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Een ander tintje vur de Kunning
‘DIALECT IS EEN SPREEKTAAL EN EIGENLIJK NIET OM OP TE SCHRIJVEN’
HEESWIJK-DINTHER – Netúúr-lijk kreeg Toon Konings een ander tintje nadat hij recent in de smiezen kreeg dat hij door een fout van zichzelf in een volle zaal schitterde door afwezigheid terwijl hij uitgeroepen werd tot de winnaar van de Willem-Ivenprijs voor het beste verhaal
van het Brabants Boekenweekboek. Dat had dit jaar als thema ‘Netuur in alle tinte’. Intussen maakte hij excuses, is de rook opgetrokken
en staat de veelkleurige Willem Iven-haan bij de schrijver thuis die er, dat benadrukt hij, hartstikke trots op is ‘da Toontje Kunnings tog
mar mooi dieje prijs hé gewonne.”
krantenartikel dat verhaalde
over een vrouw die een boek geschreven had over introvert zijn.
Dat zoemde in mijn hoofd en
vormde later de basis voor mijn
epistel. De rest ontstond schrijvende”, vertelt Toon.
Met winnen was hij niet bezig.
“Ik vond het gewoon leuk om
een bijdrage te leveren. Ik niet
alleen. Er waren maar liefst 55
prachtige verhalen ingezonden.
Ik was uitgenodigd om mijn verhaal voor te dragen en had dat
ook toegezegd. Omdat ik het
leuk vond om de andere schrijvers te ontmoeten verheugde ik
me er zelfs op. Gezellig wittewel”, weet Toon.

Toon Konings

Tekst en foto: Wendy van Lijssel

Bij het ontstaan van maandblad
de HaDeejer begon Toon Konings met het schrijven van columns in het Brabants dialect.
Een tongval die wat hem betreft
‘hendig is en lekker proat’. Het
schrijven ervan is echter, zo laat
hij weten ‘eigenlijk gin doen’.
Hij legt uit: “Iedereen heeft zijn
eigen interpretatie over hoe een
woord geschreven moet worden.
De nuances in uitspraak verschillen al op relatief korte afstand.
“Veghels is geen Ujes en Skén-
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Toon ging er eens goed voor
zitten en schreef: ‘Van Nature’.
“Ik werd geïnspireerd door een

Ik heb mijn excuses aangeboden”, meldt hij. Dan trots: “Je
moet écht een goed verhaal
hebben wil je die prijs winnen.
Ik ben er hartstikke trots op ‘da
Toontje Kunnings tog mar mooi
dieje prijs hé gewonne’.”
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Sinds 1937 een begrip in Nederland!

Van Weert Rondhout B.V.
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Heideweg
3 - 5472 LC Loosbroek
9
21

13

at

t

Zoggelsestra

Bunderstraa

18.00-22.00 uur
Gratis entree
CC Nesterlé Nistelrode

• Bomen rooien
• Bomen snoeien
• Stobben frezen
n

e Erve

Nieuw

• Klepelen takhout-begroeiing
• Ophalen groenafval
• Biomassa - Rondhout
8

n
Nieuwe Erve

event-Programma
19.00-20.30 uur

at

Zoggelsestra

aat

Middelste Groe

2

18

at

tra

at

tra

ers

me

Vis

rs
ee

BIJLAGEN DEZE WEEK

3

Voorste Groes

0

loond met de Willem Iven prijs.
Vernoemd naar een bekende dialectschrijver en verteller.
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‘Het Heziks skilt zellefs al
van ‘t Dinthers’
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Hij schrijft ook voor andere
tijdWoensda
schriften of gelegenheden zoals
de Brabantse kerstgedichtenwedstrijd, (verhalen)middag, dialectendag én al veel vaker voor
het Brabantse Boekenweekboek.
Eentje die jaarlijks gevuld is met
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pennenvruchten in het dialect,
hangende aan het landelijke thema. Het beste verhaal wordt be-

Kruishoekstr
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dels gin Ballekums. Het Heziks
skilt zellefs al van ‘t Dinthers.
Er is wel een voorkeurspelling,
maar ik ben te eigenwijs om me
daarin te verdiepen”, zegt Toon
om te concluderen: “Dialect is
een spreektaal en eigenlijk niet
om op te schrijven.”

Met een verkeerde datum in zijn
agenda was Toon ‘op den dag
des heren’ echter doende met
andere zaken. Na het bericht de
totaal afwezige winnaar te zijn,
kreeg de Kunning wel even een
ander tintje.
“Ik vond het echt niet leuk. Ik
zag het al voor me. Een hele zaal
vol mensen en ginnen Toon. Ik
kon het echter niet meer terugdraaien.

VERKIEZINGSKRANT
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Tĳdens deze
workshop maak je
kennis met
speksteen.
Speksteen is een
zachte steensoort
die makkelĳk te
bewerken is met
raspen en vĳlen.
Dit maakt deze
workshop ook
geschikt voor
beginnende
beeldhouwers. Voor de speksteen en gereedschap wordt
gezorgd. Tĳdens de workshop ben je vrĳ in je
onderwerpkeuze of maak je gebruik van een van de
voorbeelden. Het is steeds weer verrassend om te zien hoe
de stenen gedurende het bewerken veranderen. Aan het
eind van de middag ga je met een zelfgemaakt beeldje
naar huis.

WORKSHOP DRIPCAKE MAKEN

Aanlevertijden
Kopij/redactie:
maandag tot 12.00 uur.
Familieberichten:
maandag tot 18.00 uur.
Info@demooibernhezekrant.nl
Advertenties:
verkoop@bernhezemedia.com

Aan de inhoud van DeMooiBernhezeKrant is alle mogelijke zorg besteed.
Er kunnen echter geen rechten aan
worden ontleend.
De uitgever zal geen aansprakelijkheid
aanvaarden. Niets uit deze uitgave
mag op enigerlei wijze worden
verveelvoudigd en/of openbaar
worden gemaakt zonder toestemming
van Bernheze Media.

D

oor de toenemende voedselallergieën en
glutenintoleranties zijn er ontwikkelingen waar
rekening mee gehouden moet worden. Veel
voorkomende allergieën zijn reacties op melk, ei, vis,
schaaldieren, noten, pinda’s, soja of sesamzaad. Daarom werken
wij zoveel mogelijk met Pure producten. Deze producten
bevatten geen declarabele allergenen, zoals:
*Glutenbevattende granen *Soja *Sesamzaad
*Schaaldieren *Melk (inclusief lactose) *Zwaveldioxide en
sulfiet *Eieren *Noten *Lupine * Vis *Selderij *Weekdieren
* Pinda’s * Mosterd
Wij werken zoveel mogelijk met producten die allergeenvrij zijn.
Daarnaast worden er geen groeibevorderaars gebruikt en is het
vlees antibiotica-vrij! De Tante Door kip leeft in ruime stallen
met kleine groepen, ons Plein air varken leeft er lekker op los
in de Ardennen, heerlijk in de modder en genietend van de
natuur, onze Limousin runderen leven in de
Limousin streek en grazen zolang mogelijk
in de uitgestrekte weiden.
Een kleine greep uit ons vernieuwde
assortiment:
- Tante Door kipnuggets
- Tante Door
kiphamburgers
- Tante Door
boomstammetjes
- Tante Door vinken
- Tante Door gebraden
gehaktballetjes
- Tante Door crispy burger

Zaterdag 31 maart van 9.30 tot 16.30 uur.
Docente: Jolien van der Wal.

Advertorial

Bezorgklachten
info@demooibernhezekrant.nl
0412-795170

LEKKER EN VERANTWOORD…

Wil jĳ deze hippe,
trendy en lekkere
taarten ook zelf
leren maken? Meld
je dan nu aan voor
deze workshop en
we maken er een
gezellige,
smakelĳke en
leerzame avond
van.

Kom zaterdag 17 maart
lekker proeven bij ons
in de winkel!
In de winkel ligt een kleurplaat
voor de kleintjes, inleveren voor
30 maart.

De docente zal je
uitleggen hoe je deze dripcake maakt en na aﬂoop neem je
natuurlĳk je zelfgemaakte exemplaar compleet in een
gebaksdoos mee naar huis.
Woensdag 28 maart van 19.00 tot 22.00 uur.
Docente: Reni van de Rakt.

Als u onze slagerij-/poelierszaak bezoekt, zijn
mijn team en ik u graag van dienst.
Riny van Esch - ’t Dorp 67 Heesch

Kooktip

komkommer schillen
kloosterkapel kunst- en cultuuragenda:
Donderdag 15 maart: Lezing
over ‘je hoofd opruimen’ door Carla
van den Anker met
de
Matrixmethode. Dit is een gesprekstechniek die
wordt
toegepast
bij kinderen met leerproblemen
en mensen met volle hoofden,
zowel volwassenen als kinderen
en jongeren. Tijdens deze interactieve lezing wordt de methode
uitgelegd en is het mogelijk om
deze ook zelf te ervaren. Zie ook

www.matrixmethodeinstituut.
nl. Aanvang 20.00 uur, kosten
€ 5,- contant te betalen bij binnenkomst in de zaal.
Aanmelden via
info@kloosterkapelvorstenbosch.nl.
Zondagmiddag 25 maart: Concert door ‘Mannen
met baarden’.
Twee
generaties
muzikanten
die
elkaar hebben gevonden in hun
liefde voor Amerikaanse roots

muziek. Ze zingen voor jou
driestemmig hun favoriete Amerikaanse traditionals, gewapend
met gitaren, mandoline en (contra) bas en zij zingen vol overgave
de allermooiste murder ballads,
sad love songs & cowboy liedjes.
Liedjes van Hank Williams, Mississippi John Hurt en de Carter
Family. Aanvang 15.00 uur, kosten € 5,- contant te betalen bij
binnenkomst in de zaal.
Aanmelden via
info@kloosterkapelvorstenbosch.nl.

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

De kaasschaaf kan ook gebruikt
worden om de komkommer
te schillen!
Snel en makkelijk!
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vorstenbosch
rick vAn cLeef
Stem 21 maart cda

Video Design Lunenburg
Uw kostbare ‘oude’
8 mm film op dvd

Jhr. Speelmanstraat 22
Heeswyk

06-22066338
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Win een scholarship, powered Column D’n blieker
by Nothing Else Matters!

Tim Wijnen beschrijft zijn unieke kijk
op dagelijkse herkenbare belevenissen.

Vertraging
Als ik eenmaal onderweg ben met een vliegtuig, is er niets aan
de hand. Als ik naar buiten kijk en zie dat er ook daadwerkelijk
kilometers gemaakt worden, ben ik de meest ideale passagier. Dan
ben ik rustig in mijn hoofd, lees ik kalm een boek en observeer ik
aandachtig, maar hopelijk heel onopvallend, mijn reisgenoten. Ik
ben niet zo zen dat ik ook een dutje kan doen, maar de crew heeft
geen kind aan me tijdens zo’n reis.

‘Irritatie voor de niet-ingrijpende-ouders’

Ruud met de cheque van de voorlopige opbrengst

Foto: Jan van den Broek

HEESCH -Afgelopen zaterdag was de zesde editie van het benefietconcert Nothing Else Matters (NEM)
voor de Ruud van Nistelrooy Foundation in CC De Pas in Heesch. Ruud nam zelf de (voorlopige) cheque
in ontvangst van €7.900,-. En het wordt nog beter, want coaches, trainers, leerkrachten en jeugdbegeleiders uit Bernheze kunnen met deze opbrengst een aantal scholarships winnen voor de vierdaagse
training ‘Doelgericht coachen, scoren door contact’. Een mooi initiatief van NEM!
unieke training
Deze training voor coaches is
uniek, omdat hij gebaseerd is
op de ervaringen van Ruud van
Nistelrooy. Zijn ervaringen als
profvoetballer en zijn eigen visie
op coachen vormen de basis van
de training. De methodiek van
de opleiding is onderbouwd met
semi-wetenschappelijk onderzoek. Deze training is bedoeld
voor coaches en trainers uit alle
sporten en heeft een toege-

voegde waarde voor iedereen.
De training geeft je inzicht in wie
jij bent als coach, in jouw eigen
handelen en in hoe jij het spelplezier en de persoonlijke ontwikkeling van jouw spelers positief kunt beïnvloeden.
Wat moet je daarvoor doen?
Mail de Ruud van Nistelrooy
Foundation kort en bondig
waarom jij een van de uitverkorenen zou moeten zijn. Jouw

persoonlijke motivatie ontvangen zij graag zo snel mogelijk via
info@rvnfoundation.nl
Begin mei 2018 nemen zij contact op met de winnaars, nadat
Ruud samen met de initiators
van het benefietconcert heeft
besloten wie de gelukkigen zijn.
De Ruud van Nistelrooy Foundation ziet jullie reacties met plezier
tegemoet! Voor meer informatie: www.rvnfoundation.nl

organisatie Heerlijk Heesch
heeft een uitdaging

Gelukkig zijn er ook nog mensen
bezig om handen en voeten te
geven aan de invulling van de
activiteiten en sfeerbeleving van

het geheel. Astrid Friesen, Anke
Kuppen en Ilse van Zoggel is het
wel toevertrouwd om te zorgen
voor een gezellige sfeer en super
entertainment. En als dan alles
loopt en rolt, zorgt Hans Alferink
achter de schermen voor het
aansturen van de vrijwilligers en
als rechterhand van de voorzitter.
De derde editie van Heerlijk
Heesch heeft twee jaar een succesvolle editie als basis, dat zorgt
voor rust, maar ook een uitdaging. Alle bestuursleden zijn
vastbesloten om het succes van

de eerste twee jaar te evenaren
en, als het kan, te overtreffen.
Kom je ook kijken, proeven, luisteren en beoordelen of het ze
gelukt is om hun streven te verwezenlijken?
‘Waar smaken samenkomen Heerlijk Heesch’
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KIJK VOOR ACTuELE AGENDAPuNTEN

www.mooibernheze.nl

nisteLrode
bArt Pittens
Stem 21 maart cda

Ik kan er denk ik niet tegen dat ik, wanneer ik reis met een
vliegtuig, afhankelijk ben van mijn vervoerders. En bij deze
vervoerders zit het ongeluk ook in een veel kleiner hoekje dan
wanneer ik zelf met mijn auto op pad ga, lijkt het. Er hoeft
bijvoorbeeld maar een co-piloot met griep op bed te liggen en
mijn vakantie begint al een paar uur later dan ik gepland had. Of
die kerosine-slimmeriken hebben net te weinig getankt voor de
terugreis, waardoor je een onverwachte tussenstop moet maken
en midden in de nacht pas op de plaats van bestemming bent.
Ik denk dat Schiphol geluk heeft
dat reizen met het vliegtuig een
noodzakelijk kwaad is voor veel
mensen die graag wat zon zien in
de winter. Ik ben er van overtuigd
dat, als de Canarische Eilanden
wat dichterbij waren en te bereizen
met de auto, het heel wat rustiger
zou zijn in de vertrekhallen. Ik
haak dan in ieder geval als
eerste af als klant.

blieker@bernhezemedia.com

HEESCH - Niemand die op 26 en 27 mei over De Misse wandelt zal stilstaan bij de enorme berg werk die
verzet is door een groot aantal vrijwilligers. Dat is maar goed ook; Heerlijk Heesch kan ook alleen maar
‘heerlijk’ zijn als alles soepel draait en niemand merkt dat er úren aan is gewerkt om het evenement te
laten slagen.
De grote schare vrijwilligers wordt
gecoördineerd door een gedreven bestuur, met als voorzitter
Lex Frunt, penningmeester Wilco
Schrijvers en secretariaat Marinda
Vos. Functies die deze mensen op
het lijf zijn geschreven. Geert Dollevoet weet als geen ander hoe
sponsors voor een evenement te
vinden en Sander van Vugt zorgt
natuurlijk voor de juiste reclame
en promotie.

Maar ik heb iets gemerkt aan mezelf tijdens het wachten op
mijn vliegtuig richting de zon. Ik word heel chagrijnig van reizen
zonder daadwerkelijk onderweg te zijn. Als ik in een vertrekhal
wortel zit te schieten op zo’n oncomfortabele stoel, kan ik me
mateloos irriteren aan dat jengelende kind naast me. Maar als
datzelfde kind begint te brullen als we hoog in de lucht zitten, is
mijn irritatie als sneeuw voor de zon verdwenen en blijft alleen de
irritatie voor de niet-ingrijpende-ouders over.
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GEZONDHEID IN BALANS

ZORG EN HULP

Spoed, als elke seconde telt
Alarmnummer Brandweer,
Ambulance en Politie 112
Doven en slechthorenden
spoedeisende hulp 0900-8112
Geen spoed
Brandweer 0412-458888
Politie 0900-8844
Politie doven en slechthorenden
0900-1844
Huisartsenpost 0900-8860
BERNHEZE
Ons Welzijn 088-3742525
info@sociaalteambernheze.nl
www.ons-welzijn.nl
THUISZORG PANTEIN
Voor al uw zorgvragen 0900-8803
www.thuiszorgpantein.nl
HEESCH
Huisartsen
Huisartsenpraktijk P.J.A.
van der Burgt
Langven 24, 0412-453798
Spoed overdag: 0412-455282
Huisartsenpraktijk De Zwaan
en Van Sonsbeek
Schoonstraat 21
0412-450802
Spoed overdag: 0412-450802
Huisartspraktijk L. van Cruchten
’t Dorp 37, 0412-451355
Spoed overdag: 0412-454945
Mw. N.A.M. Hiemstra
Hoogstraat 1a, 0412-451380
Spoed overdag: 0412-452739
Apotheek
BENU Apotheek Heesch
open ma.-vr. 8.00-17.30 uur
zaterdag 11.00 - 13.00 uur
0412-451971
BrabantZorg
Locatie: Heelwijk en Thuiszorg
Heelwijk/Laarstede
Mozartlaan 2, 0412-465500
www.brabantzorg.eu
HEESWIJK-DINTHER
Huisartsen
Huisartsenpraktijk
De Vrij-Kesselaer
Plein 1969 13b, 0413-292350
Spoed overdag: 0413-292730
Huisartsenpraktijk Heilaren
Heilarensestraat 64
0413-292922
Spoed overdag: 0413-293393
Apotheek
Apotheek Heeswijk-Dinther
Plein 1969 13a
Open ma.-vr. 8.30-18.00 uur
tussen 12.30 en 13.30 uur
gesloten. Buiten openingstijden
voor spoedeisende recepten
kunt u naar de Regioapotheek in
Bernhoven, naast de hoofdingang
van het Ziekenhuis Bernhoven
Uden. 0413-408780.
Laverhof
Locaties Cunera, De Bongerd en
ondersteuning thuis
Zijlstraat 1, tel.: 0413-298100
NISTELRODE / VORSTENBOSCH
Huisartsen
Huisartsenpraktijk Nistelrode
Beekgraaf 58a. 0412-611250
Apotheek
Apotheek Nistelrode
open ma.-vr. 8.30-17.30 uur
zaterdag 11:00-12:00 uur
buiten openingstijden voor
spoedeisende recepten bij de
Regioapotheek in het
Ziekenhuis Bernhoven.
0413-408780.
BrabantZorg
Locatie: Laarstede en Thuiszorg
Heelwijk/Laarstede
Laar 40, 0412-407020
www.brabantzorg.eu
Verloskundige Nistelrode-Heesch
Verloskundige praktijk NOVA
Mozartlaan 2 Heesch
0412-646839
spoed: 06-53673167
www.novaverloskundigen.nl
LOOSBROEK
Huisartsen & Apotheek vindt
u onder meer in Heeswijk-Dinther
& Nistelrode. De huisartsen uit
de regio draaien diensten in
Loosbroek.
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Symposium ‘Niet te vergeten’

Publiek werd betrokken bij deze avond

Een indrukwekkend programma

HEESCH - Tot de laatste plaats was CC De Pas op donderdag
8 maart uitverkocht voor het symposium ‘Niet te vergeten’. Het
symposium werd geopend door Angela Groothuizen met het prachtige lied ‘Dwaal’. Het syposium ging over de vreselijke hersenziekte frontotemporale dementie; een ziekte die vooral relatief jonge
mensen tussen de 45 en 60 jaar treft en in enkele gevallen zelfs al
mensen rond het dertigste levensjaar.

mentie en gaf ook aan dat mensen met FDT ongeremd gedrag
laten zien. Ontroerend, soms
hilarisch maar bovenal indrukwekkend. Marga van den Broek
sloot muzikaal af met een prachtig, gevoelig lied; bijgestaan
door pianist Huub Sperber. Een
avond om nooit te vergeten!
Op 31 maart volgt het ‘Niet te
vergeten’ festival, wederom in
CC De Pas en er wordt wederom
gehoopt op nog een uitverkochte zaal.

Het is een ziekte die iemand
wezenlijk verandert, niet alleen
lastig voor de persoon zelf maar
ook voor zijn of haar partner.
Dat bleek uit de interviews met

en uitproberen waardoor mensen met FTD minder negatieve
prikkels krijgen en hun gedrag
positief gestuurd wordt. Het
verhaal van Sandy van Rossum

Het is een ziekte die iemand
wezenlijk verandert
mantelzorgers en een collega
van Maarten van Rossum, inmiddels overleden aan FTD. De
boodschap was vooral; neem
mensen serieus die vertellen over
wat hen overkomt, wacht niet
tot ze hulp vragen maar doe iets.
Na de pauze vertelden Alwies
Hendriks en Elly Prins, beiden
werkzaam bij de Waalboog, over
een methode die ze toepassen

kwam recht uit haar hart. “Het
was mijn grootste nachtmerrie
om voor een volle zaal te spreken, maar intussen is het mijn
grootste wens om mensen te informeren over FTD en om geld
op te halen voor onderzoek. De
film ‘Mijn kind heeft dementie’
van Pieter Wolswijk en Klaas
Jansma gaf een duidelijk beeld
over de strijd en zoektocht van
ouders met een kind met de-

Kaarten zijn in de voorverkoop
te verkrijgen bij de Jumbo supermarkten in Oss en Heesch,
bij CC De Pas óf door geld over

Foto’s: Ad Ploegmakers

Angela Groothuizen

te maken op rekeningnummer
NL 93 RABO 032 445 1547 ten
name van J.M.G. van Bakel.
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VERKIEZINGSEVENT
Vrijdag 16 maart

politieke markt
18.00-19.00 uur
18.00-22.00 uur
Gratis entree
CC Nesterlé Nistelrode
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HUID
GERICHTE zORG vOOR UW

vergoeding
?
Check uw
zorgpolis.

