2 uit Heeswijk-Dinther een zaalhockeyavontuur aangegaan. 

hockey

Zes ‘Van buel sport’-ers plaatsen zich voor nK 

GILze/heeSCh - In Gilze werden zondag de districtskampioenschappen judo voor jongens en meisjes onder 
15 jaar gehouden. 

De judoka’s van Van buel Sports wisten de volgende resultaten te boeken en kwalificeerden zich daarmee voor 
het nK Judo op 7 maart in eindhoven: zilver was er voor Scott Sieliakus en het brons ging naar Laurens Wilms, 
Sam Grimmelikhuizen, Marin boeijen, Tess Sieliakus en Jasmijn Linskens. Op zaterdag wist Martijn van Dalen 
ook nog een bronzen plak te veroveren tijdens het Antwerpen Open.

budo

Jasmijn, Tess en Laurens Marin, Sam en ScottRechts: Martijn van Dalen

a.s. zaterdag
10% korting

op autowassen

ZOTTE
ZATERDAG

*EXTRA
KORTING
OP DIESEL/BENZINE/LPG

ZOTTE
ZATERDAG

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

HESCHEWEG 223 OSS
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De eigenaar van het franchisebedrijf 
gaat niet alleen met zijn product 
over de gemeentegrenzen, ook als 
sponsor. De sponsoring betreft het 
welpen-team waar zijn dochter in 
speelt bij bMC in berlicum. 

De club is blij met de sponsor die 
het korfbalteam met nieuwe shirts 

verraste. “Onze welpen zijn pas 
kort actief in de zaalcompetitie en 
doen het al erg goed. Deze zater-
dag werd er gespeeld tegen de 
Korfrakkers uit erp en de wedstrijd 
werd glansrijk gewonnen, met 9-6. 
Goed gedaan dames”, meldt José 
Verhagen van Korfbalvereniging 
bMC.

bbQenzo.nl Franchise steekt 
welpen bMc in het nieuw

nISTeLrODe/berLICUM - De welpen van Korfbalvereniging BMc 
kregen op zaterdag 23 februari uit handen van Mark Verwijst, van  
BBQenzo.nl Franchise uit Nistelrode, nieuwe shirts.

resultaten 
dV dancing Kids in beuningen
beUnInGen/nISTeLrODe –  
De minioren en junioren van 
DV Dancing Kids zijn zondag 22  
februari op toernooi geweest bij 
DV D’Light in Beuningen. Het 
eerste weekend na carnaval is het 
altijd weer afwachten hoe de mei-
den en jongen dansen. 

Deze toernooidag heeft de volgen-
de resultaten opgeleverd:
Lindsey 242 punten 4e plaats 
Gwen 281 punten 2e plaats 
Vera 282 punten 1e plaats 
Minigarde 237 punten 1e plaats
Melody 243 punten 3e plaats
Miracle 272 punten 1e plaats 
Minioren karakter 245 punten 
1e plaats
Spirit 269 punten 1e plaats
release 238 punten 4e plaats 
Marshmallows 265 punten 
1e plaats

nu zal er getraind worden voor de 
periodekampioenschappen vol-
gende week bij DV PeelDancers in 
Venray.

dansen

Vera Oomen 
 Foto: Marcel van der Steen

Verdienstelijk gelijkspel voor Avesteyn 
OSS/heeSWIJK-DInTher – De 
eerste competitiewedstrijd in 
2015 leverde Avesteyn afgelopen 
zondag in oss tegen Margriet een 
gelijkspel op. 

na een moeizame eerste competi-
tiehelft, waarin Avesteyn in de de-
gradatiezone terechtgekomen is, 
zal vanaf nu het resultaat belang-
rijk zijn. Dat de wedstrijd tegen 
Margriet een belangrijke graad-
meter zou zijn, was op voorhand 
duidelijk. Margriet was in vorm en 
gebrand om te winnen na het ver-
lies in Dinther. het verschil in stand 
op de ranglijst tussen beide teams 
was in de eerste helft niet te zien. 
Avesteyn speelde gedreven en cre-
eerde een aantal goede kansen. 
Dit gaf hoop voor de tweede helft. 

na rust zette Margriet extra aan, 
zonder een absoluut overwicht te 

bewerkstelligen. De Avesteyn-spit-
sen kregen ook kansen maar kon-
den deze niet verzilveren. 