ACNE - LASER - OEDEEM - STEUNKOUSEN
NiSTELRODE | DEN bOSCh Ι DRUNEN Ι 06-22260350 - 06-22260050
WELKOM BIJ DE HUIDTHERAPEUT. WELKOM BIJ HUIDGERICHT.
WWW.HUIDGERICHT.NL

Praktijk
voor
KINDERFYSIOTHERAPIE

H. Stokstraat 4 - 5473 GL Heeswijk-Dinther
0413-228509 - info@mtc-bernheze.nl – www.mtc-bernheze.nl
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techniek zal bij laverhof nóóit boven
persoonlijke aandacht gaan!
lopen, zoeken we naar oplossingen. We weten dat lichamelijk
én geestelijk actief zijn juist voor
ouderen ontzettend belangrijk is.
We hebben hiertoe ontzettend
veel mogelijkheden en willen ook
heel graag een brug naar buiten
slaan: mensen uitnodigen om

als grootste kwaliteit contact maken, doet dat heel eenvoudig.
Het vraagt niets, het nodigt alleen maar uit tot gesprek, beweging of een reactie. Het begroet,
het zingt en het maakt muziek;
een activiteit die voorbij woorden
gaat en bewoners altijd raakt! En

Op 17 maart kun je
vrijblijvend een kijkje nemen
sámen met ons in beweging te
komen. Nieuwe technieken dagen uit tot onderling contact, tot
samen in beweging komen en wij
hopen ook dat vrijwilligers zich
uitgedaagd voelen om met deze
technieken samen met bewoners
in actie te komen.”

Sanne Kivits en Annemiek van den Bosch

Tekst en foto: Hieke Stek

HEESWIJK-DINTHER - Maar techniek zal wel steeds meer als hulpmiddel ingezet gaan worden. Ook
bij Laverhof. Annemiek van den Bosch, dagbestedingscoach van Cunera Lindelaan, en Sanne Kivits,
manager van het team Welzijn in Cunera/De Bongerd in Heeswijk-Dinther en Het Retraitehuis in uden:
“We zien mensen een beetje terughoudend reageren op nieuwe technieken en dat is beslist niet nodig!
Persoonlijke aandacht blijft bij ons altijd op nummer één staan. Techniek is juist een middel om het
contact met mensen te bevorderen! Neem Zora bijvoorbeeld: het robotje kan gymnastiek- of yogabewegingen voordoen, zodat wij onze handen vrij hebben om de mensen te helpen bij die bewegingen.”
Sanne stuurt collega’s aan om
er samen voor te zorgen dat
het welbevinden van bewoners
standhoudt of verbetert. Tevens
coördineert zij vrijwilligers in
Cunera/De Bongerd en Het Retraitehuis. “Welzijn of welbevinden heeft te maken met een
gevoel van tevredenheid. Het
belang van je sociaal, geestelijk en lichamelijk goed voelen

is groter dan mensen misschien
denken. Het bepaalt wel degelijk de ‘kleur van je dag’. En wij
zijn bij Laverhof continu op zoek
om vanuit de bewoners te kijken
wat aansluit bij hun welbevinden.
Met een team van negen dagbestedingscoaches in Cunera/
De Bongerd en Het Retraitehuis
zoeken we hierin mogelijkheden
en als we tegen problemen aan-

Techniek
versterkt de
persoonlijke
benadering

EEN rEActiE, HoE klEiN
soMs ook, oNtroErt AltijD
Annemiek coacht collega’s uit de
zorg in het doen van activiteiten
die gericht zijn op het dagelijks
welzijn van bewoners. “Innovatief denken en doen in welzijn
is belangrijk. Ik zie welke mooie
resultaten de moderne technieken ons al gebracht hebben.
Het zit soms in kleine dingetjes,
maar die zijn zó belangrijk. Met
onze Silverfit fietsen bewoners
op een ‘zitfiets’ visueel door
hun eigen dorp. De herkenning,
soms ineens, is ontroerend. De
interactieve
beleeftv/beleeftafel, met diverse spelvormen en
foto’s/plaatjes, is een wonderlijk
hulpmiddel waardoor bewoners
samen met familie, kleinkinderen en vrijwilligers in contact of
in beweging komen met elkaar.
Dan onze nieuwe aanwinst Zora.
Het vertederende robotje, met

zo zetten we techniek in op Laverhof: als hulpmiddel, waardoor
onderling contact eenvoudig gemaakt wordt en wat de persoonlijke benadering juist versterkt.”
oPEN DAG
Op 17 maart van 14.00 tot 16.00
uur kun je vrijblijvend een kijkje
nemen bij Cunera/De Bongerd.
Er worden rondleidingen verzorgd en je kunt kennismaken
met onze vele mogelijkheden
van zorg- en dienstverlening.
Ook met de nieuwe technieken
die we als hulpmiddel inzetten en
ons rijke verenigingsleven.
Je bent van harte welkom!

6

Woensdag 14 maart 2018

PAROCHIENIEUWS

BernhezeFAMiLieBeriChten
“Het boek is uit,
het was prachtig”
Met verdriet, maar ook vervuld van ontelbare mooie herinneringen,
hebben wij in liefde losgelaten onze lieve ma en trotse oma

Jo Dollevoet-de Wit
 Sprang Capelle, 2 april 1931

† Heesch, 10 maart 2018

echtgenote van

Jan Dollevoet †
Karin en Michel
Sem
Jette

Mark en Mariëlle
Ghislaine
Sayenne en Stan

Ma is thuis in haar appartement nr. 226 in zorgcentrum
Heelwijk, Mozartlaan 2 te Heesch. U bent welkom om
persoonlijk afscheid van haar te nemen op woensdag 14 maart
en donderdag 15 maart van 16.00 tot 20.00 uur.

Dankbetuiging

Eén ogenblik,
kan alles doen veranderen...
Na een mooie avondwake en indrukwekkende crematie, willen
wij iedereen bedanken voor de overweldigende belangstelling.
De vele kaarten, bloemen, appjes en aanwezigheid hebben ons
troost gebracht na het overlijden van

Elly van Lokven-De Mol
Het heeft ons daarbij enorm gesteund te merken dat Elly niet
alleen voor ons, maar ook voor vele anderen,
veel betekend heeft.
Heeswijk-Dinther

Frans van Lokven
Nathalie en Mark
Demi-Maud-Jesse
Sylvia en Martijn
Evie-Lotte-Lize-Linn-Pim

Paus Franciscus 5 jaar: een tussenbalans
Wat heeft hij bereikt? Wat is zijn drive?
HEESWIJK-DINTHER - Paus
Franciscus is sterk aanwezig op
het wereldtoneel. Hij breekt de
harten van mensen open, is ongecompliceerd maar roept ook
tegenstand op.

vandaan? Wat zijn zijn ‘roots’?
Afkomstig uit een immigrantenfamilie in Argentinië, leraar en
jezuïet, bisschop in een Derde
Wereldland en dan plotseling
Paus. Hoe ziet zijn dagelijks leven eruit en welke belangrijke
stappen heeft hij in deze vijf jaar
gezet?
Inleider: Joost Jansen, pastoor

Duidelijk is dat hij de bezem
haalt door vastgeroeste instituties. Waar haalt hij zijn inspiratie

parochie Heilige Augustinus.
27 Maart in het Willibrordcentrum. De avond begint om 20.00
uur en de toegang is gratis.

ontdek het hart van het christelijk geloof
tijdens informatieavond over Eucharistie
HEESCH/NISTELRODE - Draait het in het leven uiteindelijk niet om de liefde? Ontdek opnieuw, of voor
het eerst, dat het hart van het christelijk geloof, Jezus die Zichzelf aan ons geeft in de Eucharistie, draait
om de liefde. Maar wat gebeurt er eigenlijk in een Eucharistieviering? En hoe kan jij meer betrokken zijn
bij wat er plaatsvindt? Net zoals het helpt als je wat regels kent van een sport om meer van het spel te
genieten, kan enige uitleg over de opbouw van de Eucharistieviering helpen om meer te begrijpen en
te beleven wat daar gebeurt. En hoe zat het ook al weer met de Goede Week en Pasen? Wat herdenken
we? Wat vieren we?
Vanuit de parochie De Goede
Herder willen wij daar graag
antwoord op geven. Daarom organiseren we op weg naar Pasen
vooraf aan Palmzondag, Witte
Donderdag, Goede Vrijdag en
Stille Zaterdag op drie kerklocaties een informatieavond over de
Eucharistie.
Dan kun je een viering in een van

de zes kerken (Geffen, Heesch,
Nistelrode, Nuland, Vinkel en
Vorstenbosch) makkelijker volgen en begrijp je bijvoorbeeld
bij een uitvaart de woorden en
gebaren beter. En zo kunnen
ouders hun kinderen echt laten
meedoen aan de Eerste Communie. Want het is natuurlijk een
feest om met z’n allen de liefde

van God te vieren!
Je bent van harte welkom op
maandag 19 maart om 19.30
uur in de parochiezaal achter
de Lambertuskerk in Nistelrode, dinsdag 20 maart om 20.00
uur in de Petrus’ Banden kerk in
Heesch.
Meer informatie:
a.bergsma@parochiedgh.nl.

contactavond st. Barbaragilde Dinther

HEESWIJK-DINTHER - Zaterdag
3 maart kwam het hele gilde
met familie en aanhang naar
het Gildehuis voor de jaarlijkse
contactavond. Een avond met
vertier, zodat iedereen zich kon
vermaken met datgene wat de
eigen mensen op de planken
brengen.
Het was ook de avond van de
jubilarissen. Ad Meulenbroek
was 40 jaar Gildebroeder en
Harry van Zutphen 25 jaar. Voor

Ad was een afvaardiging van
Gildekring Maasland gekomen
om hem te huldigen met een
oorkonde en speld, voor Harry en Ad was er ook een mooie
gilde-onderscheiding van het St.
Barbaragilde. Heren proficiat!
Tijdens de acts waren er vier
deelnemende partijen. Iris en
Luna met een goed ingestudeerde dans. Bob en Sem Verhoeven
met een goed opgezette act; een
zelf gecomponeerde tromsolo.

Ad Verhagen en Jan van Gerwen brachten een parodie over
het eigen Gilde. Joris, Emile, Bart
en Rick kwamen elkaar in het
urinoir tegen, met de nodige humor natuurlijk.
Het waren Ad Verhagen en Jan
van Gerwen die de eerste prijs
kregen toegedicht van de jury,
zeer verdiend!
Na nog gezellig natafelen kon
iedereen terugkijken op een gezellige contactavond.

1

Kracht geven...
Met persoonlijke begeleiding
en advies zorgdragen voor
een memorabel afscheid

Tom van den Berg Uitvaartzorg
Steun

toeverlaat

Eikenhoek 45, 5473 GW Heeswijk-Dinther, www.tomvandenberguitvaartzorg.nl
In samenwerking met Yarden

Kan ik u helpen? Bel 0413-749004

nisteLrode
Anne vAn drieL
Stem 21 maart cda
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Echte Bakker Van Mook bakt
al tien jaar vers brood en
banket van topkwaliteit

Aanbiedingen geldig van
15 t/m 21 maart
Aan Laar / Tramstraat - Nistelrode

Groent� e� frui�
d�’� d� klo�
ron� geniete�
EkoPlaza webshop
afhaalpunt

SLA+KOMKOMMER€ 1.50
GESCHRAPTE KRIEL 1 kilo € 1.00
ELSTAR APPELS 1 kilo € 1.75
Karin en Michel

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

NISTELRODE - Tien jaar geleden startten Michel en Karin hun avontuur in het mooie Nistelrode, met
de bakkerij waarvan ze wisten dat er het nodige aan diende te gebeuren. Maar ze zetten de schouders
eronder en vanaf dat moment was er alleen maar groei. Het klantenbestand nam met sprongen toe en
klanten uit zowel Nistelrode als omliggende dorpen wisten de bakker te vinden. En tot op de dag van
vandaag blijft deze groei doorzetten. Van Mook staat dan ook voor kwaliteit en service.
Kwaliteit
Klanten kiezen heel bewust voor
Van Mook, vanwege het kwalitatief zeer goede en verse brood,
de ruime sortering banket en iets
lekkers voor bij de koffie. En wat
ook prettig is: in de winkel kunnen ze je precies vertellen welke
ingrediënten er in de producten
zijn gebruikt, belangrijk als het
om een dieet of allergie gaat. Bij
de bereiding maakt Van Mook
graag gebruik van producten
uit de streek. Het assortiment
wordt voortdurend aangepast
aan het seizoen of speciale dagen, waarbij alle producten door
het team zelf worden bedacht en
gemaakt.
Ambacht
In de afgelopen tien jaar groeide
de zaak van 8 naar 26 medewerkers en vond een aantal verbouwingen plaats. Vorig jaar werd de
winkel uitgebreid en de bakkerij
vergroot. Bovendien werd een
tweede winkel geopend in Berg-

Groot assortiment rauwkostsalades.
Elke dag vers.
Laar 80a • 5388 HK Nistelrode • Tel. 0412-612426
info@ceelengroentefruit.nl • www.ceelengroentefruit.nl

Vorstenbosch
0413-363645

Oude situatie 2008

Huidige situatie

hem. Ook de bakkerij heeft een
hele ontwikkeling doorgemaakt.
Zo is er geïnvesteerd in machines
die de bakkers gebruiken om het
werk verantwoord en gemakkelijker te maken, zonder dat het
concessies doet aan de kwaliteit
van de producten.

alle klanten. Andersom blijven
zij hun uiterste best doen om de
klant te verrassen, te blijven vernieuwen en te blijven luisteren
naar de behoeftes van de klanten.

Dat is waar de bakkers voor
staan. Want het is en blijft een
ambachtelijk beroep.
Dankjewel
Michel en Karin zijn blij en dankbaar met de grote trouwe klantenkring en willen graag een
groot ‘dankjewel’ uitspreken aan

Heb je ook zin in vers brood of
iets lekkers van de warme bakker? Welkom bij Van Mook! En
als je dan toch langsgaat, profiteer dan meteen van die mooie
jubileumaanbieding.

Nistelrode
0412-611282

Grillworst
in verschillende smaken
100 gr.

Speklappen
100 gr.

€ 0,75

€ 1,00

Kip Cajun
100 gr.

€ 0,90

Van Mook, de Echte Bakker
Laar 66, Nistelrode
0412-611277
www.vanmook.echtebakker.nl.

VOLOP PARKEERGELEGENHEID
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kbo loosbroek

KBO Bernheze

Gelukkiger ouder worden
zorgden voor de zaalinrichting en
de versnaperingen. In augustus
2005 werd er een bridgecursus
gegeven door Bert Grim die vakkundig werd ondersteund door
Jan Gevers en Sjaan Roefs. Rien
de Visser verzorgde vanaf 2007
tot en met 2016 de leiding.
Van september tot en met mei
speelt men op de vrijdagmiddag
onder de bezielende leiding van
Tonny van Kemenade en Mien
Ketelaars met circa 50 deelnemers in twee lijnen. Om aan te
kunnen schuiven aan de bridgetafel is het lidmaatschap/gastlidmaatschap van KBO-Heeswijk
vereist. Het deelnemersaantal
is nog steeds groeiende en de
bridgezaal dreigt te klein te worden. KBO-Heeswijk zoekt naar
oplossingen als dit een probleem
gaat worden!

Belasting invulhulp

KBO-belastinginvulhulp vult
100.000ste
formulier in
HEESWIJK-DINTHER - Woensdag 7 maart om 15.00 uur was
een feestelijk moment voor de
heer en mevrouw Mikkers uit
Heeswijk-Dinther én voor hun
KBO-belastinginvulhulp Gerrit
van den Berg.
“Van alle KBO-leden die gebruik
maken van onze belastingservice, is uw zojuist gedane aangifte de 100.000ste in vijf jaar. Dat
willen we graag met u vieren!”,
zo deelden Cor Verberk en Willy van der Steijn, voorzitters van
respectievelijk KBO Heeswijk en
KBO Dinther, mede onder uitreiking van een attentie. De heer
en mevrouw Mikkers zijn erg blij
dat ze van deze service vanuit
hun eigen KBO-Afdeling gebruik
kunnen maken. “Vorig jaar was
er een probleempje dat we zelf
niet gezien zouden hebben, maar
Gerrit heeft dat voor ons opgelost”, zo vertelt de heer Mikkers.
“Het is écht waardevol, ook omdat wij zelf helemaal niet handig
zijn op de computer, en tegenwoordig kan alles alleen nog
maar digitaal. Fijn dat de KBO
ons hiermee kan ondersteunen.”
Ook Gerrit van den Berg, belastinginvulhulp, is aangenaam
verrast. “Ik denk dat we met
alle belastinginvulhulpen in Brabant inderdaad heel veel mensen
blij maken. De komende weken
wordt weer een drukke periode
voor ons.” Hij licht nog toe dat
het aantal vragen dat zijn ‘klanten’ hebben de laatste jaren alleen maar is toegenomen.

KBO Heesch
gaat keezen
HEESCH - Naast de vele soosactiviteiten, waarvan je een overzicht kunt vinden in het boekje
getiteld ‘Zo werkt het bij de
KBO’, heeft een groepje mensen
onder leiding van Jan en Toos
Schuurmans een nieuwe activiteit op poten gezet, namelijk

keezen. Op de vrijwilligersdag in
november 2017 is dit spel voor
het eerst geïntroduceerd en dit
bleek een doorslaand succes te Cover ‘Meer eten minder zorg!’
zijn.
veel praktische voorbeelden,
Dit bordspel is een variant op hoe iedereen door zelf te blijhet alom bekende ‘Mens Erger ven snijden, de maaltijden klaar
Je Niet’ en in plaats van dobbel- te maken en actief te blijven bij
stenen wordt een stok kaarten de boodschappen, allerlei vaargebruikt om je zetten te bepa- digheden blijft trainen op fysiek,
len. Het spel wordt in teams van sociaal en mentaal vlak. Dit geeft
twee gespeeld met vier tot maxi- op den duur niet alleen veel minmaal acht personen en, net als der kans op ongelukjes of vallen,
bij ‘Mens Erger Je Niet’, is het de maar dit zorgt ook dat je op anbedoeling jouw vier pionnen in dere terreinen de dingen kunt
je veilige thuishaven te krijgen, blijven doen die je belangrijk
maar... je wordt aan alle kanten vindt, zoals je hobby blijven uitgepest door je tegenstanders! oefenen of op bezoek gaan bij je
Iedere spelronde duurt zo’n 30 (klein)kinderen.
tot 45 minuten. Het is inmiddels
al zo populair dat er zelfs al Nederlandse kampioenswedstrijden
keezen worden gehouden!
Om met dit spel van start te gaan
start KBO Heesch vanaf 13 maart
met drie speelvelden. Al naar gelang de belangstelling kan dit te VORSTENBOSCH - KBO Vorzijner tijd uitgebreid worden.
stenbosch organiseert op woensHeb je interesse in een gezellig dag 21 maart weer een liederenavondje keezen? Meld je dan tafel. De muzikanten van ‘Het
aan bij Bernard Heesakkers of Jan Liederenhofke’ uit Odiliapeel
Wassenaar of loop eens vrijblij- zullen deze avond verzorgen.
vend binnen in onze huiskamer
op dinsdagavond vanaf 19.00 Het repertoire bestaat voornauur in CC De Pas!
melijk uit bekende Nederlandse
liedjes die de meeste senioren
vanuit hun jeugd wel kennen.
Boeken met muziekteksten zullen aanwezig zijn. Ook zullen
de meezingteksten op een groot
scherm geprojecteerd worden.
De aanvang van deze avond is
NISTELRODE - In CC Nesterlé om 19.30 uur en rond 22.00 uur
vindt op dinsdag 20 maart een zal de avond ten einde lopen. De
themamiddag plaats, georgani- zaal is open om 19.00 uur. De
seerd door KBO Nistelrode. Je
hoeft je niet vooraf aan te melden, de toegang en koffie zijn
gratis. De bijeenkomst duurt van
14.00 tot 16.00 uur. Iedereen die
geïnteresseerd is in dit thema is
van harte welkom.

Voorjaarsliederentafel KBO
Vorstenbosch

Lezing:
‘Meer eten
minder zorg!’

Phyllis den Brok, schrijfster van
het boek ‘Meer eten minder
zorg!’, legt uit waarom het juist
belangrijk is om zoveel mogelijk
van deze dagelijkse dingen rondom eten en drinken zelf te blijven
doen. En niet te snel te grijpen
naar dienstverlening die dit allemaal overneemt.
Deze middag vertelt zij, met

Bridgen in Heeswijk-Dinther

entree is € 2,- per persoon, inclusief een kopje koffie/thee. Deze
avond is voor iedereen toegankelijk. Ook niet-leden zijn van harte
welkom. Wil je zingen, wil je gezelligheid? Kom dan ook!

Bridgen in
HeeswijkDinther
Heeswijk-Dinther - Vrijdag 9
maart was er een feestelijk moment voor KBO-Heeswijk. Deze
dag was door het bestuur uitgekozen om te vieren dat er al meer
dan dertien jaar wordt gebridged
in het KBO-clublokaal.
Voorzitter Cor Verberk sprak de
bridgers toe en feliciteerde de leiding met het bereiken van deze
mijlpaal. Een speciale felicitatie
en woord van dank besteedde
hij aan de oprichters en deelnemers van het eerste uur. Hij verraste hen met een bloemetje en
een wijntje. Verder wenste hij de
bridgers een leuke bridgemiddag
onder het genot van enkele gratis
drankjes toe. Drie bestuursleden,
Trees Sigmans, Rinus van de Aa
en Harrie van de Berg, namen
samen met een vijftal leden op 20
december 2004 het initiatief om
het bridgespel toe te voegen aan
de lijst van activiteiten. In januari 2005 is men met acht spelers
begonnen. Ine en Henry Verrijt

Wil je ook meedoen? Neem dan
contact op met KBO-Heeswijk.

Lezing:
Gelukkiger ouder
worden
LOOSBROEK - Iedereen wil
graag ouder worden, maar dan
wel in goede gezondheid, zowel
lichamelijk als geestelijk. Sommigen hebben geluk en lopen
nauwelijks tegen beperkingen
aan. Voor anderen is het echter
een hele uitdaging om vitaal te
blijven.
Gelukkig kun je zelf een heleboel
doen om je lichaam en geest positief te beïnvloeden. Wim van
Kreij uit Sint Oedenrode schreef
daarover een mooi en handig
boek. En hij geeft er lezingen
over. Op uitnodiging van de
KBO Kring Bernheze houdt Van
Kreij op donderdag 22 maart om
13.30 uur een lezing in CC De
Wis. Aan de hand van een Powerpoint presentatie bespreekt
hij het welzijn van senioren vanuit acht invalshoeken. Die betreffen je lichamelijke en geestelijke gezondheid, maar ook je
welzijn in het algemeen en nog
veel meer. Van Kreij beheerst de
kunst om daar op een levendige
en aansprekende manier over
te vertellen. Hij is zelf een vitale
senior en is voor de KBO actief
op diverse terreinen. Zijn lezing
in Loosbroek is toegankelijk voor
alle belangstellenden. De toegang en de koffie zijn gratis.

1
heesch
Adri schooL
Stem 21 maart cda

hypotheken gevestigd in Nistelrode.
in Nistelrode geopend.
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container nodig?
Door snelle service snel aan de slag!

‘Het pand waar wij in gevestigd za
locatie. Wij willen graag dichtbij on
gevonden
in Nistelrode, o
uhebben
gewoon
bindirecteur Gerard Groot.

rivez: ‘Bij ons kunt
nenlopen, wanneer het ù schikt’

een zelfstandig
Vanuit een nieuw pand nog steedsRivez
een is
vertrouwd
adviesen onafhan
jubileum vierde. Regionaal is Rivez
hypotheken en financiële planning
woningcoöperaties, vastgoedbehe

Ga je klussen in huis of tuin en een container nodig?
Bestel nu makkelijk online op WIMRUIJS.NL

DE SNELSTE EN GOEDKOOPSTE IN DE REGIO!
HEESCH - Wim Ruijs is een betrouwbare en ervaren partner voor containerverhuur,
transport en levering van zand en grind. De lente komt eraan en de (ver)bouwplannen
die in de winter gemaakt zijn, kunnen nu van start. Voor deze klussen in huis en/of
in de tuin is vaak een container nodig. De nieuwe webshop van Wim Ruijs zorgt voor
nog meer bestelgemak.
Firma Wim Ruijs staat met meer dan 40
jaar ervaring in afvalverwijdering klaar
om de benodigde container indien nodig
dezelfde dag te leveren.
Gaat u klussen in huis of tuin, heeft u
een container nodig en wilt u snel aan de
slag? Dan is Wim Ruijs de goedkoopste
en snelste oplossing in de regio!
Daarnaast levert Wim Ruijs al ruim 60 jaar
diverse soorten zand en grind. Dit kan los
gestort worden of in big bags.

Ga naar de website waar u online uw bestelling kunt doen.

Transport & Containerverhuur
Kerkweg 2, 5384 NL Heesch
0412-451313
info@wimruijs.nl
www.wimruijs.nl.

Zelfstandig Adviseur RegioBank
Rivez is Zelfstandig Adviseur Regio
geldzaken regelen zoals zij dat wil
En dat kost de klant niets extra’s. O
kunnen bij ons terecht voor betale
een goed gesprek met een kop ko
Vincent Driessen, Zelfstandig Advi

NISTELRODE – Steeds meer banken en tussenpersonen verdwijnen. Maar mensen
willen nog steeds spontaan binnenlopen bij een verzekeringskantoor of bank. Bij
binnenlopen
Rivez kunt u altijd binnenlopen voor een korteGewoon
vraag, persoonlijk
advies of hulp bij
Bij Rivez kunt u voor de deur parke
uw bankzaken.
Rivez is een zelfstandig en onafhankelijk
assurantie-adviesbureau, welke afgelopen jaar haar 20 jarige jubileum vierde. Bij
Rivez kunt u terecht voor al uw particuliere en zakelijke verzekeringen, hypotheek
en financiële planning.
Daarnaast is Rivez ook Zelfstandig Adviseur RegioBank. U kunt uw bankzaken
regelen zoals u dat wenst. Op kantoor,
thuis via internet of onderweg via de Mobiele App.
Naast uw eigen bankzaken kunt u bij RegioBank voor uw (klein)kind een Zilvervloot spaarrekening openen of uw (klein)
kind zélf leren sparen en betalen met
JongWijs. U kunt voor de deur parkeren
en kunt gewoon binnenlopen. Dat binnenlopen nemen ze bij Rivez heel letterlijk. Het kantoor is elke werkdag geopend

Rivez heel letterlijk. Een afspraak m

en een afspraak maken voor een advies
kantoor
is elke
werkdag
of om
bankzaken
te regelen
is niet geopend
nodig.
U mag binnenlopen wanneer het ù schikt.
Het kantoor is gevestigd aan Laar 63B,

He
Te

5388 HC te Nistelrode. Telefonisch is het
kantoor bereikbaar op telefoonnummer
088-8000900, per e-mail info@rivez.nl
en via internet www.rivez.nl.
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Het regent prijzen
tijdens de Paasbingo
VORSTENBOSCH - Kom op donderdag 29 maart gezellig mee kienen. Voor de tweede keer wordt er een crazy bingoavond ten behoeve van het goede doel georganiseerd. Crazy klinkt misschien wat
vreemd, maar dat heeft alles te maken met de vele prijzen die deze
avond te winnen zijn. Het wordt weer een gezellig avondje ouderwets kienen waarbij meer dan 100 prijzen worden weggeven. Het
is zelfs mogelijk om met een mooie prijs naar huis te gaan zonder
dat je zelf bingo hebt. De avond zal op zijn paasbest gepresenteerd
gaan worden.

Om zeker te zijn van een plaats
kan vooraf een toegangskaart
worden gekocht bij Johnny &
Mieke’s Dagwinkel in Vorstenbosch, Dio Sparkling in Nistelrode en bij Paperpoint in Heeswijk-Dinther. Je kunt ook op
29 maart een kaart kopen aan de
kassa, maar... vol = vol. Een toe-

vorstenbosch
Wim vAn Lith
Stem 21 maart cda

HEESCH - Sterrenwacht Halley is op vrijdag 16 maart voor publiek
geopend. Het programma begint om 20.00 uur en duurt ongeveer
twee uur. Het is leuk en interessant voor alle leeftijden. Vooraf aanmelden is niet nodig.

De avond staat geheel in het teken van het goede doel. Onder
de noemer ‘doelbewust voor
het goede doel’ worden er diverse activiteiten ten behoeve
van stichting Vrienden van Buro
Lima georganiseerd en ten behoeve van diverse plaatselijke
jeugdverenigingen.
De bingoavond vindt plaats in
gemeenschapshuis de Stuik en
start om 20.00 uur. De zaal gaat
open om 19.00 uur.
gangskaart kost €10,-. Tegen inlevering van het toegangsbewijs
ontvang je op de bingoavond
een compleet bingoboekje waarmee je de gehele avond kunt
meedoen met de bingo. Meer
info over de doelbewuste acties
vind je op
www.bvvorstenbosch.nl.

VErkiEziNGsEVENT

1

Publieksavond bij Halley

De telescopen worden gericht
op sterren, dubbelsterren en
sterrenhopen en op de kosmische stof- en gaswolk genaamd
Orionnevel. Misschien zijn begin van de avond de planeten
Mercurius en Venus nog even te
zien, voordat ze onder de westelijke horizon verdwijnen.
Vanaf het dak van de sterrenwacht kijk je naar de Melkweg
recht boven je hoofd en leer je
sterren en enkele sterrenbeelden
herkennen met bekende en minder bekende namen, zoals Stier,
Cassiopeia, Draak, Grote en Klei-

DEBAT

ne Beer, Poolster, Betelgeuze en
Sirius. Het moet natuurlijk wel
onbewolkt zijn om de sterren en
planeten te kunnen observeren.
In het auditorium en het planetarium verzorgen Halleyleden
presentaties over de sterrenhemel en ons zonnestelsel.
Entree op de publieksavond:
€ 5,-, kinderen tot en met twaalf
jaar betalen € 3,-.
Sterrenwacht Halley
Halleyweg 1 Heesch/Vinkel
0412-454999
www.sterrenwachthalley.nl

Vrijdag 16 maart
Aanvang: 18.00 uur
CC Nesterlé Nistelrode

Kort nieuws

Ponyclub
komt spullen
rommelmarkt
ophalen
NISTELRODE - Leden van
Ponyclub De Kleine Heemskinderen komen zaterdag 24
maart vanaf 9.00 uur spullen
ophalen voor de rommelmarkt. Heb je goede bruikbare
spullen die je liever niet aan de
weg wil zetten?
Laat het ons dan weten via
pcdekleineheemskinderen@
gmail.com. Dan bellen we
even aan om ze bij je op te
halen.
Alvast bedankt!
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‘PARDON!’

een onmiskenbaar blijspel door Efkes Anders

Van stevig
sporten komt
helemaal niets
meer terecht
Een vreemde verzameling van ‘over-de-top-typetjes’

Foto’s: Yvonne Rosenhart

NISTELRODE - Er wordt nu al, tijdens de repetities, veel gelachen door de spelers van
Efkes Anders. Heerlijk om ‘over-de-top-typetjes’ neer te zetten, dat vindt bijna iedere
amateurtoneelspeler leuk om te doen.
Het blijspel dat Efkes Anders
dit jaar in april op de planken
brengt, bevat een vreemde verzameling typetjes die beslist op
de lachspieren werkt. En, zoals
dat in een blijspel hoort, komen
de personages onverwacht in een

situatie terecht die de verhoudingen op scherp zet.
In dit stuk eist een zekere Roos
Pardon een zieltogend fitnesscentrum op en claimt het eigenaarschap. Ze zal die dooie boel

daar wel eens even opkloppen
en opstuwen tot een ongekend
winstgevend centrum.
PARDON?! Daar zijn de vaste
bezoekers en het zittende personeel het absoluut niet mee eens!
Dat laten ze dan ook merken. Ie-

der op zijn of haar eigen-aard-ige
manier! Met alle gevolgen van
dien. Je begrijpt dat er van stevig
sporten helemaal niets meer terecht komt!
‘PARDON!’ is geschreven door
een van de leden van Efkes Anders, namelijk Hans Guntlisbergen. Regisseuse Maartje van der
Mey geeft er vorm aan. Nieuwsgierig? Volg ons op Facebook!
Iedereen is van harte welkom bij
‘PARDON!’

‘PARDON!’ in
CC Nesterlé
Nistelrode op:
Zaterdag 7 april om 20.00 uur
Zondag 8 april om 20.00 uur
Entree: € 10,- inclusief een
consumptie.
Verkoop kaartjes: vóór de
voorstelling aan de kassa en
vanaf 19 maart bij:
CC Nesterlé
(enkel pinnen)
Van Mook, De Echte Bakker
(enkel pinnen)
Bloemsierkunst Ari-Jenne
(enkel contant betalen).
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Vriendenconcert
Maaslands Senioren Orkest

Lenteconcert

VORSTENBOSCH - De Notenkrakers organiseren op zaterdag 17 maart samen met het
Metropeelorkest uit Westerbeek
in CC De Stuik een lenteconcert.

De orkesten worden aangevuld
met zang en een combo. Het belooft een vrolijke muziekavond
te worden aan het begin van de
lente. De toegang is gratis.

Beide orkesten spelen een aantal
frisse en hedendaagse nummers.

Voor meer informatie kijk op
www.notenkrakersvorstenbosch.nl

Liederentafel met zang
en dans
HEESCH - Binnenkort is er weer
een Liederentafel in CC De Pas.
De organisatie en het orkest
gaan ervan uit dat de belangstelling op woensdag 21 maart
opnieuw groot zal zijn.
De combinatie van zingen en
dansen heeft duidelijk goed
uitgepakt. Steeds meer jongere
senioren weten een avond actieve ontspanning te waarderen

1

en daarmee voor extra gezelligheid te zorgen. De band heeft er
duidelijk plezier in om op deze
manier voor een enthousiast publiek te kunnen spelen. Met slagwerk, accordeon, gitaar en zang
gaan ze er weer een zingende en
swingende avond van maken.
De avond start om 20.00 uur en
duurt tot 23.00 uur. De entree
bedraagt € 2,-. Je kunt al eerder
terecht in De Missezaal.

VERKIEZINGSEVENT
Vrijdag 16 maart

dtv debat
21.00-22.00 uur
Loosbroek
Antoon vAn der Wijst
Stem 21 maart cda

18.00-22.00 uur
Gratis entree
CC Nesterlé Nistelrode

HEESCH - Het jaarlijks vriendenconcert van het Maaslands Senioren Orkest (MSO) uit Heesch gaat
plaatsvinden op zondag 25 maart. Jaarlijks worden vrienden van het MSO uitgenodigd voor een speciaal concert. De donaties die door de vrienden worden gedaan worden gebruikt voor onder andere de
aankoop van nieuwe muziekstukken.
Jaarlijks geeft het Maaslands Senioren Concert een tiental concerten in verzorgingshuizen en
verenigingen in de regio. Afgelopen jaar was de opkomst overweldigend en natuurlijk hoopt
het koor dit jaar weer een mooi
concert te mogen presenteren
voor veel muziekvrienden. De

toegang is gratis en ook niet-leden zijn welkom.
Bij een vrijwillig donatie ter
plekke ben je meteen lid van
‘Vrienden MSO’. En natuurlijk,
de koffie/thee staat klaar bij
binnenkomst. Het vriendenconcert vindt plaats in ‘t Tunneke

in Heesch, aan ‘t Dorp 148. De
zaal is open vanaf 13.30 uur en
het concert begint om 14.00 uur.
Rond 16.00 uur zal deze muzikale middag ten einde lopen.
Voor verdere info ga naar
www.maaslandsseniorenorkest.nl
of bel 06-22545937.
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Cultuurcafé De Mus

Ein Deutsches Requiem van Brahms

HEESCH - Aanstaande zondag
18 maart is het tweede cultuurcafé De Mus in de Vinkelsestraat 59. Er zijn nog plaatsen
beschikbaar!

BERNHEZE/OSS - Het van oorsprong Bernhezer koor, Vocaal Ensemble Oss, gaat onder leiding van Mario
Veldpape een heel bijzondere versie van ‘Ein Deutsches Requiem’ uitvoeren, met twee uitmuntende
pianisten. Ben-Martin Weijand, een nationaal en internationaal vermaarde pianist, en André Telderman.

14.00 uur: Huismuzikant Joost
Ariëns
Zijn muziek leunt tegen kleinkunst aan. Joost Ariëns uit Tilburg maakt dromerige en poëtische teksten. De liedjes blijven
klein omdat hij ze met piano en
gitaar brengt.
14.30 uur: Schrijver Klaas
Knooihuizen
KLaas vertelt over zijn boek met
korte verhalen met de lange titel:
‘Toen wij naar Oostenrijk gingen, liepen er paarden en koeien
op de weg.’
15.00 uur: Reiziger Willy van
Herpen uit Heesch
Willy vertelt over zijn tocht naar

Santiago de Compostela.
15.45 uur: The Click
Deze Heesche band doet niks
liever dan muziek maken. Voorkeur voor een bepaalde stijl hebben de muzikanten niet; ze maken er eerder een sport van om
zoveel mogelijk stijlen en instrumenten te gebruiken.
Een heel gevarieerd programma
dus. Kom gerust eens kijken!

Nog steeds komen vele koorleden uit Bernheze, van de 44
sopranen, alten, tenoren en
bassen komen er 12 uit Bernheze. Meestal wordt ‘Ein Deutsches Requiem’ uitgevoerd door
een koor met een groot orkest.
In plaats van een orkest wordt
de begeleiding door een piano
(vleugel) met twee pianisten
verzorgd. De transcriptie is van
Brahms zelf.
Het concert wordt gegeven in
Oss in de Heilig Hart Kerk aan
de Kromstraat 109 op 18 maart,
de aanvang is 15.00 uur.

In de uitvoering zoals jij deze zult
horen door Vocaal Ensemble Oss
zullen de solopartijen worden
gezongen door Elma van den
Dool, sopraan, en Joep van Geffen, bas-bariton.
De kerk is vanaf 14.30 uur open.
De kaartjes kosten € 15,- per
persoon in de voorverkoop en
€ 17,50 in de kerk. De prijs is inclusief programmaboekje.
Voor meer informatie en het bestellen van kaartjes,
zie www.vocaalensembleoss.nl.

Koninklijke slagwerkers op dreef

Opwarmconcert W.I.K.

BERLICUM/HEESWIJK-DINTHER Afgelopen zondag organiseerde
de Brabantse Bond van muziekverenigingen in Berlicum een
solistenconcours voor slagwerkers.
Koninklijke Fanfare St. Willibrord
uit Heeswijk was daar present.
NISTELRODE - Fanfare W.I.K. uit
Geffen geeft op zondag 18 maart
een concert in CC Nestelré.
Dit concert is ter voorbereiding op de Open Nederlandse
Fanfare Kampioenschappen in
Drachten waar het orkest in april
aan deelneemt. Naast het concoursstuk ‘Fuzje’ wordt er ook
een aantal andere ‘lichte’ wer-

ken gespeeld. Het publiek krijgt
een gevarieerd muzikaal aanbod
van een klein uur. Het begint om
14.00 uur en de zaal is geopend
vanaf 13.45 uur.
De entree is gratis en na afloop is
er gelegenheid om in foyer een
drankje te drinken.
Meer info vind je op
www.nestelre.nl.

Maar liefst zestien jeugdige slagwerkers, opgeleid door Wim van
Zutphen, Emiel Caspers en Jos
Schuts, scoorden gemiddeld een
fabelachtige 8,3!

kers die een 8,3 of hoger scoorden worden uitgenodigd om
deel te nemen aan de Brabantse
kampioenschappen op 12 mei in
Knegsel.

Van de zestien deelnemers behaalden tien slagwerkers een
score van 8,3 of hoger. Slagwer-

Het is duidelijk waar Neerlands
slagwerktalenten vandaan komen!

1
heesch
ruud Leeijen
Stem 21 maart cda
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auto & motor

nieuws

Autoverlichting:

top drie ergernissen
1. Dagrijverlichting:
veilig of niet?
Dagrijverlichting moet een naderende auto overdag beter zichtbaar maken. Het voeren van
verlichting overdag bevordert de
zichtbaarheid en herkenbaarheid
van weggebruikers en vermindert daarmee de kans op ongevallen. Onderzoek wijst uit dat
weggebruikers die overdag geen
verlichting voeren (fietsers en
voetgangers) ook baat kunnen
hebben bij dit type verlichting.

Taxi van Lieshout

Dagrijverlichting (DRL, ‘daytime
running lights’) is verplicht op
auto’s die hun typegoedkeuring
na januari 2011 hebben gekregen en daarna dus nieuw op de
markt zijn verschenen. De verplichting geldt niet voor auto’s
waarvan het model al langer
op de markt is. Bij veel auto’s
met dagrijverlichting branden
de achterlichten niet en dat kan
gevaarlijke situaties opleveren.
Automobilisten moeten er dan
zélf aan denken om bij invallende duisternis en/of mist over te
schakelen naar dimlicht. En dat
wordt wel eens vergeten!
Bij auto’s die na 30 januari 2015
hun typegoedkeuring hebben
gekregen, is deze ‘fout’ gecorrigeerd. Vanaf die datum moeten
de achterlichten van nieuwe auto’s tegelijkertijd met de dagrijlichten branden.

stadslicht) wanneer de normale
verlichting wordt ingeschakeld.
Aan het dashboard van je auto is
niet altijd te zien of de dagrijverlichting is ingeschakeld!
2. Felle verlichting erg
hinderlijk
Veel mensen zeggen last te hebben van de felle verlichting van
andere auto’s. De voornaamste reden van verblinding door
koplampen van auto’s wordt
veroorzaakt door verkeerde afstelling of het gebruik van verkeerde lampen. Soms lijkt het of
auto’s xenonverlichting hebben,
maar is er in werkelijkheid sprake

gebruikers. Die lampen voldoen
immers aan de wettelijke voorschriften zoals die in de Europese regelgeving is vastgelegd.
Inmiddels worden steeds meer
nieuwe personenwagens van
LED-verlichting voorzien. Hetzij als dagrijverlichting, hetzij
als dim- en grootlicht. Het zicht
voor de bestuurder van de auto
is daardoor beter dan met gewone (halogeen) gloeilampen.
3. Ik wil zelf mijn lampjes
kunnen verwisselen
Veel mensen vinden het vervelend dat zij niet zelf de lampjes
van de autokoplamp kunnen

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

Al ruim 90

jaar regelen wij

UW ZIEKENVERVOER MET
PERSOONLIJKE BEGELEIDING

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

LUCHTHAVEN- en ZAKENVERVOER

Als iedere Nederlandse automobilist overdag licht zou voeren,
kunnen op jaarbasis 30 doden
en 500 ernstige verkeersgewonden worden bespaard. Dagrijverlichting heeft ook nadelen:
een hoger brandstofverbruik en
de schadelijke uitstoot die daarmee voor het milieu gepaard
gaat. Die gevolgen kunnen echter aanzienlijk worden beperkt
door energiezuinige lampen te
gebruiken.
Om niet teveel stroom te verbruiken, zijn DRL’s vaak vormgegeven als energiezuinige LED’s.
Autofabrikanten
gebruiken
dagrijverlichting geregeld om
de voorzijde van de auto te verfraaien. Wettelijk gezien mogen
DRL’s alleen wit licht uitstralen.
Bovendien moeten ze aanstaan
bij een lopende motor en automatisch uitgaan (of overgaan in

1

Tekortkomingen die problemen
konden opleveren zijn via Europese
regelgeving aangepast
van goedkope halogeenlampen.
Deze geven veel strooilicht, wat
voor een verblindend effect kan
zorgen. In koplampen die daar
niet voor gemaakt zijn, wordt
achteraf een xenonlamp gemonteerd. Die lampjes passen niet bij
de reflector van de auto, met een
verblindend effect tot gevolg.
Sommige auto’s hebben tegenwoordig een groot-licht-stand
dat er automatisch voor zorgt
dat de tegenligger niet wordt
verblind. LED-techniek maakt
dit mogelijk. Van fabriekswege
gemonteerde xenonverlichting
zorgt, mits goed afgesteld, niet
voor overlast bij overige weg-

VerkiezingsEvent
Vrijdag 16 maart

kom kijken en luisteren
nisteLrode
mArt smits
stem 21 mAArt cdA

18.00-22.00 uur
Gratis entree
CC Nesterlé Nistelrode

verwisselen. Bij veel auto’s is dat
onmogelijk geworden, simpelweg omdat je er zonder speciaal
gereedschap niet bij kunt. Uit
het oogpunt van verkeersveiligheid, onnodige autokosten én de
kans op verkeersboetes heeft de
ANWB (bij monde van de overkoepelende automobielclub-organisatie FIA) zich hard gemaakt
voor Europese regelgeving om
dit probleem op te lossen. Vanaf 2009 moeten autofabrikanten
hun nieuwe modellen zo ontwerpen, dat automobilisten zélf
in staat zijn hun lampen te vervangen. Voor bestaande auto’s
verandert de situatie helaas niet.
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Geef elkaar de ruimte
Adrie spierings croste als klein ventje van een paar turven
hoog al op de motor rond en vanaf zijn zestiende
reed hij officiële wedstrijden
Het is dan ook niet verwonderlijk dat Adrie van zijn grote passie zijn beroep maakte
en in 25 jaar tijd naam maakte met Spierings Motorservice & Motortuning
HEESCH - Adrie en echtgenote Kitty staan dagelijks samen in hun zaak: Kitty verzorgt de administratie
en Adrie doet de rest. De werkzaamheden zijn erg divers, maar het grootste gedeelte van zijn tijd besteedt Adrie aan onderhoud en reparatie van motoren. Met zijn jarenlange ervaring, vakmanschap, kennis en kunde is elke motor bij hem in vertrouwde handen. En waarvoor de klant ook komt: Adrie maakt
altijd tijd voor een praatje en een kop koffie. Want praten over motoren verveelt hem nooit, net zoals
het deelnemen aan races, de endurance-wedstrijden of het begeleiden van raceteams op nationale en
internationale circuits. Als motorrijder ben je kwetsbaar, of je nu toerrijder of crosser bent. Dat begrijpt
Adrie als geen ander. Zijn werkplaats is dan ook uitgerust met de meest geavanceerde apparatuur om de
motor tot in de uiterste precisie te kunnen checken en tunen.
vierd, met op zaterdag van 10.00
tot 16.00 uur een open dag met
een onderdelenmarkt, bijzondere
motoren en oude foto’s. Voor de
zondag is een gratis toertocht uitgezet door Brabant.