Dit alles maakte dat de wedstrijd 

in 0-0 eindigde. Voor de neutrale 
tegenstander een terechte uitslag. 
een knappe teamprestatie van de 
Dintherse formatie die hoop geeft 
voor de volgende wedstrijden.

voetbal

brons voor sanne van dijke op Grand Prix 

In het hol van de leeuw was ze 
op ippon te sterk voor de Duitse  
Iljana Marzok. In de halve finale 
had Laura Vargas-Koch, een an-
dere Duitse en nummer 2 van de 
wereld ranking, Van Dijke naar de 
herkansingen verwezen. In de her-
kansing werd gewonnen van de 
Française Fanny Posvite, waarna 
Sanne mocht strijden voor een me-
daille. 
Deze Grand Prix maakt deel uit 
van de IJF World Tour van 2015, 
met een deelnemersveld van in to-
taal 547 judoka’s.

Voor meer informatie en foto’s: 
www.judoberlicum.nl

budo

DÜSSeLDOrF/heeSWIJK-DInTher - Sanne van Dijke (-70 kg, 19 jaar) uit Heeswijk-Dinther heeft haar 
debuut op de World tour opgeluisterd met een medaille. tijdens de Grand Prix Düsseldorf eiste de junioren-
judoka het brons voor zich op. 

We voorzien u graag van een hapje en drankje.
Wij verzorgen voor u ook een sport- of feestmiddag/avond

Sportcafé de Zaert
Heilige Stokstraat 1 - Heeswijk-Dinther - 06-42968565

Na ’n uurtje sporten nog even ontspannen?

belangrijk 
speelweekeinde 
voor Altior 
heeSWIJK-DInTher - Alle seni-
orenteams van korfbalvereniging 
Altior uit Heeswijk-Dinther spelen 
op zondag 1 maart thuis.

Vanaf 11.00 uur is De zaert in  
Dinther volledig groen/wit ge-
kleurd door Altior. zal het tweede in 
de reserve topklasse blijven? Gaat 
het derde echt degraderen en kan 
het vierde de tweede plek behou-
den? Wat doet het vijfde tegen de 
kampioenskandidaat? De volgende 
wedstrijden worden gespeeld: 
11.00 uur Altior 5 – Celeritas
12.15 uur Altior 4 – Odio
13.30 uur Altior 3 – rosolo 3
14.45 uur Altior 2 – rosolo 2
16.00 uur Altior 1 – rooi 1
Altior 1 gaat proberen het kam-
pioenschap in de hoofdklasse te 
veroveren. bij winst promoveert 
Altior direct terug naar de Topklas-
se. Jeugdleden kunnen zich laten 
schminken in de clubkleuren en er 
is een loterij waarbij de wedstrijd-
bal de inzet is.

KAATSheUVeL/heeSCh – De 
voetballers van het Heesche 
HVcH verzilverden zondag in het 
duel met DeSK een droomstart. 