Geavanceerde techniek
Zo is er in een speciale ruimte de
testbank, waarop de motor gereden kan worden terwijl hij stilstaat. De uitlaatgassen worden
via een enorme afzuiger meteen
vanaf de uitlaat afgevoerd. Deze
testbank biedt de mogelijkheid
voor statische en dynamische
metingen en aanpassen van
sproeiers, gasnaalden, luchtfilters
of uitlaatsystemen. En dan is er
nog de Flowbank: met deze vector-tester kan de stroming van de

cilinders gemeten en aangepast
worden om daarmee de verbranding in de motor te optimaliseren.
Deze techniek wordt in de Grand
Prix toegepast, en is binnen de
hele Benelux maar op één plek
beschikbaar. Precies, bij Spierings
Motorservice, gewoon in ons eigen Heesch.
Welkom
Op zaterdag 24 en zondag 25
maart wordt het seizoen geopend en het 25-jarig bestaan ge-

Beide dagen worden feestelijk
afgesloten met belegde broodjes
van Boer Spierings (Landwinkel
Oss) en Spierings Vlees. Jawel, allemaal familie. Want het Brabantse ‘Ons kent ons’, de gemoedelijkheid, ervaringsdeskundigheid
en vakkennis gaan hier hand in
hand. Welkom!

SPIERINGS MOTORSERVICE
& MOTORTuNING
Graafsebaan 29a, Heesch
0412-452349

Adrie en Kitty

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

Onze service
* Goede kwaliteit
* Diverse maten en soorten
aanhangwagens leverbaar
* Prima inruilmogelijkheden
* Ruime openingstijden
* Ruime keus en
onafhankelijk advies
* Snelle service van
o.a. reparatie
Retselseweg 7
5473HC Heeswijk-Dinther
0413-292607 / 06-515 88 237
info@chrisvanvelzen.com
www.chrisvanvelzenaanhangwagens.com

ZOTTE

1

ZATERDAG
op
Nu ook
RDAG
DONDE

EXTRA*
KORTING
OP DIESEL/BENZINE/LPG

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

HESCHEWEG 223 OSS

nisteLrode
eZrA Leeger
stem 21 mAArt cdA
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Open atelierroute

www.atelierroutebernheze.nl

tweede paasdag en zondag 8 april van 11.00-17.00 uur

Mieke
Drijfhout: Mijn
werken zijn grote organische
sculpturale vormen. Mijn keramiek is rond, gebogen, zacht en
geleidelijk verlopend met verrassende details van laagsgewijs
opgebouwde onderdelen. Deze
ogen als een oog of ziel of onafgewerkt deel maar... kregen juist
speciale aandacht. Gastexposant:
Maarten Vaessen die ijzerkunst
toont.

Jeanne
Langenhuizen:
Ik ben beeldhouwster en maak
al vele jaren abstract realistische
beelden in brons en steensoorten als marmer, arduin en albast.
Belangstellenden kennis laten
maken met verschillende vormen
van kunst, laten genieten en uitleg geven hoe een beeld ontstaat,
is voor mij reden om deel te nemen aan deze atelierroute. Gastexposant is Theo Langenhuijzen
met naturalistische gedichten.

Dit gaan wij uitgebreid vieren
tijdens onze open zondag op 18

Netty van Lieshout: Beeld
en taal. Verf, inkt, woorden en
verbeeldingen. In mijn atelier
vind je het terug in een prachtige variëteit van kunstuitingen in
beeld en taal. Het gaat om beelden die spreken en taal die verbeeldt. Verrassend gecombineerd
of op zichzelf staand. Gastvrij en
gemoedelijk kun je je verdiepen
in het werk van mij en mijn gastexposant Martha Daams.

Leonie Dekker: Lijnenspel,
vorm, kleur en textuur zijn de
beeldelementen die kenmerkend
zijn voor mijn grote acryl schilderijen. Opgezet met paletmes
en schrapers om mooie pasteuze
lagen te krijgen.
Gastexposanten zijn de goudsmeden Bernadet Moerkerk en
Maria van Alst.

Gezinswandeling diersporen bij
Natuurcentrum De Maashorst

‘De Lente’
Met ‘Koning Winter’ zijn we
klaar! Je was fantastisch... Maar
nu is het tijd voor onze grote
vriend ‘De Lente’!

Annique Knotter-van de
Wijdeven: Schilderen zit in
mijn bloed. Mijn stijl is soms realistisch tot surrealistisch en af en
toe ook abstract. Mijn inspiratie
haal ik uit de natuur, mens, dier
en reizen. Steeds probeer ik om
met natuurlijke materialen iets
te scheppen. En dat is soms een
heel gevecht.

maart op De Nistel! Met om te
beginnen een leuke knutsel-activiteit van onze Joke, Lieve en
Meis. Met lekkere akoestische
gitaarklanken van Dos Paulos
en heel veel gemoedelijkheid en
gezelligheid met elkaar in het
Koffiehuis. Er is verse taart, de
lekkerste cappuccino, worstenbrood, maar ook is er een goed
glas wijn of een lekkere Abdijbier
te verkrijgen.
Heel graag zien we jullie aanstaande zondag tussen 11.00
en 17.00 uur, om een geweldig
winterseizoen af te sluiten, maar
vooral om met elkaar de lente in
te gaan luiden!

MAASHORST - Natuurcentrum De Maashorst organiseert op zondag 18 maart een wandeling op zoek
naar diersporen. Ook al zijn er geen dieren te zien, toch zijn er volop sporen te vinden die hun aanwezigheid verraden. Deskundige gidsen speuren mee en geven boeiende uitleg. De start van de wandeling
is om 10.30 uur bij het natuurcentrum. De kosten bedragen € 3,- voor volwassenen en € 2,- voor kinderen. De tocht duurt ongeveer anderhalf uur. Informatie en reserveren op
www.natuurcentrumdemaashorst.nl.
In het uitgestrekte natuurgebied
De Maashorst leven diverse dieren. Dat ze er leven en hoe ze
leven heeft alles te maken met
de inrichting van het gebied.
Het is interessant om eens te bekijken welke dieren er zoal leven.

We gaan kijken of we ze kunnen
zien of misschien kunnen we
sporen vinden die hun aanwezigheid verraden?
Er is meer te zien dan je denkt!
Bij deze wandeling gaan we op
speurtocht naar dieren en hun

sporen. Als je weet waar je op
moet letten is er veel te ontdekken. We nemen kaarten en loepjes mee zodat we alles eens goed
kunnen bekijken.
Reserveren is verplicht en kan op
www.natuurcentrumdemaashorst.nl.

1
heesWijk-dinther
edWin dAAndeLs
Stem 21 maart cda
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‘Maashorst beleving tijdens wandeltocht op 25 maart’

NLdoet; gezellig samen werken

HEESWIJK-DINTHER - De wilgen bij het St. Servaespad knotten, de paddenpoel schoonmaken en een
begin maken aan een extra tuinpad om Ontmoetingstuin Servaes nog beter rolstoeltoegankelijk te maken. Het zijn slechts enkele acties van de vrijwilligers van de Ontmoetingstuin en IVN Bernheze, afgelopen zaterdag, tijdens NLdoet.
Vele handen maken licht werk
en maken het ook gezelliger. Er

werd hard gewerkt, maar ook
goed gezorgd. Met koek bij de

koffie en soep en broodjes bij de
lunch, konden de vrijwilligers de

Wandelen met beleving
tijdens Walking Event de
Maashorst op 25 maart
Voorinschrijving en prijzen winnen via www.maashorst-events.nl
MAASHORST – Zorg voor extra tijd, want er is veel te zien, te doen en te proeven tijdens het Walking
Event de Maashorst op zondag 25 maart! Een wandeling over ongebruikelijke paden voor de wandelliefhebbers, met onderweg en op het eindpunt Maashorst Betrokken Ondernemers, die een kijkje in de
keuken van hun bedrijf en werkzaamheden geven. Vertrek en finish is bij Charme Camping Hartje Groen.
De wandeltocht start vanaf
Charme Camping Hartje Groen,
liggend in de kern van OERgebied de Maashorst, aan de
Udensedreef in Schaijk. Onderweg is het genieten van de eerste tekenen van de lente.
De rustpunten worden verzorgd
door leden van Maashorst Betrokken Ondernemers, die aan
de route hun bedrijf hebben en
die ook op het eindpunt zorgen
voor beleving van het Maashorstgebied.
Starten kan vanaf 8.00 tot 14.00
uur. Tot hoe laat je kan starten
ligt aan de afstand die je loopt.
De afstanden waaruit je kan kiezen zijn 30, 20, 15, 10 en 5 kilometer. Inschrijven kan via
www.maashorst-events.nl waar
de voorinschrijving al geopend
is en waar ook meer informatie
te vinden is over de organisatie:
Maashorst Events, die ondersteuning krijgt van wandelsportvereniging Ons Genoegen (bij
KWBN geregistreerd).
Teveel om op te noemen
Naast de heerlijke wandeltocht
met veel vertier voor jong en
oud is er onder andere schminken voor kinderen en een bonte
parade van 12.00 tot 15.00 uur,
muziek van dweilorkest ‘Potdomme’ en Helma van de Rakt
vertelt verhalen uit het boek ‘De
Zeven van de Maashorst’. Toon
laat walnootkoekjes proeven van

hele dag veel werk verzetten. Zo
is het bestaande tuinpad van de
Ontmoetingstuin schoongespoten en zijn, met dank aan Van
Boxtel, voor het nieuwe pad diverse malen aanhangers vol zand
gehaald. Volgende maand zal het

nieuwe tuinpad klaar zijn.
Ontmoetingstuin Servaes en IVN
Bernheze kunnen altijd vrijwilligers gebruiken. Ben je geïnteresseerd meld je aan via ontmoetingstuinservaes@hotmail.com.
Foto’s: Piet van Helvoort.

Lezing:
De eetbare siertuin
heesch – Brabant is in 2018 Europese regio van de gastronomie,
‘We are food’. Bij de start van het tuinseizoen sluit de bibliotheek in
Heesch hierbij aan met een uitdagende lezing getiteld ‘De Eetbare
Siertuin’.
Op 22 maart vanaf 20.00 uur
laat Ron van de Straat van Tuynplan zien, horen en proeven dat
jij in jouw prachtige siertuin culinaire kwaliteiten prima kunt ondersteunen met het verbouwen
van groenten en fruit zonder
dat je je prachtige siertuin daarvoor opoffert. Als ontwerper
van natuurtuinen en ecologisch
tuinman laat Ron jou zien dat
mooi, gestructureerd, natuurlijk
en eetbaar prachtig kunnen samengaan.
In de natuur groeit alles door
elkaar. Wij hebben ons de gewoonte eigen gemaakt om ons
voedsel in allerlei kleine monocultuurtjes onder te brengen;
netjes in rijtjes gezet. Dat noemen we dan akkerland of in de
privésituatie moestuin. Dat kan
anders, makkelijker en mooier,
als je meer naar het voorbeeld
van de natuur kijkt. Ron gaat
hierover deze avond met jou in
gesprek. Aan het eind van de
avond ga je met een bak aan
nieuwe ideeën en inspiratie weer
naar huis. Op naar een heerlijke productie uit jouw prachtige
siertuin!

Kaarten zijn € 5,- voor leden en
€ 7,- voor niet-leden en verkrijgbaar bij alle bibliotheken van de
NOBB of via de online kaartverkoop.
In de bibliotheken van Bernheze
is er vanaf maart elke maand een
andere lezing of activiteit in de
reeks ‘We are food’.
Kijk hiervoor op www.nobb.nl/
bernheze of lees het in de
nieuwsbrief.

1
zijn bedrijf Tokonoot.
Speciale gasten zijn Osje, Docus
de Das en Brody Jones en Boer
Jans vertelt over zijn kudde en
demonstreert met zijn bordercol-

lies. Kom de benen strekken op
zondag 25 maart en beleef de
Maashorst! Start: Charme Camping Hartje Groen, Udensedreef
14 in Schaijk.

vorstenbosch
erik vAn der Wijst
stem 21 mAArt cdA
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bernheze bouwt
Waterkracht wordt optimaal benut in Vorstenbosch
VORSTENBOSCH - Op dinsdag 6 maart had Vorstenbosch de primeur; het eerste energieneutrale gemaal van Nederland op waterkracht draait! Aan een stuw in de Leijgraaf is een waterrad geplaatst
en daarmee wordt energie geleverd aan een nieuw gemaal dat in de
Dinterhersehoek Loop, een zijtak van de Leijgraaf, is geplaatst.
Waterschap Aa en Maas is verantwoordelijk voor het beheer
van de waterpeilen en streeft ernaar dit peilbeheer af te stemmen
op de omgeving en op de doelen
die aan het watersysteem gekoppeld zijn. Voor het stroomgebied
van de Leijgraaf is het waterschap daarom het project ‘Optimalisatie peilbeheer Leijgraaf’
gestart in 2014. Met de realisatie
van het duurzame gemaal in Vorstenbosch is het project nu afgerond en het peilbeheer van het
stroomgebied van de Leijgraaf
geoptimaliseerd.
Gemaal Den Doolhof
Om de wateraanvoer in Vorstenbosch en omgeving te optimaliseren was een aanvoergemaal
nodig. Omdat een nieuw aanvoergemaal veel energie verbruikt, werd een duurzame optie
uitgedacht en is nu het gemaal
Den Doolhof gerealiseerd. Het
waterrad aan de nabijgelegen
stuw levert door middel van waterkracht energie aan het nieuwe
aanvoergemaal. Er wordt vol-

doende stroom opgewekt om
het verbruik van het gemaal te
compenseren. Het gemaal zelf
is tevens duurzaam van zichzelf
omdat het voor 80% gemaakt
is van gerecycled plastic. In totaal profiteert circa 3.950 hectare
landbouwgrond van deze duurzame oplossing in wateraanvoer.

voldoende
stroom om het
verbruik van
het gemaal te
compenseren
Toekomst
Het gebruik van waterkracht op
een innovatieve manier biedt
hoge potentie voor Waterschap
Aa en Maas en andere waterschappen in Nederland. Bestuurslid van Waterschap Aa en
Maas Peter van Dijk is dan ook
trots op de realisatie van gemaal
Den Doolhof: “In tijden van slim
en verstandig omgaan met kli-

Opening Waterrad

maatverandering hebben wij hier
een mooie oplossing gevonden
in duurzaam peilbeheer. Door
het automatiseren van stuwen
kan het waterpeil beter en sneller worden gereguleerd en door
dit op een duurzame manier te
doen is het ook toekomstbestendig. De wateraanvoer zal in het

kader van ‘Deltaplan Hoge Zandgronden’ ook steeds belangrijker
worden. De langere periodes van
droogte worden met het energieneutrale gemaal overbrugd zodat
de kwaliteit van landbouw- en
natuurgebied behouden blijft.”
Er wordt dan ook op dit moment
gekeken of het op meerdere lo-

caties mogelijk is om waterkracht
te benutten om energie op te
wekken voor een gemaal of andere doeleinden.
Meer informatie over de optimalisatie van het peilbeheer van de
Leijgraaf is te vinden op
www.aaenmaas.nl/leijgraaf.

Werkzaamheden aan waterleidingnet

HEESCH - In Heesch worden momenteel in de J.F. Kennedystraat en
de daaraan grenzende straten de (hoofd)waterleidingen vervangen.
In dit deel van Heesch stamt het waterleidingnet uit 1948 en is aan
vernieuwing toe.
De werkzaamheden vereisen
dat het verkeer op de kruising

J.F. Kennedystraat - Deken van
der Cammenweg tijdelijk door

een verkeerslichtinstallatie wordt
geregeld. De fotograaf van DeMooiBernhezeKrant was erbij
toen op de hoek van de J.F. Kennedystraat en de Deken van der
Cammenweg een nieuw verdeelstuk werd geplaatst.

Dit apparaat is voorzien van drie
afsluiters en een brandkraan en
verdeelt het water in meerdere
richtingen.
Voor de werkzaamheden zijn in
totaal twaalf weken uitgetrokken.

Bron: BrabantWater en Enexis
Netbeheer
Foto’s: Marcel van der Steen
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Culinair Ontmoeten erg succesvol
HEESCH - Vorige week donderdag had de Eijnderic haar eerste ‘culinaire ontmoeting’ gepland. Culinair
Ontmoeten is een nieuwe formule van de Eijnderic waarbij inwoners van Bernheze de kans krijgen om
een vluchteling persoonlijk te leren kennen en elkaar te ontmoeten aan tafel, want eten verbindt! Bij
deze eerste ontmoeting kon men kennismaken met Hawazan, een jonge vrouw uit Syrië. Ze is de oorlog
in haar thuisland ontvlucht, samen met haar man en twee kinderen en bouwt in Nederland aan een
betere toekomst.

Een typisch Syrische
feestmaaltijd, met
veel verse groenten
en oosterse kruiden
avond. De workshop met Hawazan wordt herhaald op 5 april,
maar is helaas ook al uitverkocht.
Wil je op de hoogte blijven van
nieuwe culinaire ontmoetingen
en ander aanbod? Schrijf je dan
in voor de nieuwsbrief; onderaan
op de homepage van
www.eijnderic.nl.
Als ‘chef-kok’ presenteerde Hawazan een typisch Syrische feestmaaltijd, met veel verse groenten
en oosterse kruiden. Alle aanwezigen kregen uitleg over het
recept en gingen vervolgens zelf
aan de slag om het recept klaar
te maken. Het werd een gezellige
avond waarbij Hawazan met iedereen een praatje maakte in het
bijzijn van haar tolk Lamia. Na
het koken werden de smaakvolle gerechten opgediend en kwamen de spontane gesprekken op
gang. Het was een geslaagde

De workshop werd mede mogelijk gemaakt door de steun van
Jumbo Wiegmans uit Heesch.
Voor deze formule werkt de Eijnderic samen met Vluchtelingenwerk en ONS welzijn.

ver
Uitleg o t
ch
het gere

Ook tijd voor
een praatje

Meer foto’s op: www.mooibernheze.nl Foto’s Marcel van der Steen
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Afwisselend en onderhoudend optreden in ‘Dit-iZZie’
HEESWIJK-DINTHER - Op 2, 3 en 4 maart 2018 speelde de 68ste revue van De Lachspiegel, getiteld
‘Dit-iZZie’ in het Willibrordcentrum in Heeswijk. “Een afwisselend en onderhoudend optreden”, zoals
werd opgemerkt door een van de toeschouwers. Het stuk werd het afgelopen weekend drie maal gespeeld door De Lachspiegel. De sketches hadden een divers onderwerpenpalet, wat steeds verrassende
situaties opleverde. Eigentijdse onderwerpen met wat uitstapjes naar plekken en gebeurtenissen in de
nabije omgeving.
Nu, na de optredens is de inhoud geen geheim meer. We
noemen vissen en vloggen als
samenraapsel van oude en nieuwe hobby’s. Voeg daarbij een
paar haastige huisvrouwen met
een tweetal ambtenaren en de
uitslag laat zich raden. Ook gaven klusvrouwen al dan niet
met vochtproblemen acte de
présence, maar ook fitnessende
fastfoodbezorgers en nog meer
verassende variaties werden niet
geschuwd. Ook werd er openlijk
gespeculeerd over de nieuwe
naam voor het volgende biertje
dat de brouwerij van de Abdij
van Berne zal verlaten.
V.l.n.r.: Ronald Dortmans, Monique van Cleef, Mirjam van den Nieuwenhuizen en liggend Ger Sanders
Foto’s: Martien van Katwijk

In de alweer 68ste editie van de
revue zien we dat de ervaring en
de vernieuwing door elkaar heen
lopen, waardoor er weer een
aantrekkelijk geheel is ontstaan.
Het mag duidelijk zijn geworden;
er zit weinig structuur of rode
draad in het optreden, anders
dan humor, want humor en vermaak zijn de belangrijkste componenten van De Lachspiegel!
Heb je het gemist? Jammer,
want dat betekent wachten tot
volgend jaar, want deze revue
wordt slechts één weekend per
jaar gespeeld.

De Slotact

Nieuw wisselschild voor
ringsteken uitgereikt
VORSTENBOSCH - Standaardruiters hadden heel lange tijd twee
onderdelen, namelijk de optocht rijden in slangenvolte en een dressuurparcours. Maar de laatste jaren is dat uitgebreid met een folkloristische traditie, namelijk het ringsteken.
Ze zijn daar ook echt gelukkig
mee. Het is prachtig én spectaculair voor het publiek om te zien.
Na vele wedstrijden de meeste
ringen eraf gestoken te hebben,
was het standaardruiter Hans
Hoogzaad van het Gilde Nuland
die als eerste in de geschiedenis
het wisselschild wist te veroveren. Er moest een nieuw wisselschild komen. Twee gildebroe-

GOED WERK HEEFT
TIJD NODIG
Wisselschild standaard ringsteken

ders uit Nistelrode riepen toen
spontaan: “Wij zorgen voor de
volgende wedstrijd in Veghel
op 28 mei 2017 voor een heel
mooi nieuw schild.” Tijdens die
wedstrijd won standaardruiter
Cor Geenen van het Gilde Vorstenbosch. Bij de prijsuitreiking
bleek er nog geen wisselschild
te zijn, maar Cor was wel trots
dat hij het schild gewonnen had
met het paard van de gildebroeder en medeschenker van het
schild. Onder het motto ‘goed

werk heeft tijd nodig’ is het toch
een supermooi schild geworden.
Het is dan ook onlangs uitgereikt
in ’t Gildebergske Vorstenbosch
in verbroedering aan de standaardruiter Cor in het bijzijn van
vele gildebroeders.
Met de juiste dosis humor, onder
het genot van een lekker hapje
en de nodige drankjes, was het
een gezellig samenzijn. Adriaan
en Ruud van het Gilde Nistelrode, hartelijk dank!

FILMHUIS DE PAS:

THE MOUTAIN BETWEEN US

Nederlandse Kinderjury 2018:
stem op je favoriete boek
Het is weer tijd voor de Nederlandse kinderjury, de publieksprijs
voor kinderboeken!
NEDERLAND - Van 7 maart tot en met 16 mei mogen kinderen van zes tot en met twaalf jaar stemmen
op hun favoriete kinderboek van het afgelopen jaar. Er zijn twee leeftijdsgroepen die elk hun eigen
winnaar kiezen: zes tot en met negen jaar en tien tot en met twaalf jaar.
Als kinderjurylid lees je zoveel
mogelijk boeken van vorig jaar.
In de bibliotheken van Bernheze
liggen deze boeken apart in een
tentoonstelling rondom de kinderjury.
Daar liggen ook kinderjurykaarten waarop je je mening kunt
geven over je favoriete boek.
Stemmen kan met het stemformulier dat verkrijgbaar is
in de bibliotheek of online via

www.kinderjury.nl. Op deze site
vind je alle informatie en ook
inspiratie over heel veel boeken
waaruit je je keuze kunt maken.
Het is belangrijk voor schrijvers
om te horen dat hun boek gewaardeerd wordt door kinderen.
Maar de allerbelangrijkste reden
om mee te doen is natuurlijk omdat lezen leuk is! Zoek daarom
een boek in de bibliotheek, lees
en stem!

1

‘The Mountain Between Us’
volgt twee vreemden van elkaar,
een begenadigd chirurg wiens
vlucht is geannuleerd en een
bruidsfotojournaliste die op weg
is naar een aankomende bruiloft.

Maandag 19 en
Dinsdag 20 maart
20.00 uur. € 5,-

Gezien de noodzaak hun eindbestemming bijtijds te halen besluiten de twee ondanks waarschuwingen betreffende het weer een
klein vliegtuig te charteren. Als
dit vliegtuigje echter neerstort,
moeten de twee samen zien te
overleven in de wildernis.

Verenigde Staten
Avontuur / Romantiek
103 minuten.
Geregisseerd door Hany Abu-Assad met in de hoofdrollen Idris
Elba, Kate Winslet en Dermot
Mulroney.

Kans maken op twee gratis kaarten?
heesWijk-dinther
eLs vAn sLeuWen
Stem 21 maart cda

Stuur vóór 16 maart een mailtje naar info@de-pas.nl

www.humstijl.nl

De AGENDA van het Filmhuis vind je op www.de-pas.nl

21

Woensdag 14 maart 2018

50 jaar Buurtvereniging Kerkveld

Boek Heemkundekring Nistelvorst – Kerkveld oud

Bord met slingers

NISTELRODE - Buurtvereniging Kerkveld bestond 7 maart precies 50 jaar. Dit is afgelopen zaterdag
groots gevierd met alle leden van de vereniging van zestien jaar en ouder bij Partycentrum ’t Maxend.
De avond begon met een heerlijk dinerbuffet, waarbij alle leden werden vermaakt met diverse goochelacts. Aansluitend was er een feestavond met dj. De kinderen tot en met vijftien jaar hebben zich zondag
vermaakt in het Golfslagbad in Oss, waarbij de middag werd afgesloten met frietjes en een ijsje.

mogelijk omdat er maandelijks
door de leden oud papier wordt
opgehaald, wat een mooie bron
van inkomsten is voor de vereniging.

Op 7 maart 1968 werd Buurtvereniging Kerkveld opgericht door
enkele bewoners van ’t Kerkveld.
Een aantal leden van het eerste
uur is nog steeds actief lid van
de buurtvereniging. Op dit moment telt de buurtvereniging
47 huishoudens die lid zijn. Er
worden jaarlijks vele activiteiten
georganiseerd voor alle leeftijdsgroepen zoals de jaarvergadering
met aansluitend een activiteit,
een fietstocht, een barbecue met

Om het jubileum groots te kunnen vieren, is er op verschillende
manieren geld ingezameld. Zo
zijn er dienstenveilingen en een
bingo gehouden tijdens de jaarlijkse barbecue en ook heeft de
vereniging diverse sponsorgiften
mogen ontvangen.

feestavond, een dagje uit voor
de gezinnen, een uitstapje voor

Trappedoelie al vanaf hun eerste
bezoek aan Nistelrode ook trouw

Om het jubileum groots te kunnen
vieren, is er op verschillende
manieren geld ingezameld
de 50-plussers en met Halloween
wordt er ook iets georganiseerd.
Tevens brengen Sinterklaas en

een bezoekje aan ’t Kerkveld. De
buurtvereniging kenmerkt zich
door een lage contributie. Dit is

Op dit moment zijn de huizen
op ’t Kerkveld nog versierd met
slingers en staan er mooie borden met de aankondiging van

het jubileum. Dit omdat het heel
bijzonder is dat een buurtvereniging al 50 jaar bestaat en nog
steeds groeiende is!
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aan het werk
Bezorgers meld je aan!
Wij zoeken per direct een bezorger
voor onderstaande wijk
heeswijk-Dinther
Windberg, Essenburgh, Schuurakker, Mariengaard, de
Streepen, het Geleer, De Schans, Nieuwlandsestraat,
Hoendersteeg, het Geerke, de Bariks en de Passie
Ongeveer 270 adressen.

Tevens zijn wij op zoek naar

invalkrachten

Help jij ons uit de nood in jouw eigen kern
bij afmeldingen door ziekte en vakantie?
Meld je vrijblijvend aan...
Bel 0412-795170 of mail naar
bezorging@bernhezemedia.com.
Vraag naar Heidi of Rian.

Tuinman/-vrouw gezocht
BERNHEZE - ONS welzijn is op zoek naar een tuinman en/of tuinvrouw die tuintjes onderhoudt bij ouderen en/of mensen met een beperking in Bernheze. Dit onderhoud kan bestaan uit schoffelen, harken,
gazon maaien en licht snoeiwerk. Je blijft je vrijheid houden omdat je zelf met de klant regelt wanneer
je komt en hoeveel je ingezet wilt worden!
Gevraagd wordt:
- Iemand met groene vingers
en een sociaal hart die zelfstandig kan werken.
- Iemand in bezit van een auto
voor vervoer naar tuintjes binnen regio Maasland. Ook is
het mogelijk om aan te geven
in welke gemeente jij tuintjes
wilt doen.
- In bezit van eigen gereedschap
en enige ervaring is een pré.
Er kan een Verklaring Omtrent
het Gedrag (VOG) gevraagd
worden, die door ONS welzijn
wordt vergoed.
Geboden wordt:
- Verzekering en onkostenvergoeding.

- Dankbaarheid en een praatje, maar ook waardering, een
kerstattentie en een jaarlijks
uitje.
Werktijden:
In overleg met de coördinator
van de tuin- en klussendienst,
dus geen vaste tijden.
Afspraken kunnen zelfstandig
gemaakt worden met de mensen
of in overleg met de coördinator.
Je kunt zelf aangeven welke dagen jij beschikbaar bent.
Contactgegevens
Ben je geïnteresseerd om vrijwilligerswerk bij de klussendienst
van ONS welzijn te komen
doen? Neem dan contact op met

Sophie Dirkse, coördinator klussen- en tuindienst.
Je kunt een mail sturen naar
sophie.dirkse@ons-welzijn.nl of
je belt met 088-3742525.

Blij worden
HEESCH - Een drukke baan of overvol leven... Geheid zijn nog enkele uurtjes vrij te maken om buitengewone ervaringen op te doen. Om vrijwilligerswerk te gaan doen dat leuk en leerzaam is, voldoening
geeft, grenzen verlegt en het leven verrijkt. En dat kan overdag, ‘s avonds of in het weekend.
Binnen het dienstencentrum
Heelwijk in Heesch, wonen cliënten van GGZ Oost Brabant in
een beschermde woonvoorziening. Zij worden er uitstekend
verzorgd, maar het personeel
komt helaas niet toe aan veel
extra’s.
De bewoners vinden het geweldig om regelmatig bezoek te
krijgen van iemand uit de regio,
zowel mannen als vrouwen. Om
dan te kunnen praten en iets gezelligs te doen. En dat ‘gezelligs’
is zó eenvoudig! Gaan wandelen
bijvoorbeeld of winkelen, een
terrasje pikken, naar de markt

gaan, ergens koffiedrinken,
een bordspelletje doen of een
krant of tijdschrift doornemen.
Het maakt eigenlijk niet uit. De
hoofdzaak is dat er bezoek komt
en dat ze er even helemaal uit
zijn.
Natuurlijk wordt uitgekeken
naar het bezoek. Vakanties en
verplichtingen van een vrijwilliger hebben echter áltijd voorrang. Voor vrijwilligers is er een
reiskostenvergoeding, een verzekering en de gemaakte kosten
worden vergoed.
Het spreekt voor zich dat er een

goede voorbereiding aan vooraf
gaat en dat het personeel altijd
met raad en daad bijstaat.
Het is ook mogelijk om samen
met een vriend(in) bezoeker te
worden. Om dan samen met de
‘eigen bewoner’ gezamenlijk iets
leuks te doen. Dat blije gezicht
bij binnenkomst is de eerste beloning. Vrijwilligers die het tienjarig jubileum erop hebben zitten
zijn bij ons niet ongewoon. Dat
zegt genoeg!
Aanmelden voor een vrijblijvend
gesprek kan per mail:
vrijwilligers@ggzoostbrabant.nl

opening

GOOS-FIT

ZONDAG 18 MAART
De deuren van de nieuwe personal training studio
van GOOS-FIT zijn geopend.
GOOS-FIT nodigt u graag uit om een kijkje te komen nemen op
deze mooie locatie, aan de Canadabaan 16 in Nistelrode.
Onder het genot van een hapje en een drankje bent u
van harte welkom tussen 14.00 en 17.00 uur.
06-12554940
info@goos-fit.nl
www.goos-fit.nl

ACTIE

Benzinemotor
kettingzaag

kijk voor actuele agendapunten

www.mooibernheze.nl
Voor snoeiwerk of voor
het zagen van haardhout.

MS 180

1

Vrijdag 16 maart

35 cm zaagblad, 2-mix motor,
zijdelings kettingspanner

van 304,-

nu 229,-

Tijdelijk met graTis
exTra keTTing t.w.v. € 22,50

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

VerkiezingsEvent

gratis entree
nisteLrode
eveLine vAn der heijden
Stem 21 maart cda

18.00-22.00 uur
CC Nesterlé Nistelrode
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Vriezer vul weken
VEGHEL - ‘Kom snel kijken en genieten’ is te lezen op een groot spandoek dat bij Diepvriesspecialist
Van Rijsingen in Veghel hangt. Vanaf woensdag 7 maart zijn er twee weken lang de ‘Vriezer vul weken’.
van dit soort lekkers.

In andere landen is het al de normaalste zaak van de wereld: ketens van diepvrieswinkels die de
uitstraling hebben van een supermarkt. “In Nederland kennen
we een dergelijk concept niet.
Diepvriesproducten zijn vaak nog
ondergeschikt en daar willen wij
verandering in brengen”, zegt filiaalmanager Nico van Rooij. “De
‘vriezer vul weken’ gebruiken we
dan ook graag om diepvriesproducten op een positieve manier
in het daglicht te plaatsen.”
Duurzaam
Het doel hierbij is de consument
bewuster te maken van dat wat
de diepvries te bieden heeft.
“Invriezen is een duurzame en
goede manier van conserveren”, zegt Nico. “Niet alleen
blijft de smaak behouden, maar
ook de vitaminen die in een product zitten blijven op die manier
behouden. Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat
diepvries- en conservengroenten zelfs beter scoorden dan de
verse groenten die in de super-

markt worden aangeboden. Bij
Diepvriesspecialist Van Rijsingen
werken we bijna uitsluitend met
producten uit eigen regio. Soms
denken mensen verse groenten
te kopen, maar die blijken dan uit
Zuid-Spanje of Noord-Afrika te
komen. Hier garanderen we dat
alles binnen een dag ingevroren
is, vaak zelfs al na een paar uur.”
Simpel gezegd is zowat alles wat
in te vriezen is, verkrijgbaar bij
Diepvriesspecialist Van Rijsingen.
Van groenten, fruit en snacks tot
ijssoorten, vlees, vis en aardappelproducten.
Maar ook niet voor de hand liggende producten als edamame
boontjes, diverse kruiden en fruit
voor smoothies. In de winkel zijn
de producten onderverdeeld in
drie groepen: herkomst, gemak
en genieten. Onder eerstgenoemde vallen verse producten
als groenten, fruit en vis. ‘Gemak’ zijn de snacks en kant-enklare maaltijden en onder ‘Genieten’ vallen het ijs, gebak en meer

Vriezer vul weken
Van Rooij: “Het totale assortiment wordt continu aangepast
met die producten waar de consument naar vraagt. Bovendien is
er ook een groot aanbod in bijzondere items zoals glutenvrijeof vegetarische producten. Nu de
vriezer vul weken zijn aangebroken, mag het duidelijk zijn dat er
op vrijdag 16 maart en zaterdag
17 maart zeer veel extra activiteiten gepland staan.
We willen de klant verrassen

Boodschappen doen
wordt steeds meer
een beleving
in de winkel, waar het boodschappen doen steeds meer een
beleving wordt. Op vrijdag 16
maart staat er een demonstratie
gepland met de airfryer van Fritel. Steeds meer mensen kiezen
ervoor om te snacken op een
gezondere wijze. Dat kan onder
andere door middel van het gebruik van een airfryer. We laten
producten zien die bereid kunnen worden met dit apparaat.
Voor meer informatie ga naar
www.diepvriesspecialist.nl.

FNV Maasland: politiek
in de regio moet socialer
BERNHEZE - Afgelopen week is de FNV met alle politieke partijen
uit Bernheze in debat geweest over de uitvoering van de Participatiewet en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Met het oog op
de verkiezingen had de FNV ruim voor het debat al haar 10-punten
programma ‘Voor echte banen en een menswaardige samenleving’
opgesteld en naar de partijen toegezonden. Zodoende konden zij
deze punten in het verkiezingsprogramma opnemen en gebruiken
bij de komende coalitiebesprekingen.
De politieke partijen uit Bernheze scoorden gemiddeld slechts
een kleine 4. Dit betekent dat de
politieke partijen de hulpbehoevenden in Bernheze in de steek
laten. Met name CDA (geen sociale paragraaf), Lokaal en Politieke Partij Blanco scoren ronduit
slecht.
Uitkomst van de FNV-debatten
‘Sociaal kleur bekennen’
Alle partijen in Bernheze zijn het
erover eens dat werk moet lonen
en dat een bijstandsgerechtigde

De politieke partijen zijn het er
ook over eens dat zorg, bezien
vanuit de WMO, een basisrecht
is en dat maatwerk voor de
hulpbehoevende cliënt daarbij

Oproep om als politiek actiever en
meer sturend aan de slag te gaan
een echte duurzame baan verdient. Maar wat de partijen concreet gaan doen om beschutte
werkplekken en garantiebanen
te realiseren blijft onduidelijk.
Met name mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt
zijn hiervan de dupe.
Vanuit de zaal was een duidelijke
oproep om als politiek actiever
en meer sturend aan de slag te
gaan.

uitgangspunt is. Budget komt op
het tweede plan. In de gemeente ontbreekt het aan voldoende
professionele aanpak. Het ontbreekt de politieke partijen aan
voldoende kennis over het sociale domein. Het debat bleef veelal
hangen in algemeenheden. De
SP gaat voor korte lijnen bij de
uitvoering van de WMO door de
uitvoering bij de gemeente zelf
te leggen.
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Expositie leerlingen
De Eijnderic bij cunera/
De Bongerd
HEESWIJK-DINTHER - Diverse cursisten van de dinsdagmorgen- en
woensdagavondgroep Tekenen en schilderen van De Eijnderic exposeren tot 14 mei bij Laverhof, locatie Cunera/De Bongerd aan de
Zijlstraat 1.
De cursisten, onder leiding van
Afra de Jong en Gon Lakwijk,
hebben schilderijen gemaakt
naar aanleiding van het thema
Bernheze.
Verschillende bezienswaardigheden uit de gemeente zijn door
ieder op eigen wijze op het doek
vastgelegd. Naast de schilderijen rond dit thema, is er ook nog
wat ander werk van de cursisten
te zien. Heb je interesse, dan
bestaat er de mogelijkheid om
schilderijen te kopen.

Je bent van harte welkom om
een kijkje te komen nemen!

Wordt u testpersoon
van jumbo Nistelrode?
Kunt u de boodschappen niet zelf naar huis
krijgen? Doe dan gratis mee in de testperiode
van de bezorgservice op de elektrische bakfiets
van Jumbo Nistelrode.
NISTELRODE – Bent u 60+ of hulpbehoevend of heeft u iemand in
uw kennissenkring die hulp kan gebruiken bij zijn of haar wekelijkse
boodschappen? Dan kunt u wellicht Jumbo helpen met een proef.
Xavier Coumans, bedrijfsleider Jumbo Nistelrode: “Wij komen uw
boodschappen graag bij u bezorgen met onze elektrische bakfiets.”
Kunt u de boodschappen niet zelf naar huis krijgen? Doe dan gratis
mee in de testperiode van de bezorgservice op de elektrische bakfiets van Jumbo Nistelrode.
Jumbo Nistelrode is op zoek
naar ongeveer 25 testpersonen
die mee willen werken aan een
test met een boodschappen bezorgservice met een elektrische
bakfiets. Gedurende een periode
van acht weken kunnen de 25
testpersonen hun (wekelijkse)
boodschappen gratis thuis laten
bezorgen. In deze periode gaan
ze testen hoe ze de bezorgservice het beste kunnen opzetten.

Heeft u interesse? Neem dan de
flyer mee bij Jumbo Nistelrode.
De bezorgperiode van de testfase is vanaf 19 maart tot en met
19 mei. Tijdens deze testfase is
de bezorging GRATIS. De bestellingen kunnen van maandag tot
en met vrijdag vóór 12.00 uur
doorgegeven worden. Bestellen
kan via 0412-690783 of
nis@jumbo.com.
“De boodschappenlijst mag uit

HEESWIJK-DINTHER - Kunsthistorica Marie Christine Walraven geeft op maandag 19 maart in de bibliotheek in Heeswijk-Dinther een lezing over de nieuwe tentoonstelling in het Rijksmuseum: ‘High
Society, vier eeuwen glamour door de grote meesters in de kunstgeschiedenis’.
Inleiding op de tentoonstelling
Deze avond vertelt Walraven
alles over de tentoonstelling die
van 8 maart tot en met 3 juni
te zien is in het Rijksmuseum.
De tentoonstelling bestaat uit
35 portretten van onder meer
Cranach, Veronese, Velázquez,
Reynolds, Sargent en Manet.
Maar ook Rembrandts ‘Marten
en Oopjen’ zijn te zien.
Machtige vorsten, excentrieke aristocraten en puissant rijke
burgers laten zich al eeuwenlang
in vol ornaat schilderen door de
beste kunstenaars van de wereld. Vaak staand, levensgroot
en ten voeten uit. De meeste
geportretteerden zijn zeer rijk of
extravagant uitgedost, waardoor

de tentoonstelling een beeld
geeft van vier eeuwen internationale mode: van de ingesneden
broek en wambuis uit 1514 tot
de haute couture van de laat negentiende eeuw.
Marie Christine Walraven
Kunsthistorica Marie Christine
Walraven studeerde kunstgeschiedenis in Leiden. Zij heeft jarenlange ervaring in het verzorgen van lezingen en cursussen,
onder andere bij de Muzelinck
in Oss. Walraven heeft, zoals zij
zelf zegt: “letterlijk het mooiste
vak ter wereld.”

bibliotheekleden en € 7,- voor
niet-leden. De kaarten zijn te
koop via www.bibliotheekbernheze.nl of aan de balie van een
van de Bernhezer bibliotheken.
Op de avond zelf kosten de
kaarten € 7,-.

Kaartverkoop
Kaarten voor deze lezing kosten
in de voorverkoop € 5,- voor

De avond begint om 20.00 uur
en zal rond 21.30 uur ten einde
lopen.

keez-avond in cc servaes
HEESWIJK-DINTHER - Ook in maart wordt er in CC Servaes weer de mogelijkheid geboden om een
avondje gezellig samen te keezen: op vrijdag 16 maart is alweer de derde keez-avond van 2018. Vervolgens kun je ook alvast de data van de volgende keez-avonden noteren: de vrijdagen 13 april en 18 mei.
De organisatie is opnieuw in
handen van SEM events. Hebben jij en je teamgenoot zin in
een gezellige keezavond met
leuke prijzen? Schrijf je dan snel
in als koppel door te mailen naar
info@sem-events.nl
Je ontvangt dan per mail een bevestiging met een betalingslink
voor het inschrijfgeld, dat € 10,per koppel bedraagt.