In Kaatsheuvel stond hVCh al 
binnen één minuut op een 0-1 
voorsprong. DeSK poetste die ach-

terstand nog in de eerste helft ver-
diend weg. In de tweede helft was 
het Freek van eembergen die met 
een goede invalbeurt de ban brak. 
hij was voorin een uitstekend aan-
speelpunt en scoorde de 1-2. In 
blessuretijd werd het zelfs nog 1-3.

hVch: droomstart tegen desK

voetbal
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Aquarest
Autobedrijf Alfred van dijk
Autobedrijf langens
Autobedrijf Minnaar
Autobedrijf timmermans
Autorijschool van sleuwen
Badkamermarkt.nl BV
Balletstudio hanneke van der 

stappen
Bart strijbosch BV.
Bernheze Makelaars en Adviseurs
Bevers installatietechniek BV
Bevers steencentrum BV
Boetiek 24.nl
Boslo investment
Brasserie `t oude raadhuis
Built 4 Beauty Gym 2.0
c1000 Wiegmans
cafe - Zaal elsie
café ‘t tramstation
cafetaria ‘t tramplein
centrum Maia
chris van Velzen aanhangwagens
crommenacker Automobielen
danaque haarstudio
de Bakkers lamers
de Pas
dio the readshop sparkling
dressup-instyle
drukkerij Wihabo
dtG Kaarsen
eetcafé ‘t Pumpke
Fa. v.d. Wetering
Feston tapijten heesch
Fietsplus rini
Financieel centrum heesch
Finovion Accountancy Bernheze
Fransen Accountancy & Advies
Gaaf Grafisch
Gastronomia italiana
Geurts Mengvoerders BV
Goudsmid carool nouwens
Groente- en fruitspeciaalzaak ceelen
hairzz & Bijoux
hanegraaf Verhuur
hanenberg Materieel
health center nistelrode
heerkens Groente en fruit BV
hoogstede optiek en horen
horecaservice vd Akker
houthandel W. Jacobs BV
hubo nistelrode
hullie speelboerderij
installatiebedrijf Kerkhof Pittens
installatiebedrijf t loeffen
installatiebedrijf van dinther
intense skin & Body improvement
Jack Martens tweewielers
Jacobs & Jacobs Woonsfeermakers
John’s raambekleding
Kampeerboerderij de Vrije lust
Kantoorboekhandel ceelen
Kapsalon van dinther
Karwei
Kindercoach Plus
Kinderopvang de Benjamin

Graag vertellen wij u hoe u op de website van uw kern komt te staan 
met een bedrijfspresentatie, u bent daarmee 24-uur per dag te vin-
den op de digitale snelweg. 
Meer informatie: WWW.BerNHeZeMeDIA.NL

Kinderopvang humanitas/ KdV 
Piekobello

Klasse rt
Kringloop heesch
la colline
langens hoveniers
leon Kerkhof tuinontwerp Aanleg en 

onderhoud
life & Garden heesch tuincentrum
lipsGroen hovenier BV
logopediepraktijk heesch nistelrode
los door het bos
Maas & Van oss
Machinale timmerwerken Jan loeffen
MandalArt mandalatekenen
Marvy’s speelwereld
Marya schoenen & tassen
Meer sports sport en healthclub
MG service
oefentherapie cesar
oovB
Partycentrum ‘t Maxend
Pas Banden en Accu’s
Plaza `t supertje
Podotherapie van den heuvel
Praktijk voor natuurgeneeskunde 

Marianne van lith
Puur haar
raamdecoratie totaalmarkt
rabobank Bernheze Maasland
rainbow centre
rijschool chris van Vught
rijschool nistelrode
rivez assurantiën & risicobeheer BV
runningtherapie Bernheze.
rWP Audio & lighting
service Apotheek nistelrode
servicestation van duijnhoven BV
slagerij-Poelier riny van esch
stal het Kantje
stichting Fazanterie ‘de rooie hoeve’
stylinda interieurontwerp & styling
technitrexx
tekenburo Verkuijlen
travel club Annemarie van erp
trendtuin
Uce computers
Uitgaanscentrum lunenburg
V.A.K. Assist
Van Boxtel Groep
Van den elzen transport
Van lieshout dier&tuin VoF
Van Mook, de echte Bakker
Van schaijk transport B.V.
Van schayk VoF
Van schijndel tegelhandel
Van soest & Partners
Van tilburg Mode & sport
Van tilburg online
Van Uden Bouwservice
Venwico schilderwerken
Verbossen stukadoors
Win in Werk
Wolletjes
WomenWorks
Zin in een Feestje