Op de keez-avonden zal de zaal
open zijn om 19.00 uur en wordt
er om 19.30 uur gestart in vijf
ronden.
Mocht je op het laatste moment
nog besluiten om mee te spelen,
dan kun je je om 19.00 uur aanmelden bij de spelleider van die
avond.
Tot ziens op vrijdag 16 maart!

1
Jumbo Wiegmans Heesch

Jumbo
Nistelrode
Jumbo
Wiegmans
Heesch
Jumbo
Heeswijk
Dinther
Jumbo Nistelrode

maximaal 25 artikelen bestaan.
Grote
en/of
zware artikelen,
Jumbo
Heeswijk
Dintherzoals een krat bier, kunnen we niet

Als de test slaagt voert Jumbo
Nistelrode deze bezorgservice als
permanente service in
Als de test slaagt en de deelnemers tevreden zijn, zal Jumbo
Nistelrode deze bezorgservice
voor senioren en hulpbehoevenden als permanente service invoeren in Nistelrode.

kunstlezing over portretten
in het rijksmuseum

vervoeren op de elektrische fiets
en derhalve zijn deze artikelen
uitgesloten. Er is een minimaal
boodschappenbedrag van € 20,(exclusief statiegeld). Het bezorgadres ligt binnen de dorpsgrenzen en we nemen maximaal
tien bestellingen per dag aan.
Onderdeel van zo’n testfase is
ook dat er wel eens iets onverwachts gebeurt, of dat we regels
aanpassen, maar we zullen ons
uiterste best doen om alles zo
soepel mogelijk te laten verlopen”, zegt Xavier.
Heeft u interesse? Vul dan snel
de flyer in de winkel in en geef
deze bij de servicebalie af.

www.meermaashorst.nl

heesWijk-dinther
eric dAAndeLs
Stem 21 maart cda
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Startbijeenkomst dementievriendelijk Heeswijk-Dinther en Loosbroek

BERNHEZE ACTUEEL!

HEESWIJK-DINTHER - Met alle inwoners van Heeswijk-Dinther en Loosbroek wordt op 28 maart gestart met de activiteiten voor een dementievriendelijk HDL. Dit gebeurt in een bijzondere bijeenkomst
met de acteurs van Theducater. De bijeenkomst wordt georganiseerd door Samen Sterk HDL. Kom op
28 maart om 19.30 uur naar de aula van gymnasium Bernrode.

Kwijtschelding
gemeente belastingen

Ben jij zelf al op leeftijd? Hoe ga
je om met je buurvrouw die toenemend last krijgt van dementie? Hoe kunnen jouw ouders
nog zelfstandig wonen terwijl
ze beginnend dementerend zijn?
Dergelijke vragen worden steeds
vaker gesteld.

Kun jij de gemeentelijke belastingen niet betalen? Dan is het mogelijk om bij de gemeente Bernheze een aanvraag te doen voor
kwijtschelding van de lokale belastingen (OZB, afvalstoffenheffing, rioolheffing eigenaren, hondenbelasting eerste hond).
De gemeente beoordeelt jouw aanvraag aan de hand van je inkomen, vermogen en uitgaven. Er zijn landelijke regels waarmee
rekening moet worden gehouden. Op verzoek kun je automatische kwijtschelding krijgen. Als er niets verandert aan jouw inkomen en financiële situatie, hoef je niet elk jaar opnieuw een
aanvraag te doen. Blijk jij toch niet in aanmerking te komen voor
kwijtschelding, informeer dan bij de gemeente Bernheze of je een
betalingsregeling kunt treffen.

Het aantal ouderen neemt toe.
Het aantal mensen met een
vorm van dementie die nog zelfstandig wonen, neemt ook toe.
Mensen willen ook steeds langer
zelfstandig wonen, maar zijn we
zelfredzaam genoeg? Is het dorp

waarin we wonen dementievriendelijk genoeg?
Op 28 maart neemt Theducater
jou mee en daagt je uit om samen na te gaan hoe we dementievriendelijk kunnen zijn. Met
de aanwezigen in de zaal wordt
er vervolgens in gesprek gegaan
over wat in Heeswijk-Dinther
en Loosbroek daarvoor nodig
is. Hoe dementievriendelijk zijn
we al en wat kunnen we samen
daarvoor nog meer doen? De
werkgroep
Dementievriendelijk Bernheze, ONS welzijn en
Alzheimer Stichting Nederland

Samen Sterk
voor welzijn en zorg in HDL

onderschrijven het initiatief en
zullen bij de bijeenkomst aanwezig zijn.
Dus hierbij zijn alle inwoners van
Heeswijk-Dinther en Loosbroek
van harte uitgenodigd om bij de
avond aanwezig te zijn en mee
te doen. Kom naar deze informatieve, indrukwekkende maar
ook luchtige avond. De toegang
is gratis en de koffie staat voor
je klaar!

NL doet voor Zonnebloemgasten

Hoe en wanneer kwijtschelding aanvragen? Je kunt direct kwijtschelding aanvragen als je de eerste aanslag ontvangt. Je krijgt
automatisch uitstel van betaling zodra de afdeling Belastingzaken
van de gemeente jouw aanvraag heeft geregistreerd. Ook kun je
kwijtschelding aanvragen als je een aanmaning of een dwangbevel hebt ontvangen. Daarnaast is het mogelijk om kwijtschelding
aan te vragen voor alle aanslagen die nog niet betaald of niet langer dan drie maanden geleden zijn betaald. Doe het verzoek om
kwijtschelding per aangetekend schrijven en bewaar het bewijs
van verzending. Of geef het af aan de balie van het gemeentehuis
en vraag dan naar een bewijs van ontvangst.
Kijk op www3.anbo.nl/raad-daad/inkomen/financieel-moeilijk/
kwijtschelding.
ANBO-consulent voor Bernheze, Henk Verschuur.

Kom naar de open dag
van Laverhof en maak
kans op een High Wine
HEESWIJK-DINTHER - Op zaterdag 17 maart zet Laverhof, locatie
Cunera/de Bongerd van 14.00 tot 16.00 uur haar deuren open voor
het publiek. Een unieke kans om alles te weten te komen over alle
facetten van de zorg en de diensten die Laverhof nog meer aanbiedt.
Interessant voor iedereen die zorg nodig heeft, maar ook voor degene die zorg wil bieden. Voor familie, vrienden en kennissen, maar
zeker ook aantrekkelijk voor toekomstige bewoners, medewerkers
en vrijwilligers.
Ook kun je kennis maken met
de bestuursleden van Stichting
Vrienden Cunera/de Bongerd.
Zij vertellen je graag over het
doel van de stichting. Daarnaast
hebben zij een bokaal gevuld
met paaseitjes.

HEESWIJK-DINTHER/LOOSBROEK/VORSTENBOSCH - Afgelopen zaterdag was het weer NLdoet. Op
deze dag komen veel vrijwilligers bijeen om een steentje bij te dragen aan plaatselijke verenigingen.
Ook de afdeling Heeswijk-Dinther-Loosbroek en Vorstenbosch van De Zonnebloem nam deel aan deze
‘doedag’.
‘s Middags kwamen de gasten
van de Zonnebloem in CC Servaes samen om er een gezellige middag van te maken. Het
bestuur had gekozen voor een
creatieve middag. De gasten
konden een bloemstukje of een
vogelhuisje maken. Er was ook
tijd om gezellig een spelletje te
spelen.
Om 13.30 uur werden de gasten ontvangen met een kop

koffie en thee en al snel werd er
begonnen met de workshops.
Deze middag werd mede ondersteund door de dames van
het VIBB (Vrouwen in Bedrijvig
Bernheze). Tevens werd die middag nog geholpen door Anthony
en zijn moeder en vriend Jason.
Ook Claire en haar moeder waren van de partij. Claire doet dit
jaar haar Vormsel.
In de pauze werd er nog een

drankje en een hapje geserveerd.
Het werd een mooie middag
voor de gasten en zeker voor de
vrijwilligers.
Voor hen is zeker een woord van
dank op zijn plaats. Ook een
woord van dank voor Ad, Bart,
Chris en Luus voor de voorbereidingen van de workshops.
Het bestuur van De Zonnebloem
HDLV kan terugzien op een geslaagde middag.

Raad het juiste aantal en maak
kans op een High Wine voor
twee personen. Bij een High
Wine worden diverse glazen
wijn geserveerd in combinatie

met verrassende gerechtjes. Een
perfect avondje uit dat jou aangeboden wordt door De Toren in
Heeswijk-Dinther. De bestuursleden van de Stichting Vrienden
Cunera/de Bongerd hebben er
zin in. Kom jij ook?
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VERKIEZINGSEVENT
Vrijdag 16 maart

event Programma
19.00-20.30 uur
18.00-22.00 uur
Gratis entree
CC Nesterlé Nistelrode

heesch
Anouk Leeijen
Stem 21 maart cda
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kom kijken
luisteren

iedereen is van harte welkom
Ben jij druk vrijdagavond, maar wil je wel even binnenlopen bij het
VerkiezingsEvent? Geen probleem, alle onderdelen van de avond zijn
afzonderlijk van elkaar te bezoeken en de entree is gratis.
BERNHEZE - De verkiezingskrant ligt, met veel zorg gemaakt, samen met DeMooiBernhezeKrant in jouw
brievenbus. De verkiezingskrant is belangrijk om jullie, inwoners van Bernheze, goed te informeren met
onder andere het verkiezingsprogramma in een notendop en een terugblik. Mocht dat voor jou niet voldoende zijn, of twijfel je nog, kom dan naar het Verkiezingevent. Laat je stem niet verloren gaan!
Samen gaan we voor een hoge opkomst bij de stembureaus in Bernheze.
In de grote zaal van CC Nesterlé
hebben we plaats gereserveerd
voor de inwoners die niet aangesloten zijn bij een politieke partij.
Daarnaast is er ruimte voor de
politieke partijen. Ben jij een kiezer die nog niet zeker is? Meld
je dan aan voor een VIP-plaats,
wat inhoudt dat je een zitplaats
krijgt en dat we extra voordelen
voor je hebben.
Programma tot 20.30 uur
18.00 uur: Een politieke markt
waar je informatie in kunt winnen of gewoon even lekker kunt
kletsen.

19.00 uur: Start Verkiezingsevent. De eerste vier personen
op de lijsten stellen zich voor in
een pitch van 30 seconden. Kort
maar krachtig leer je de eerste
personen op de lijst kennen.
Hierna krijgen de partijen een
onderwerp toegewezen, waar
ze in een minuut van vertellen
wat zij belangrijk vinden. Zeven
onderwerpen voor de zeven partijen.
Na een kort intermezzo met
leuke ‘feiten en cijfers’ over ons
mooie Bernheze gaan we kijken
of er nog vragen zijn. Overal ligt

pen en papier op tafel zodat de
aanwezigen een vraag op kunnen schrijven. Deze vragenronde
zal Gerard van Dijk, voorzitter
van de avond, regisseren.

Woensdag 14 maart 2018

VErkiEziNGsEVENT
vrijdag 16 maart - cc nesterlé nistelrode

Programma

vrije i

nloop

18.00 - 19.00 uur:

politieke markt
19.00 - 20.30 uur:

verkiezingsevent

Om 20.30 uur sluiten we het
event af. Na een pauze gaat het
Dtv Debat van start.
Iedereen is van harte welkom, je
kunt je opgeven als VIP-gast, of
gewoon binnen lopen. Wij heten
je van harte welkom.
Heidi Verwijst en
Rian van Schijndel.

In samenwerking met...

Dtv lijsttrekkersdebat
wordt op alle zenders het debat
nog herhaald om 20.00 uur en
om 22.00 uur.

BERNHEZE – Dtv besteedt op drie kanalen de komende weken uitgebreid aandacht aan de komende gemeenteraadsverkiezingen. Op Dtv Den Bosch, Dtv Oss-Bernheze en Dtv uden zijn portretten van alle
lijsttrekkers te zien, is er per gemeente een Dtv-lijsttrekkersdebat en wordt de uitslag bekend gemaakt
in een speciale live tv-uitzending op 21 maart.
Miniportretjes van de gemeenteraadsverkiezingen zijn het podium voor lokale politici, maar niet
iedereen kent de lijsttrekkers. Dtv
stelt de lijsttrekkers van Uden,
Oss, Bernheze en Den Bosch aan

2014

de kijkers voor in korte filmpjes
van twee minuten waarin de kijkers kennis maken met de mens
achter de lijsttrekker.
De miniportretjes zijn vanaf nu
al dagelijks te zien als onderdeel

van het Dtv Nieuws. Verkiezingsdebatten met uiteenlopende onderwerpen zoals windmolens wel of niet, meer geld voor
de zorg en wat gaat er nou gebeuren met die nieuwe weg die
er maar steeds niet komt; er zijn
genoeg lokale thema’s die discussie behoeven en dat staat er
dan ook op de planning in een
debat met alle lijsttrekkers. Op
onderstaande dagen vinden
de opnames plaats, steeds om
20.00 uur en publiek is meer dan
welkom!
Dinsdag 13 maart Debat Uden
in theater Markant in Uden,
woensdag 14 maart Debat Oss
in Theater De Lievekamp in Oss,
donderdag 15 maart Debat Den
Bosch in Theater aan de Parade
in Den Bosch en vrijdag 16 maart

Debat Bernheze in CC Nesterlé in
Nistelrode. De debatten worden
op alle Dtv-kanalen uitgezonden

Op het kanaal van Dtv Oss-Bernheze worden de debatten van
Oss en Bernheze afwisselend uitgezonden. Uiteraard zijn ook alle
debatten online terug te kijken.
Op de dag van de verkiezingen
zelf voegt Dtv eenmalig haar drie
kanalen samen en zendt vanaf
21.30 uur een gezamenlijk live
tv-programma uit voor Uden,
Oss, Bernheze en Den Bosch.
Daarin een live verslag uit deze

De miniportretjes zijn vanaf
nu al dagelijks te zien
op zondag 18 maart om 10.00
uur, 12.00 uur, 14.00 uur, 16.00
uur, 18.00 uur, 20.00 uur en
22.00 uur. Op dinsdag 20 maart

vier gemeenten met alle uitslagen en duiding vanuit de studio.
Ook de uitslagen vanuit Landerd
zullen worden meegenomen.

Woensdag 14 maart 2018

27

28

GEMEENtEBEricHtEN

Woensdag 14 maart 2018

samen energie en geld
besparen

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

AGENDA
14 maart 2018
Inloopspreekuur
belastingaanslag
Gemeentehuis Heesch
16.00-19.00 uur
17 maart 2018
Nationale schoonmaakdag
21 maart 2018
Gemeenteraadsverkiezingen
22 maart 2018
Energieavond
Proeflokaal Restaurant
Bomenpark, Vorsselweg 3,
Heesch
19.30 uur
5 april 2018
Inloopavond
ontwerpbestemmingsplan
Zwarte Molen
Cultureel centrum Nesterlé,
Nistelrode
19.00-21.00 uur

Aangepaste
openingstijden
gemeentehuis
Op de volgende data is het
gemeentehuis gesloten
2 april 2018
Tweede Paasdag
27 april 2018
Koningsdag
10 mei 2018
Hemelvaartdag
11 mei 2018
Collectieve vrije dag
21 mei 2018
Tweede Pinksterdag

Energieavond 22 maart 2018

Vergeet uw legitimatiebewijs en
uw stempas niet
kijk op uw stempas voor de stemlokalen waar u kunt
stemmen. Er is er vast een bij u in de buurt.

tot 21 maart bij het stembureau!

inloopavond ontwerpbestemmingsplan
zwarte Molen 2, Nistelrode
Op 5 april 2018 vindt tussen
19.00 en 21.00 uur een inloopavond plaats in de biljartruimte
van Cultureel centrum Nesterlé,
Parkstraat 2 in Nistelrode over
het ontwerpbestemmingsplan
Zwarte Molen 2.
Het plangebied van dit bestemmingsplan grenst aan de woonwijk Zwarte Molen. Aan de oostkant grenst het plangebied aan
de Rijksweg A50; aan de westkant aan de bestaande woningen aan de Delst.
Het plan maakt de bouw van
maximaal 180 woningen mogelijk. Dit zijn woningen in de koopen huursector. Het grootste deel
van deze woningen bouwt De
Meijerij BV. Daarnaast geeft de

gemeente Bernheze bouwkavels
voor de bouw van vrijstaande
woningen uit. Verkoop van deze
kavels start nadat het bestemmingsplan is vastgesteld.
Het ontwerpbestemmingsplan
ligt vanaf 8 maart 2018 op afspraak zes weken ter inzage.
Iedereen kan in deze periode reageren op het ontwerpbestemmingsplan. Tijdens de inloopavond zijn medewerkers van de
gemeente aanwezig om vragen
over het plan te beantwoorden.
Er is geen centrale presentatie
maar u bent welkom om tussen 19.00 en 21.00 uur langs te
komen om het ontwerpbestemmingsplan in te zien en vragen te
stellen.

compostactie
Vanaf 17 maart 2018 kunt u gratis compost ophalen bij
onze groendepots:
- Firma Dijkhoff: Lariestraat 25,
5473 VK Heeswijk Dinther
- Firma van Schaijk: Berghemseweg 13, 5388 ZG Nistelrode
De groendepots zijn open op
woensdag van 13.00 uur tot
18.00 uur en op zaterdag van
8.30 uur tot 14.00 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.
Neem zelf een spade of bats
mee.

Plastic verpakkingen,
blik en drankkartons
in dezelfde zak

Energie besparen is goed voor
het milieu en de portemonnee.
Dat willen we allemaal wel. Toch
komt het er vaak niet van. Uit
onderzoek blijkt dat als een buurt
de krachten bundelt, het wél kan
lukken om besparingsmaatregelen van de grond te tillen. In
Heesch is een aantal buurtbewoners alvast aan de slag gegaan.
Zij zijn de buurt in gegaan met
een warmtecamera om warmtelekken op te sporen. Dit leverde
verrassende resultaten op. We
bespreken deze resultaten en de
mogelijkheden om samen energie te besparen op de energieavond op 22 maart 2018 vanaf
19.30 uur in Proeflokaal Restaurant Bomenpark (Vorsselweg 3,
Heesch). Iedereen is van harte
welkom.
Tijdens deze avond horen de
buurtbewoners uit Heesch hoe
zij op een makkelijke manier
energie en geld kunnen besparen. Ook Buurkracht, de EnergieWeverij en Bernhezer Energie
Coöperatie zijn aanwezig. Zij
vertellen hoe zij bewoners hierbij kunnen ondersteunen. En er
is een toelichting op de warmtebeelden die in de buurt gemaakt
zijn. De avond is interessant voor
inwoners die het plaatsen van

zonnepanelen of isolatie overwegen. Of meer willen weten
over andere manieren om hun
woning te verduurzamen of de
energierekening te verlagen.
Ook energie en geld besparen?
Het team hoopt veel inwoners te
begroeten op 22 maart 2018. U
kunt zich aanmelden via www.
energieweverij.nl/warmingup.
Ook zoekt het team nog enthousiaste bewoners die mee willen
helpen om samen in de buurt
energie en geld te besparen. Zij
kunnen contact opnemen met
buurtbegeleider Ate via ate@
buurkracht.nl of 06-11 31 76 15.
Over Buurkracht
Sinds eind 2013 brengt Buurkracht actieve bewoners samen. Om met elkaar en met
ondersteuning van gemeenten,
provincies,
milieuorganisaties
en netwerkbedrijven energie te
besparen van zonnepanelen tot
spouwmuurisolatie en gedragsmaatregelen. Inmiddels zijn er
ruim 11.000 buren in meer dan
260 buurten actief. Zij besparen jaarlijks ruim 3,5 miljoen kilo
CO2 en daarmee 1,3 miljoen
Euro. Buurkracht is een initiatief
van Enexis Groep. Kijk voor meer
informatie op buurkracht.nl.
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oFFiciËlE BEkENDMAkiNGEN

Wilt u op de hoogte blijven van de bekendmakingen uit uw buurt?
Meld u op www.overheid.nl aan voor de e-mailservice. U hoeft
alleen uw e-mailadres en postcode(gebied) in te vullen.

Besluiten ambtshalve
wijziging adresgegevens

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

De volgende personen wonen
niet meer op het adres waar
zij volgens de Wet basisregistratie personen (Wbrp) staan
ingeschreven. Dit blijkt uit het
adresonderzoek van afdeling
Burgerzaken. Het college van
burgemeester en wethouders
van de gemeente Bernheze heeft
daarom besloten om de persoonsgegevens van de volgende
personen niet meer bij te houden
en hen uit te schrijven uit Nederland. Hierop volgt een inschrijving in het RNI (Registratie Niet
Ingezetenen) met onbekende
verblijfplaats.
- F. Dragu,
geboren 04-04-1974
- K.M. Ulbrich,
geboren 08-12-1984
- H. Ulbrich,
geboren 16-03-2017
- A. Ulbrich,
geboren 16-03-2017
Besluitdatum: 30-01-2018
- B.R.C.F. Woort,
geboren 17-02-1991
Besluitdatum: 05-02-2018
Procedures 4b en 7a zijn van
toepassing
Hebt u vragen? Neem dan contact op de afdeling Burgerzaken
van de gemeente Bernheze, telefoon 14 0412 of gemeente@
bernheze.org.

Verleende standplaatsvergunning
Het college van burgemeester
en wethouders heeft op 7 maart
2018 besloten een incidentele
standplaatsvergunning te verlenen aan E.J.M. van Cleef-Kwinten, Berkenvenseweg 1b, 5473
NN, Heeswijk-Dinther voor het
verkopen van voorjaars (paas)
bloemstukken aan Hoogstraat
tegenover De Misse (achter de
bomen) in Heesch op 9, 16 en
23 maart 2018.
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing.

Algemene Plaatselijke
Verordening (APV)
Incidentele festiviteiten
’t Tunneke, ’t Dorp 148, 5384
ME Heesch heeft in overeenstemming met artikel 4:3, lid
1, van de APV Bernheze 2014
kennisgeving gedaan van een
incidentele festiviteit op 16, 17
maart en 1 april 2018. Van deze
mogelijkheid kan maximaal 6
keer per jaar gebruik worden gemaakt.
Tijdens de festiviteit gelden ruimere geluidsnormen dan normaal. Voor de exacte normen
verwijzen wij u naar artikel 4:3
van de APV, die te vinden is op
www.bernheze.org.