www.mooiheesch.nl•WWW.MooIHDL.NL•www.mooinisseroi.nl

deze websites kun je instellen als je startpagina op de computer, 
klik rechtsboven in de hoek en je bent snel naar het weer, de radio 
online, routemap, tvgids.nl en al het nieuws van uw kern geklikt. De 
steun van onderstaande bedrijven geven een gratis podium online 
voor alle verenigingen en stichtingen:

de kernen van mooIbernheze

de oPlossinG

wereldkampioenen VV Vogelvreugd gehuldigd
heeSWIJK-DInTher – tien leden 
van vogelvereniging Vogelvreugd 
uit Heeswijk-Dinther zijn zaterdag 
in cc Servaes in het zonnetje ge-
zet. Deze huldiging hebben zij te 
danken aan hun mooie prestaties 
op het afgelopen WK voor exoten 
en parkieten in eigen land. 

Voorzitter Ad van helvoort blikt 
tevreden terug op het WK, dat in 
Autotron in rosmalen werd ge-
houden. “het was formidabel. Ik 
ben trots”, glunderde hij. De vo-
gelvereniging won maar liefst elf 
gouden medailles. Jan van Lanen 
en Wim van Lokven wonnen alle-
bei drie medailles. Voor Wim was 
het zijn eerste WK en direct won 
hij drie keer goud. “Dat is mooi na-
tuurlijk”, jubelde Wim. “Die me-
dailles krijgen natuurlijk een mooi 
plekje thuis.” naast een elftal gou-
den medailles won de vereniging 
ook diverse zilveren en bronzen 
medailles. 
Tiny blokx was op het WK actief als 
keurmeester, wat betekent dat hij 

zich bezighield met het beoordelen 
van de vogels die meededen aan 
het WK. Om deze reden mocht 
hij zelf niet meedoen. “Volgend 
jaar doe ik wel weer mee”, blikt 
hij vooruit op het WK in Portugal. 

Volgens Van helvoort had Tiny 
ongetwijfeld een goede prestatie 
neergezet op het WK als hij mee-
gedaan had. Volgend jaar hoopt hij 
weer op een mooi deelnemersveld 
in Portugal. 

In willikeurige volgorde: Adrie Janssen, Gerard van der Heijden, Cor Laros, 
Joep Langenhuizen, Jan van Lanen, Wim van Lokven, Bart van Kessel en 
Mart van der Zande. Niet aanwezig: Albert en Piet Heesakkers.

heeswijk verliest het hoofd tegen eVVc
heeSWIJK-DInTher - Koploper 
Heeswijk ontving zondag eVVc uit 
Vinkel. In de laatste drie ontmoe-
tingen kwam Heeswijk steeds als 
winnaar uit de strijd in deze derby, 
maar deze keer ging het mis. 

In de openingsfase ging de wed-
strijd gelijk tot het team van trainer 
Marc van de Ven een licht overwicht 
kreeg. bij de eerste grote kans voor 
de blauw-witten, viel het doelpunt 
aan de andere kant. Wout Cuijpers 
speelde de bal op de middenlijn te 
zacht breed richting Camiel van 
Doorn, waardoor de pijlsnelle Ger-
win van de boom er tussen kon ko-
men en in een rechte lijn naar doel-
man Patrick Lunenburg sprintte. 
Met een bekeken schuiver door de 
benen van de heeswijk-doelman 
zette hij de gasten op 0-1. 

Feller
na rust een feller heeswijk, dat 
op jacht ging naar de gelijkmaker. 
De beste kans was nog voor spits 
Wouter van Dijke, maar zijn inzet 

vanuit een vrije trap van Turgay 
Arslan was een makkelijke prooi 
voor doelman rick van Aalst. na 
55 minuten stond het plotseling 
0-2. een voorzet vanaf links kon 
door Juul heerkens weggewerkt 
worden, maar gehinderd door de 
laagstaande zon, maaide hij langs 
de bal. rechtsbuiten roel bouwens 
profiteerde van de hem geboden 

kans en schoot de bal fraai in de bo-
venhoek. Daarna verloor het thuis-
team even het hoofd en ontvingen 
aanvallers Turgay Arslan (geel), Çe-
tin Alpdogu en Wouter van Dijke 
(beiden rood) terecht een kaart van 
scheidsrechter hermus. Met negen 
spelers hield heeswijk de schade 
verder beperkt, waardoor 0-2 ook 
de eindstand werd.

voetbal
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EVENEMENTEN
26 FeBruari

lezing: 50 jaar molukse 
gemeenschap in Nistelrode
locatie: cc nesterlé nistelrode

onderonsje dinther
locatie: cc servaes 
heeswijk-dinther

inloopochtend & rondleiding 
Basisschool het mozaïek
locatie: Pastoor Maasstraat 15 
heeswijk-dinther

tuinidee & lipsgroen
locatie: Brabanthallen
Pagina 23

27 FeBruari

demonstratie aromatherapie
locatie: dio/the read shop 
nistelrode

algemene ledenvergadering 
KBo
locatie: de Pas heesch
Pagina 8

lezing door henk Janssen 
in plat his
locatie: de eijnderic heesch

Cabaret: max van den Burg
locatie: de Pas heesch

soos imeet geopend
locatie: raadhuisplein 21 
heeswijk-dinther

start: Zeker in balans door 
Klasse-rt
locatie: cc nesterlé nistelrode

tuinidee & lipsgroen
locatie: Brabanthallen
Pagina 23

28 FeBruari

lezing door Frits van der 
Blom
locatie: Palmenweg 5 nistelrode

oud ijzer ophaaldag Fanfare 
aurora
locatie: heesch

stylish Wonen Workshop
locatie: Vinkelsestraat 107 
heesch

sneeuwwitje de musical
locatie: de Pas heesch

Vorstenbosch Kwist
locatie: Vorstenbosch
Pagina 17

modelbouw
locatie: Kloosterkapel 
Vorstenbosch
Pagina 2

tuinidee & lipsgroen
locatie: Brabanthallen
Pagina 23

1 maart

Koffieconcert dweilorkest 
Blue Band
locatie: de Pas heesch
Pagina 22

Film: Nebraska
locatie: Filmhuis de Pas heesch

VV Vogelvreugd: Kaarten
locatie: cc servaes 
heeswijk-dinther

Kienen
locatie: café Zaal elsie 
heeswijk-dinther

modelbouw
locatie: Kloosterkapel 
Vorstenbosch
Pagina 2

Benefietconcert
locatie: de stuik Vorstenbosch

start: Collecte amnesty 
international
locatie: Bernheze
Pagina 4

Politiek café Brug
locatie: de Pas heesch
Pagina 17

heemkundekring de elf 
rotten: excursie Zeeland
locatie: schoonstraat 35 heesch
Pagina 3

tuinidee & lipsgroen
locatie: Brabanthallen
Pagina 23

2 maart

informatieavond Basisschool 
de Beekgraaf
locatie: de Beekgraaf 60 
nistelrode

3 maart

Kijkochtend: Basisschool 
de Beekgraaf
locatie: de Beekgraaf 60 
nistelrode

Workshop Biotensor 
bij Centrum maia
locatie: Palmenweg 5 nistelrode

VV Vogelvreugd: Kienen
locatie: cc servaes 
heeswijk-dinther

informatieavond over 
Q-koorts
locatie: de Pas heesch
Pagina 4

KBo Nistelrode: Presentatie 
van natuuropnames in 3d 
en ultra hd
locatie: cc nesterlé nistelrode
Pagina 8