Evenementenvergunningen
Het college van burgemeester en
wethouders heeft een vergunning/ontheffing verleend aan:
- Gemeente Bernheze voor het
organiseren van kermis Nistelrode van 19 tot en met 22 mei
2018 van 10.00 tot 2.00 uur
op het Tramplein, het Raadhuisplein, een gedeelte van het
Laar en de Parkstraat, 5388
Nistelrode. Deze wegen zijn
van 16 mei, 17.00 uur tot 23
mei 2018, afgesloten voor alle
verkeer, behalve voor voetgangers. De beschikking is verzonden op 8 maart 2018.
- Stichting Actief Burgerschap
HD voor het organiseren van
een Streetrace op 9 juni 2018
van 17.00 uur tot 21.00 uur
op de locatie Graaf Wernerstraat en omgeving, 5473 CE
Heeswijk-Dinther. De volgende
wegen of een gedeelte hiervan
zijn op 9 juni 2018 vanaf 9.00
tot 23.00 uur afgesloten voor
alle verkeer, behalve voor voetgangers: Graaf Wernerstraat,
Ridder Robertstraat, Zijlstraat,
Zusters JMJ-straat, Pastoor
Maasstraat. De beschikkingen zijn verzonden op 9 maart
2018.
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing.
Melding klein evenement
In overeenstemming met artikel
2:25, lid 2 onder g, van de APV
Bernheze 2014 is een melding

gedaan door:
- Stichting Blauw voor het organiseren van een sponsorfietstocht Tour de Blauw op 25 mei
2018 waarbij de route loopt
over het grondgebied van
Bernheze. De toestemming is
verzonden op 8 maart 2018.
- TWC Ons Verzet voor het organiseren van een recreatieve
fietstocht op 18 maart 2018
waarbij de route loopt over het
grondgebied van Bernheze. De
toestemming is verzonden op
12 maart 2018.
Procedures 1a, 4b en 7a zijn van
toepassing.
Beleidsregel Huisvesting
arbeidsmigranten/herziening
6 maart 2018
In de vergadering van 6 maart
2018 heeft het college van burgemeester en wethouders van de
gemeente Bernheze de gewijzigde beleidsregel Huisvesting arbeidsmigranten vastgesteld.
De beleidsregel geeft aan onder
welke voorwaarden het college
een omgevingsvergunning afgeeft voor het huisvesten van arbeidsmigranten. Het doel van de
beleidsregel is om de arbeidsmigranten legaal, veilig en op een
sociale manier te huisvesten. De
herziening heeft met name betrekking op de volgende onderdelen:
a. het verruimen van het aantal
personen van 6 naar maximaal
8 in een woning in het buitengebied;
b.het verruimen van het aantal
personen van 4 naar maximaal
6 in een bedrijfswoning in de
bebouwde kom;
c. voor huisvesting in één enkele
woning is geen SNF certificaat
nodig.
Legt de aanvrager geen certificaat over dan moet hij bij de
aanvraag een verklaring overleggen dat hij wel aan SNF normen voldoet;
d.voor een afwijkend gebruik
van een bedrijfswoning (dus
voor burgerbewoning) wordt
een gedoogbesluit verleend in
plaats van een vergunning.
Inwerkingtreding: De beleidsregel treedt in werking op 15 maart
2018.
Inzien op de website: U kunt de
volledige tekst van de beleidsregel vinden op
www.bernheze.org - Bestuur
en organisatie - Regelgeving en
openbare bekendmakingen Verordeningen en beleidsnota’s.

Wet ruimtelijke ordening
Onherroepelijke bestemmingsplannen
De volgende bestemmingsplannen zijn onherroepelijk geworden doordat er geen beroep is
ingesteld.
- Hazenveld ong. in Nistelrode.
Dit perceel is gelegen achter
woning Achterstraat 12 in Nistelrode
- Deken van der Cammenweg
33 in Heesch
- Raadhuisplein 20d in Heeswijk
Dinther
Inzage: De bestemmingsplannen
zijn digitaal raadpleegbaar en te
downloaden via
www.ruimtelijkeplannen.nl.
Ontwerpbestemmingsplan
Wijststraat 21 Heesch
Het college van burgemeester en
wethouders maakt op grond van
artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening de ter-inzage-legging bekend van het ontwerpbestemmingsplan
Wijststraat
21 Heesch, te raadplegen op
www.ruimtelijkeplannen.nl met
IDN-code NL.IMRO.1721.BPWijststraat21-ow01). Het plan
ligt op afspraak ter inzage vanaf
15 maart 2018.
Inhoud: Het bestemmingsplan
maakt de bouw van een ruimte-voor-ruimtewoning mogelijk.
Procedures 1b en 3b zijn van toepassing.
Ontwerpbestemmingsplan Loo
ong nabij 36 Nistelrode
Het college van burgemeester en
wethouders maakt op grond van
artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening de ter-inzage-legging bekend van het ontwerpbestemmingsplan Loo ong nabij
36 Nistelrode, te raadplegen
op www.ruimtelijkeplannen.nl
met IDN-code NL.IMRO.1721.
Looong-ow01). Het plan ligt
op afspraak ter inzage vanaf 15
maart 2018.
Inhoud: Het bestemmingsplan
maakt de bouw van een ruimte-voor-ruimtewoning mogelijk.
Procedures 1b en 3b zijn van toepassing.
Ontwerp bestemmingsplan
Ruitersweg Oost ong Heesch
Het college van burgemeester en
wethouders maakt op grond van
artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening de ter-inzage-legging bekend van het ontwerpbestemmingsplan
Ruitersweg
Oost ong Heesch, te raadplegen
op www.ruimtelijkeplannen.nl
met IDN-code NL.IMRO.1721.
BPRuiterswegong-ow01). Het
plan ligt op afspraak ter inzage
vanaf 15 maart 2018.
Inhoud: Het bestemmingsplan
maakt de bouw van een ruim-

te-voor-ruimtewoning mogelijk.
Procedures 1b en 3b zijn van toepassing.
Vaststelling wijzigingsplan
Meursstraat ong. Heesch
Het college van burgemeester en
wethouders heeft het wijzigingsplan Meursstraat ong. Heesch
ongewijzigd vastgesteld (artikel
3.9a Wet ruimtelijke ordening).
Het plan is te raadplegen op
www.ruimtelijkeplannen.nl met
de code NL.IMRO.1721.WPMeursstraatong-vg01.
Inhoud: Het plan betreft het
toevoegen van twee extra woningen aan Meursstraat ong. in
Heesch. Voor dit plan wordt ook
een procedure hogere grenswaarde gevoerd.
Hogere grenswaarden: Op basis van de Wet Geluidhinder ligt
de ontheffingsaanvraag met het
besluit, inclusief het akoestisch
rapport en de daarbij behorende
stukken, tegelijk met het wijzigingsplan Meursstraat ong. Heesch voor iedereen op afspraak
ter inzage. Bezwaar hiertegen
kunt u binnen de inzagetermijn
richten aan het college van burgemeester en wethouders van
Bernheze, Postbus 19, 5384 ZG
Heesch.
Inwerkingtreding: Het vaststellingsbesluit en daarmee het
wijzigingsplan treedt de dag na
afloop van de beroepstermijn in
werking, tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek om
voorlopige voorziening wordt ingediend. In dat geval treedt het
bestemmingsplan niet in werking
voordat op dit verzoek is beslist.
Procedures 1b, 5b en 7b zijn van
toepassing
Ontwerpbestemmingsplan
Lendersgat 15-18 Vorstenbosch
Het college van burgemeester en
wethouders maakt op grond van
artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke
ordening de ter-inzage-legging
bekend van het ontwerpbestemmingsplan Lendersgat 15-18
in Vorstenbosch, te raadplegen
op www.ruimtelijkeplannen.nl
met IDN-code NL.IMRO.1721.
BPLendersgat-ow01).
Inhoud: Het ontwerpbestemmingsplan voorziet in het omzetten van de functieaanduiding
Agrarisch bedrijf naar Wonen
op het perceel Lendersgat 18 in
Vorstenbosch, waarbij dit perceel
tegelijkertijd wordt losgekoppeld
van het bouwvlak Lendersgat 15
wat de functieaanduiding Agrarisch bedrijf blijft houden.
Procedures 1b en 3b zijn van toepassing.
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Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht
Reguliere procedure
Ontvangen aanvragen voor een
omgevingsvergunning
Heeswijk-Dinther
- Heilarensestraat 12
Bouwen carport
Datum ontvangst: 05-03-2018
- Plan Rodenburg kavel KF01
t/m KF18
Oprichten 18 woningen
Datum ontvangst: 05-03-2018
- Kersouwelaan 1
Plaatsen container en handelen in strijd regels ruimtelijke
ordening
Datum ontvangst: 07-03-2018
- Edmundus van Dintherstraat 21
Verbouwen woonhuis
Datum ontvangst: 07-03-2018
- Heibloemsedijk 20
Restauratie/deelrenovatie historische boerderij ’t Molenhuis
Datum ontvangst: 08-03-2018

- Stoppelveldseweg 4
Verbouwen rundveestal
Datum ontvangst: 09-03-2018
Heesch
- Kruishoekstraat 13
Uitbreiden kantoor wijziging op
eerder verleende vergunning
Datum ontvangst: 06-03-2018
- Burg. Woltersstraat 27, sectie
A nr. 5469
Aanleg oprit
Datum ontvangst: 09-03-2018
- Venhofstraat 2
Verbouwen woning
(aanpassen draagmuur)
Datum ontvangst: 07-03-2018
Vorstenbosch
- Molenakkers ong.
Oprichten woning met bijgebouw en handelen in strijd
regels ruimtelijke ordening
Datum ontvangst: 07-03-2018
- Peelstraat ong. sectie G
nr.1147
Bouwen woning met garage
Datum ontvangst: 09-03-2018
Nistelrode
- Loo 49

Woensdag 14 maart 2018

Oprichten woning met schuur/
stal en uitrit aanleggen of veranderen
Datum ontvangst: 09-03-2018
Procedure 6 is van toepassing.
Besluiten
Onderstaande
omgevingsvergunningen zijn verleend. Deze
besluiten treden daags na verzending van het besluit in werking.
Heesch
- Nieuwstraat 1a
Oprichten bedrijfsruimte
Verzenddatum: 08-03-2018
- Schrikkelvenstraat 7
Verbouwen woning
Verzenddatum: 09-03-2018
- Pastoor Boelensstraat 13
Werkzaamheden uitvoeren/
handelen in strijd regels ruimtelijke ordening (reparatie en
onderhoud gereedschap en
machines in garage)
Verzenddatum: 09-03-2018
- Burg. Woltersstraat 27,
Plaatsen carport

- Mgr. v.d Hurklaan 10a
Vernieuwen dakplaten en
dakpannen
Verzenddatum: 08-03-2018
- Schutsboomstraat 14
Renovatie kozijnen, dak en
gevels
Verzenddatum: 08-03-2018
Tijdelijke vergunningen
Heeswijk-Dinther
- Plan Rodenburg kavel KE07
Tijdelijk plaatsen en bewonen
woonunit
Verzenddatum: 08-03-2018
Nistelrode
- Hazenveld ong. (sectie B
nr.2473 ged.)
Tijdelijk plaatsen en bewonen
woonunit
Verzenddatum: 12-03-2018
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing

omgevingsvergunning, die worden voorbereid met de uitgebreide procedure, niet worden
gepubliceerd. De bekendmaking
van deze aanvragen vindt plaats
via publicatie van een ontwerpbesluit.
Besluit
Onderstaande
omgevingsvergunning is via de uitgebreide
voorbereidingsprocedure
verleend. Dit besluit treedt in werking na afloop van de beroepstermijn.
Heeswijk-Dinther
- Kasteel 4
Uitvoeren restauratiewerkzaamheden en handelen met
gevolgen beschermde monumenten
Verzenddatum: 06-03-2018
Procedures 1a, 5a en 7a zijn van
toepassing.

uitgebreide procedure
De wetgever heeft bepaald dat
ingekomen aanvragen voor een

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

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

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

stuursrecht van de rechtbank, Postbus
90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. Het
beroep heeft geen schorsende werking.
Er zijn griffierechten verschuldigd.
Procedure 5b
Belanghebbenden kunnen binnen zes
weken na publicatiedatum van dit besluit beroep indienen bij de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van
State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Het beroep heeft geen schorsende werking. Er zijn griffierechten
verschuldigd.
Bezwaar-/beroepsmogelijkheid
Procedure 6
Er zijn geen bezwaar-/beroepsmogelijkheden.
Voorlopige voorziening
Procedure 7a

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

WWW.BErNHEzE.orG

Bereid je voor op een avond keihard lachen!

Cameretten Festival, dé cabaretkweekvijver van Nederland!
NISTELRODE – Al 52 jaar lang hét platform dat jong cabarettalent herkent, begeleidt en presenteert aan
het grote publiek. Duizenden mensen zagen hier de eerste stappen van onder anderen Brigitte Kaandorp, Theo Maassen en Daniël Arens.
De jury over Jury- en Publieksprijswinnaar Janneke de Bijl:
”Janneke de Bijl typeert zich als
‘net niet gezellig’. Dat is de sterke, zelfverzekerde opening van
een fijne voorstelling.

De aanstormende cabarettalenten die zich op 14 april in CC
Nesterlé presenteren zijn Janneke de Bijl, Andries Tunru en Mark
Wamau.

Hoewel ze vooral sombere gedachten laat horen is haar toon
juist erg fris en het materiaal bijna continu van een hoog niveau.
Janneke speelt soepel, voelt zich
duidelijk thuis op het podium en
durft de tijd te nemen.

Ze blijft altijd rustig, ook als een
gesprekje met de zaal niet direct
het gewenste resultaat oplevert.
Daardoor heb je als publiek het
idee in goede handen te zijn.”
De jury over Persoonlijkheidswinnaar Andries Tunru:
“Andries is origineel in zijn spel
en in zijn grappen, die hij vaak
prettig terloops in zijn zinnen
verwerkt. Je gaat makkelijk mee
in Andries zijn gedachten, mede
omdat verschillende elementen

VErkiEziNGsEVENT
Vrijdag 16 maart

die hij aan het begin introduceert later weer terugkomen.
Bovendien is hij bedreven in het
uitvergroten van zijn brein.’’
Ook zo benieuwd naar dit aanstormend cabarettalent? Wees
erbij op 14 april. Aanvang 20.15
uur. Kaarten à € 12,50 verkrijgbaar via www.nesterle.nl.

politieke markt
18.00-19.00 uur
18.00 -22.00 uur
Gratis entree
CC Nesterlé Nistelrode
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Bereid je voor op een avond keihard lachen!

heesch
dAnnY vAn herPen
stem 21 mAArt cdA

31

Woensdag 14 maart 2018

oogcontact

wie
is deze Bernhezenaar?

MooiBernhezertjes
te koop
Nieuwe DessotapijttegelS
In allerlei kleuren/soorten.
Grote voorraad, scherpe
meeneemprijs. Vanaf
€ 2,- per m2. Duinweg 17,
Schijndel, 06-23034594.
Dinsdag en zondag gesloten.
paardenhachevlees,
paardenbiefstuk,
paardenbraadvlees of
lappen vanaf € 9,98,- per kilo.
Slagerij Bert van Dinther.
Heistraat 8 Oss
www.slagerijvandinther.nl

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

5x 1/5 staatsloten

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

Nu ook pasfoto’s
Oplossing
Winnaar:
Sint Servatiusstraat 52a, 5473GB Heeswijk-Dinther, 0413 293851
vorige week:
Carlijn van der Steijn
Janita Hurkmans uit
kan de staatsloten
Heeswijk-Dinther
ophalen bij
Kantoorboekhandel
Paperpoint
Werknemers van Bernheze Media
worden uitgesloten van deelname.

Boek ‘De zon achterna,
15 jaar La Colline’
is verkrijgbaar bij ’t Mediahuys,
Laar 28 Nistelrode. Geopend:
maandag t/m donderdag
9.00 tot 17.00 uur en
vrijdag 9.00 tot 13.00 uur.
Een verzameling verhalen,
anekdotes, foto’s, recepten
en vertellingen van 17 jaar
Frankrijk. Het boek kost € 15,-.
dagelijks vers
geplukte tulpen
€ 2,- per bos, verschillende
kleuren.
Richard van Doorn,
Vorstenbosseweg 1 Dinther.
Tweedehands fietsen
voor onderhoud kerk
Loosbroek
Lage prijzen, hoge kwaliteit.
Ook inlevering tweedehands
fietsen. Afspraak: Bert van Erp,
Dorpsstraat 1, 06-27280727,
0413-229359 Marietje van
Pinxteren, Dorpsstraat 7a
06- 55932252, 0413 229502,
mhpinxteren@gmail.com.
KIPSALON BERNHEZE
Gewoon de allerlekkerste kip!
Voor al uw kipproducten.
Elke woensdag van
14.00 -18.30 uur.
Bestellen hoeft niet!
0413-229677
Jan van de Boomstraat 9,
Heeswijk-Dinther.

Wegens verhuizing
Antiek: Dressoir
200X50 cm met opzetstuk,
en eiken eethoek met
uittrektafel 130x210 cm,
en 4 stoelen en 2 clubs.
Antiek: Toiletkastje eiken
150x55 cm. met verlaagd
gedeelte voor lampetstel en
glasplaat.
Vitrinekast 210x160x45 cm
eiken. z.g.a.n.
Breimachine in kast met
voorzetstuk en grofbreier; zeer
compleet.
Houtdraaibank 100 cm
tdc. Capaciteit 30 cm rond.
Eiken hoekkastje
90x60x60x210 cm.
0413-294142.
Heeswijk-Dinther.

aangeboden
Pedicure Nistelrode
Dorien Visser-Hanegraaf.
Vendelweg 6 Nistelrode.
Tel. 0412-612118.
Ook bij diabetes/reuma.
Uw levensverhaal/
gebeurtenis/reis op
papier?
Levensverhalen, verhalen over
ingrijpende zaken en afsluiten
periode, evt. met foto’s:
Martha Daams:
marthadaams@gmail.com.
Ook (web)teksten bedrijven.
Problemen met uw hond?
Verlatingsangst, probleem in
huis, et cetera?
Bel R. Voets 06-20872388.
St. Servatiusstraat 9a
Heeswijk-Dinther.
FRIETKRAAM voor uw
evenement of feest.
Voor info en/of boekingen:
0413-292911/ 06-25416954.
Mario & Christa Bok.
PEDICURE
HEESWIJK-DINTHER
Jacqueline Verhagen,
Oranjestraat 11, HeeswijkDinther. Ook bij diabetische
en reumatische voet met
vergoeding. Alle jaargetijden
uw nagels mooi verzorgd met

gelcolor, colorlak. Kalknagels?
Ook hiervoor leent deze
pediquemethode zich prima!
Meer info of afspraak:
0413-293260.

gevraagd
bidprentjes
H. Leeijen, John F.
Kennedystraat 90 Heesch.
0412-451357.
geha.leeijen@hetnet.nl. Ik haal
ze graag bij u thuis op.
Lege cartridges
Lever ze in bij ’t Mediahuys,
Laar 28 in Nistelrode en
steun hiermee het goede doel
Hulphond Nederland.

Te koop
gevraagd
landbouwmachines:
o.a ploegen,tractors, frees,
schudder, hark, maaier,
mesttank, kieper, weidebloter,
weisleep, tractor, vee/
paardentrailer enzovoort.
06-19076959.

te huur
OPSLAGUNIT.EU
Te huur opslagunits in Nistelrode.
Afmeting unit
24 m2 voor € 90,- p.m.
48 m2 voor € 150,- p.m.
Eigen toegang.
Voor meer info 06-46111667 of
www.opslagunit.eu.
VAKANTIE APPARTEMENT
Boulevard Scheveningen
maximaal 6 personen weekend/
week. Tel. 073-5479542, vragen
naar Yvonne 8.00-17.00 uur.

evenementen
Zondag 25 maart organiseert CV
de Heikneuters haar jaarlijkse
mega vlooienmarkt
in en rond de Beckart, Oude
Lieshoutseweg 7 Nijnsel, Sint
Oedenrode. Open van 10.0014.00 uur. Entree € 2,-.

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

democratie: nemen en geven
Tekst?

www.mooibernheze.nl

informeert, boeit en interesseert

1
De startpagina van
het Maashorstgebied
www.meermaashorst.nl

Loosbroek
henk bronts
Stem 21 maart cda

Zie oplossing pagina 54
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VVD: Huisvesting

‘Meer democratie en minder politiek’

vluchtelingen

Jack van der Dussen,
lijsttrekker VVD-Bernheze.
Op 12 januari 2016 maakten burgemeester
en wethouders bekend dat er aan de Ruitersweg-West in Heesch een Asielzoekerscentrum (AZC) zou worden gerealiseerd
voor de opvang van 500 vluchtelingen voor
een periode van 10 jaar. Mede dankzij de
inzet van de VVD-Bernheze is dat AZC er
niet gekomen.
Op 14 juli 2016 besloot de gemeenteraad het voormalige
MOB-complex in de bossen van
Nistelrode beschikbaar te stellen
voor de opvang van 300 vluchtelingen voor 5 tot 10 jaar. Ook
tegen dit voorstel verzette de
VVD-Bernheze zich. Gelukkig liet
het COA weten geen belangstelling te hebben.
Op 30 augustus 2016 verscheen
het plan om dan maar tijdelijke
woonunits voor statushouders
(erkende vluchtelingen) neer te
zetten in Heesch en Nistelrode.
Na wederom veel heisa werd besloten om ook dit voorstel niet
uit te voeren.
Vanaf het begin heeft de
VVD-Bernheze zich verzet tegen
grootschalige opvang van vluchtelingen. Wij hebben altijd gepleit
voor kleinschalige huisvesting in
alle kernen van Bernheze. Uitein-

delijk heeft de meerderheid van
de gemeenteraad ons standpunt
overgenomen.
En wat is nu het resultaat na
twee jaar?
In oktober 2017 heeft Bernheze de taakstelling (41 personen)
voor 2017 gehaald.
Vanaf 2004 tot eind 2017 hebben wij in Bernheze 513 statushouders gehuisvest.
Voor 2018 is de taakstelling 37
personen.
Gezien de landelijke ontwikkelingen is onze keuze om géén voorrang meer te verlenen aan de
huisvesting van statushouders,
maar te focussen op onze eigen
inwoners. VVD-Bernheze kiest
voor doen…. Stem op 21 maart
VVD lijst 6.
Vragen opmerkingen of tips?
info@vvdbernheze.nl.

stemme in Bernheze
’n Fanatiek rotslid uit His
Din mee oan de gemintekwis,
Mar kwam op ’t skorebord
Krek één stem te kort,
Umdè z’n èige vrouw
dè nie wis.

www.bernhezemedia.nl

Ben jij ook D66? Laat het ons weten! Ikbend66@gmail.com

kies 21 maart sP. Eerlijk en actief
Rein van Moorselaar, lijsttrekker SP.
Op 21 maart zijn de verkiezingen voor een nieuwe gemeenteraad. De inwoners van Bernheze gaan naar de stembus. Met een stem op de SP bent u
verzekerd van eerlijke en actieve raadsleden. SP raadsleden zetten zich belangeloos in voor een betere samenleving. Betaalbare huizen voor iedereen. Een
zelfstandig gemeente, die niet gaat fuseren. Extra uren zorg voor ouderen en
gehandicapten. Afschaffing van de eigen bijdrage in de WMO. Zomaar een
paar puntjes uit het SP programma.
Stem 21 maart SP
Iedereen heeft vier jaar mogen
wachten. Want, maar één keer in
de vier jaar hebt u het echt voor
het zeggen. De inwoners gaan
21 maart naar de stembus. Ze
kiezen dan een nieuwe gemeenteraad. Een stem op de SP, verzekert u van inzet voor een socialer
Bernheze. De SP blijft duidelijk.