Wijn en spijs avond
locatie: Gastronomia italiana 
heesch

thema-avond Cda
locatie: de Wis loosbroek
Pagina 18

4 maart

open huis en labyrint lopen 
bij Centrum maia
locatie: Palmenweg 5 nistelrode

Gratis inloopspreekuur 
Van soest & Partners
locatie: cereslaan 4 heesch
Pagina 10

lezing: de schaapherder 
in onze regio
locatie: heemkamer nistelrode
Pagina 9

Workshop: muziek op 
schoot
locatie: Bibliotheek heesch
Pagina 22

5 maart

dierencommunicatie bij 
Centrum maia
locatie: Palmenweg 5 nistelrode

Gratis inloop spreekuur 
kinderfysio
locatie: Kinderdagverblijf 
Piekobello heesch

oud papier dorp
locatie: Vorstenbosch

meditatie-uur
locatie: Kloosterkapel 
Vorstenbosch

Cabaret: sandwich
locatie: de Pas heesch

Geschiedenis van de 
servatiusstraat
locatie: heemkamer van 
de Wojstap heeswijk-dinther

inloopochtend voor 
borstkankerpatiënten
locatie: Ziekenhuis Bernhoven 
Uden
Pagina 4

Verslag van een 
bijzondere zeilreis
locatie: Bibliotheek heesch
Pagina 24

6 maart

herinner je wie jij bent...
bij Centrum maia
locatie: Palmenweg 5 nistelrode

Frank Cools: ach Vaderlief
locatie: cc nesterlé nistelrode
Pagina 22

Pubquiz
locatie: de Pas heesch

de lachspiegel: 65ste 
revuevoorstelling Briljant
locatie: Willibrord centrum 
heeswijk-dinther
Pagina 3

soos imeet geopend
locatie: raadhuisplein 21 
heeswijk-dinther

7 maart

Vormsel
locatie: st. lambertuskerk 
nistelrode

Workshop mandalatekenen 
samen met Petra roos
locatie: Palmenweg 5 nistelrode

tornado Volleybal speeltuin
locatie: sporthal de overbeek 
nistelrode

meezingspektakel 
Zinghismee
locatie: de Pas heesch

remiX
locatie: checkpoint heesch

de lachspiegel: 65ste 
revuevoorstelling Briljant
locatie: Willibrord centrum 
heeswijk-dinther
Pagina 3

heitje voor een karweitje
locatie: nistelrode

8 maart

open dag Centrum maia
locatie: Palmenweg 5 nistelrode

open dag bij mandalart
locatie: Palmenweg 5 nistelrode

Baby- en Kinderbeurs
locatie: de Pas heesch

hurt’s hier...
locatie: de Pas heesch
Pagina 22

VV Vogelvreugd: Kaarten
locatie: cc servaes 
heeswijk-dinther

mega trekkertrek spektakel
locatie: loosbroek

de lachspiegel: 65ste 
revuevoorstelling Briljant
locatie: Willibrord centrum 
heeswijk-dinther
Pagina 3

Kienen
locatie: café Zaal elsie 
heeswijk-dinther

Concert: de moesmulders
locatie: Kloosterkapel 
Vorstenbosch

9 maart

informatieavond Basisschool 
’t maxend
locatie: Maxend 6 nistelrode

10 maart

Zonneochtend
locatie: Zaal ’t tramstation 
nistelrode

VV Vogelvreugd: Kienen
locatie: cc servaes 
heeswijk-dinther

open middag Basisschool 
st. albertus
locatie: dorpsstraat 44 
loosbroek

inschrijving basisschool
Bs op Weg Vorstenbosch

11 maart

inloopochtend Basisschool 
’t maxend
locatie: Maxend 6 nistelrode

open huis en labyrint lopen 
bij Centrum maia
locatie: Palmenweg 5 nistelrode

KBo Vostenbosch: 
modeshow
locatie: de stuik Vorstenbosch