Bernheze blijft zelfstandig! We
laten ons niet foppen door
praatjes van anderen, die alleen
maar groter willen.
Daar trappen we niet in. In heel
Nederland zien we dat groter alleen maar slechter is voor
de gewone mensen. SP kiest
voor kleinschalig en alles dicht-

bij huis. Daarom is een sterke
SP belangrijk. Verder wordt de
€ 8.000.000,- die opgepot is voor
zorg, nu besteed. Mensen die het
nodig hebben krijgen extra uren
zorg toebedeeld. Niet bezuinigen
op zorg voor ouderen en gehandicapten. Als u 21 maart uw stem
geeft aan de SP, maakt de SP er
werk van!

Tijdens de verkiezingscampagne hoor ik nog wel eens dat ‘HDL er bekaaid
vanaf komt en al het geld naar Heesch gaat’.

1
nisteLrode
toon vAn dijk
Stem 21 maart cda

ik ben

lokaal gaat vol voor HDl

Ad van Schijndel

Ondernemers
laat je zien!

Meer invloed van inwoners, gelijke kansen in het leven en een groene gezonde
gemeente. Dát vindt D66 belangrijk. Want Bernheze is wel groen, maar kan
nog veel groener en de lucht die we inademen kan beslist schoner. Voor ons
reden om bomen zoveel mogelijk te laten staan.
Hoe we onze dorpscentra beter toegankelijk maken én tegelijk aantrekkelijk en
groen houden is voor alle inwoners van belang. Toegankelijk voor jong en oud
met bredere stoepen en minder obstakels voor voetgangers en fietsers. Met
vooraf inspraak van alle belanghebbenden.
Want D66 wil meer democratie en minder politiek. Meer kans voor
burgerinitiatieven, niet alleen informatie ontvangen, maar echt samenwerken.
En D66 vindt dat iedereen gelijke kansen moet krijgen in het leven. Het beste
onderwijs voor alle kinderen, maar ook op latere leeftijd, als je bijvoorbeeld
moet omscholen, niet goed hebt leren lezen en schrijven of als je een andere
moedertaal hebt. Daarbij blijven we ons inzetten voor zorg op maat, voor
hulp die je echt nodig hebt en waar je niet lang op moet wachten, zodat geen
onnodige tijd verloren gaat. Voor meer invloed en gelijke kansen in een groen
Bernheze is meer D66 nodig! Stem 21 maart D66.
Annemieke Boellaard, lijsttrekker.

Ik ben het daar niet mee eens: denk eens aan de prachtige ontsluiting naar
de N279 in ‘Zuid’, de woningbouwplannen in Rodenburg, de realisatie van
Abdijstaete en de woningen op locatie van het oude gymnasium. Lokaal
geeft de komende raadsperiode alle aandacht aan de herinrichting van de
Hoofdstraat en Servatiusstraat, in samenspraak met inwoners en winkeliers.
Daar is veel geld voor gereserveerd, dus het gaat nu echt van start! We gaan
onderzoek doen naar de vierde poot bij de rotonde Beugt om het vrachtverkeer af te wikkelen via ‘t Retsel. Het bedrijventerrein ‘t Retsel willen we
uitbreiden. Het plein 1969 wordt heringericht. Het bestemmingsplan Rodenburg met ongeveer 134 woningen gaan we afronden. Nieuwbouw van woningen aan de Heeswijkse Akkers met ongeveer 38 woningen en het recreatieterrein de Wildhorst willen we herinrichten. In Loosbroek woningbouw
aan de Schaapsdijk en aanleg van tennisbanen.
Kortom; alle reden voor u om steun te geven aan Lokaal. Dat geldt ook voor alle kernen, want we zijn een
partij voor heel Bernheze! Zie daarvoor ook onze Lokaal-pagina’s in deze krant.
Graag vraag ik uw steun. Met vele jaren ervaring als
raadslid en als inwoner van HDL is uw stem in vertrouwde handen.
Jan Bouwman, raadslid Lokaal.

“LOKAAL

zijn
we
ALLEMAAL
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tezamen Betrokken
Rob Houweling, commissielid Politieke Partij Blanco, lijst 7 nummer 3.
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the Day Before
in De toren

Vroeger leerden wij op school als eerste woordjes Aap, Noot, Mies, Boom,
Roos, Vis en Vuur. Maar tegenwoordig lijken onze kinderen het woordje ‘ik’
als eerste te leren.

In het Nederlands is ik een persoonlijk voornaamwoord, in
de regel gebruikt als de spreker
uitsluitend zichzelf in de onderwerpsvorm wil aanduiden. De
vorm wij is de meervoudige tegenhanger van ik.
In de maatschappij en in de politiek is het woordje ik meer gewoonte dan uitzondering. Het
algemeen belang wordt hierdoor
steeds vaker op de achtergrond
geplaatst.

Wij als Politieke Partij Blanco
gaan in ieder geval uit van het
algemeen belang, en van het samen doen. Samen met zowel oppositie als coalitie. Maar vooral
samen met inwoners, verenigingen, organisaties en bedrijven.
Kortom, samen met u allen.
De punten in ons verkiezingsprogramma willen we dan ook de
komende vier jaren weer samen
gaan uitvoeren en realiseren.
Geen borstklopperij voor onze
partij, maar voor u, de inwoners.

Zonder uw ideeën, suggesties,
meedenken en draagvlak bereiken wij namelijk niets. Maar we
willen wel wat bereiken. Wij samen!
Wilt u ook samen met ons wat
bereiken? Gebruik dan ook uw
stem op 21 maart aanstaande:
Beken kleur, stem Blanco. Kijk op
www.ppblanco voor meer info.
Heeft u vragen of opmerkingen?
Neem dan contact met ons op
via info@ppblanco.nl of
06-11311713.

Heesch leeft!
Strategisch gelegen ten opzichte van steden als Oss en Den
Bosch is Heesch, met een nieuw
centrum, dè plek voor ontwikkelingen. We zien dan ook volop dynamiek in onze grootste
kern, waar een prachtige nieuwe
woonwijk in De Erven ontstaat.
In Heesch wordt veel ondernomen en gebouwd.
In het centrum van het dorp is
sprake van een levendige mix
van wonen en werken. En als
er leegstand is, dan moeten we
creatief denken en panden voor
andere doeleinden durven te gebruiken. Een dorp in beweging
kan niet zonder goede verbindingen met omliggende dorpen.
Daarom veilige wegen en fietspaden!
Maar een dorp in beweging

V.l.n.r.: Peter van Boekel, Jolanda School en Ruud Leeijen

vraagt logischerwijs ook meer
aandacht op het sociale vlak. Er
mogen geen mensen buiten de
boot vallen. Eenzaamheid is een
belangrijk aandachtspunt. We
stimuleren het opzetten van een
burgerplatform en we zorgen

VErkiEziNGsEVENT

voor een plek waar jongeren elkaar kunnen ontmoeten.
CDA Bernheze: Samen leven,
Samen wonen en Samen werken
in Bernheze.
cda.nl/bernheze

Vrijdag 16 maart
Aanvang: 18.00 uur
CC Nesterlé Nistelrode

BERNHEZE - Op 20 maart worden de politieke partijen van de gemeente Bernheze nog één keer aan de tand gevoeld tijdens ‘The Day
Before’ in café/zaal De Toren in Heeswijk-Dinther. Het belooft een
vermakelijke avond te worden met onder andere een gastoptreden
van Björn van der Doelen.
Er wordt weer volop campagne
gevoerd door de verschillende partijen in Bernheze. Op 21
maart gaan we zien tot welke
verkiezingsuitslag dat heeft geleid. Lijsttrekkers doen intussen
verwoede pogingen om stemmers naar zich toe te trekken.
Door campagne te voeren, posters te plakken en in debat te
gaan met elkaar.

alle aanvoerders nog één minuut
het podium om het publiek voor
de laatste keer te overtuigen.

De verkiezingscampagne zal,
voor de zesde keer op rij, traditiegetrouw afgesloten worden
met ‘The Day Before’.

Het belooft dus niet alleen een
informatieve avond te worden, maar ongetwijfeld valt er
ook het nodige te lachen. Voor
Marcel van Herpen en Clemens
Geenen is het de zesde keer dat
ze deze avond presenteren.

Aan de vooravond van de verkiezingen krijgen de partijen
nog één keer de kans om de
zwevende kiezer naar zich toe
te trekken. In de sfeervolle ambiance van café/zaal De Toren
in Heeswijk-Dinther zal Marcel
van Herpen alle lijstrekkers aan
de tand voelen in een speedinterview en confronteert Clemens
Geenen hen met enkele lastige
dillemma’s. Bovendien krijgen

Al dat politieke geweld zal gelardeerd worden met optredens
van Björn van der Doelen (zanger/troubadour), Hieke Stek
(gemeentedichter) en Marieke
Moorman (burgemeester en, op
deze avond, columnist).

Twijfel je nog over je politieke keuze of heb je gewoon zin
in een gezellig avondje uit met
scherpe interviews, mooie muziek en de nodige humor? Kom
dan op dinsdag 20 maart naar
De Toren in Heeswijk-Dinther.
Aanvang 20.00 uur, inloop vanaf
19.30 uur.

Bibliotheken Bernheze
BERNHEZE - De bibliotheken in Bernheze vieren de Boekenweek!
Het thema van deze 83e editie is Natuur. Natuur is alomvattend,
overal in en om ons heen. Bij zoveel natuur horen eindeloos veel
verhalen. En boeken. Natuurlijk in de bibliotheek.
Vanaf zaterdag 10 maart is in de
bibliotheek het Boekenweekmagazine verkrijgbaar. De uitgave
staat vol boekentips, interviews
en achtergrondartikelen bij het
thema natuur. Het magazine is

verkrijgbaar zolang de voorraad
strekt, exclusief voor bibliotheekleden.
De Boekenweek is tot en met
zondag 18 maart.

1
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dtv debat
21.00-22.00 uur
18.00 -22.00 uur
Gratis entree
CC Nesterlé Nistelrode

heesWijk-dinther
hAns vAn sLeuWen
Stem 21 maart cda
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Bedrijventerrein
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1. Automaterialen Heesch
2. Autobedrijf Wilbèr van Gogh
3. Becoss B.V.
4. BvS Vloeren
5. Maas Coating B.V.

9
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6.	Credion Maashorst
7. Deco Zonwering, Rolluiken en
Overkappingen

Zoggelsestraat

21

Zoggelsestraat

Kruishoekstraat

8. Heesche Banden Centrale

11.	Tuincentrum Heesch
12. Mia’s praktijk
13. Deukendokter.com

8
Nieuwe Erven

10.	Langenhuizen Glasservice B.V.

Bunderstraat

9. Hondentrimsalon Toptrim
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14. Smits Truck Company
15. Peters Aanhangwagens B.V.
(huidige locatie)
16. Pennings PVC B.V.

Nieuwstraat

7

17.	Strijk- en Herstelservice
18.	TOP Security B.V.
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19.	Totech B.V.
20. Van Soest & Partners
accountants en adviseurs
21. Akker Zonwering

Vink
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22. Autobedrijf Neelen B.V.

17

Nieuwe Erven
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Automaterialen Heesch
Automaterialen Heesch is een groothandel, gespecialiseerd in automaterialen. Wij leveren al zeven jaar
producten van alle bekende A-merken en van ons huismerk Requal. Naast automaterialen en onderdelen kunt u bij ons ook terecht voor fietsendragers, nummer- en tekstplaten, gereedschap, werkkleding,
onderhouds- en reinigingsmiddelen en spuitbussen/lakstiften die wij zelf mengen.
Ons team bestaat uit dertien
mensen. Met hun vakkennis zorgen ze ervoor dat u precies krijgt
wat u wilt. De flexibele openingstijden zorgen ervoor dat u
bijna altijd bij ons terecht kunt.

Autobedrijf
Wilbèr van Gogh

Autobedrijf Wilbèr van Gogh aan de Bosschebaan in Heesch is in
2010 opgericht. Naast Wilbèr werkt Jos mee in het bedrijf. Ze zijn
beiden ervaren monteurs en APK-keurmeester. Daarnaast is Wilbèr
diagnosespecialist, Jos is schadespecialist. Marianne verzorgt de
administratie binnen het bedrijf.
Onze dienstverlening bestaat uit:
- Diagnose en reparatie van
storingen.
- Onderhoud en reparatie van
uw auto.
- Schadeafwikkeling en schadeherstel.
- APK.
- Airco-service.
- Verkoop en opslag van autobanden.
- In- en verkoop van betrouwbare occasions van alle merken.
- In onze showroom vindt u
een wisselend aanbod van gebruikte auto’s.
- Occasionbemiddeling bij uw
zoektocht naar een gebruikte
en nieuwe auto.

- Vervangend vervoer bij langdurige reparaties zonder extra
kosten! U betaalt alleen de
brandstof.
Alle diensten worden op een
deskundige en correcte wijze in
goed overleg met de klanten uitgevoerd!
Door klein te blijven is er een
mooie balans tussen efficiënt
en professioneel werken en een
persoonlijke benadering van
onze klanten. Ons vakmanschap
en onze concurrerende tarieven
zorgden reeds voor vele tevreden klanten!
U kunt altijd vrijblijvend binnenlopen, wij helpen u van harte!

Actie
Ontvang nu korting op onze
tekstplaten. De tekstplaten kosten normaal € 9,95, nu voor maar
€ 5,-. U hoeft alleen maar de
knipbon hieronder uit te knippen
en in te leveren.
U kunt uw eigen tekst op de platen laten zetten. Alles kan tot en
met acht tekens. Leuk voor bijvoorbeeld een verjaardag of een

De beste manier
voor meer ogen
en oren in
jouw buurt
WhatsApp
Buurtpreventie

geboorte. De platen zijn er in
het wit, zilver, geel, roze, rood,
oranje, blauw, babyblauw, donkerblauw en groen.
Openingstijden
Maandag tot en met donderdag
van 8.00 tot 20.00 uur, vrijdag

van 8.00 tot 18.00 uur en op
zaterdag zijn wij van 8.30 tot
16.00 uur geopend.
U vindt ons aan de Bosschebaan
78 in Heesch.
0412-456263
info@automaterialenheesch.nl.
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Passie voor oldtimers!
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Deukendokter.com met een brede interesse in restaureren
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Tekst: Tamlyn van Lanen Foto’s: Marcel van der Steen

Bunderstraat

Kruishoekstraat

Ben van de Wijgert
Nieuwe Erven

8 de Wijgert zit al zo’n 50 jaar in het autovak. Hij werkt voor zichzelf onder de naam
HEESCH – Ben van
Deukendokter.com, hoofdzakelijk op locatie. Naast zijn ondernemerschap heeft Ben een grote passie:
een collectie
22 oldtimers. Ben heeft hier ook een uit de hand gelopen hobby aan overgehouden: het verzamelen van oldtimers. Ruim 30 oldtimers heeft hij staan, die hij met veel liefde en plezier restaureert.

en

Nieuwe Erv

Nieuwe Erven

Met veel passie en enthousiasme vertelt Ben over zijn hobby,
die hij al ruim 35 jaar heeft: “Ik
zit al 50 jaar in het autovak en
het is meer dan mijn werk. Het
Nieuwstraat

7
at

wstra

Nieu

is ook een hobby, wat zich bij
mij uit in het verzamelen van
oldtimers.” Het begon ooit met
een Volkswagenbusje, maar
tegenwoordig heeft hij allerlei

auto’s staan. “Ik heb ook Fiat,
Ford, DAF en nog veel meer.
En daar staan ook heel bijzondere modellen tussen, waaronder een BMW Isetta waar je via

17
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BEcoss: Werving & selectie Detachering - Payrolling

In de huidige markt is het steeds lastiger om het juiste personeel te vinden. Toch liggen er op het moment ook kansen. Door op andere manieren de kandidaten te beoordelen, waarbij vooral gekeken wordt naar competenties van de kandidaten, kunnen
we vaak de juiste kandidaat voordragen aan de klant.
Wij gebruiken hiervoor naast de traditionele methodes, nieuwe innovatieve manieren om deze mensen te bereiken. Een
van deze ontwikkelde methodes is Social
recruitment.
Door jarenlange ervaring in de opbouw
van doelgroepen en bewezen resultaten
uit het verleden kunnen we met Social
recruitment veel gerichter de markt benaderen. “Wij zijn intermediair op het
gebied van arbeidsbemiddeling, waarbij

kwaliteit en service onze dragers zijn.”
De klant staat bij ons centraal, maar met
een duidelijke focus op het personeel.
Wij bouwen aan de relatie door duidelijk,
regelmatig en vooral transparant te communiceren met de klant en werknemers.
Heeft u problemen met het vinden van de
juiste kandidaten of ben jij op zoek naar
een nieuwe uitdaging? Neem dan contact
met ons op!

Werving & Selectie

Payrolling

Becoss is een specialist in
Werving en Selectie. Onze
recruiters beschikken
over vele jaren ervaring in
Werving & Selectie.

Als u kiest om onze
aangeboden kandidaat of
een door uzelf aangenomen
werknemer te gaan
payrollen, meldt u deze aan
bij Becoss.

Deta-vaSt

Detachering

Deta-Vast is het alternatief
wanneer u de kosten voor
werving & selectie wilt
verspreiden over een langere
periode.

Bent u als professional
op zoek naar uitdagende
opdrachten en wilt u zich
voornamelijk concentreren
op uw werkzaamheden?

Cereslaan 34, Heesch
0412-855886 - info@becoss.nl - www.becoss.nl
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’97 heb ik onder andere Trijntje
Oosterhuis en André van Duijn
in mijn Volkswagenbusje rondgereden door de Amsterdam
ArenA.”

100 piek
voor een
fabriek

de voorkant instapt, die is heel
bijzonder. En ik ben ook in het
bezit van een van de eerste DAF
personenauto’s die gemaakt is;
een DAF 600.”
Een mooi verhaal gaat over onze
nationale trots de DAF. Ben: “Ik
ben ook een echte DAF-liefhebber. Toen de fabriek failliet was
heb ik meegedaan aan het the-

ma ‘100 piek voor een fabriek’.
Dan kon je een obligaat van de
DAF fabriek kopen voor 100
gulden, en als genoeg mensen
dat deden dan kon de fabriek
een doorstart maken.” Als de fabriek goed draaide, dan zouden
de investeerders hun geld met
rente terugkrijgen. “En na verloop van tijd kregen we bericht
dat we ons geld met wat rente
terug konden krijgen, maar je
kon er ook voor kiezen om het
af te staan aan Artsen Zonder
Grenzen. Dat heb ik toen gedaan en met al dat geld zijn er
zeven trucks gebouwd door DAF
en geschonken aan Artsen Zonder Grenzen.”
Beroemdheden
En dankzij zijn hobby en werk
heeft Ben al de nodige BN’ers
ontmoet. “Ik heb met mijn bedrijf Deukendokter.com de auto
van Frans Bauer uitgedeukt,
op locatie bij Frans thuis. En in

Ook antieke trapauto’s, driewielers en autopeds worden verzameld

Een gerestaureerde Messerschmidt

BvS VLOEREN

Sinds 2007 zijn we uitgegroeid tot een allround vloerenbedrijf dat zich kan meten
met de top van de gehele Benelux op het gebied van kunststof vloeren. Dankzij jarenlange ervaring kunnen wij u een grote diversiteit aan vloeren aanbieden.
Onze vakbekwame applicatieteams maken dagelijks kunststof vloeren in opdracht van particulieren en bedrijven.
Sinds enkele jaren zijn wij bijna volledig
gespecialiseerd in het aanbrengen van
gietvloeren, bij voornamelijk particulieren.
Denk hierbij aan PU Gietvloeren, ook wel
betonlookvloeren genoemd. Uiteraard
kunt u ook bij ons terecht voor uw zakelijke projecten.
Sinds 2012 kunt u ook bij ons terecht voor
het aanbrengen van de meest fraaie decoraties op het gebied van design wandafwerking. De Italiaanse look, Decostuc,
Betonciré en PU Wandcoating zijn zoal
creaties die wij voor u kunnen realiseren.

Allround vloerenbedrijf dat
zich kan meten met de top
van de Benelux

Komt u gerust eens langs en laat u inspireren en adviseren in onze nieuwe
showroom aan bedrijventerrein Cereslaan in Heesch.

In zijn vrije tijd klust Ben graag
aan de oldtimers, zoals de Austin J40 trap-auto’s (1.60 m lang)
met lederen bekleding en fietsen
- beide voor kinderen - en scooters en brommers. Ben heeft het
allemaal! In zijn schuur heeft hij
al zijn geliefde oldtimers staan,
waar hij ze ook restaureert. Ben
wordt vaak aangesproken op
zijn bijzondere hobby en verzameling, en deelt zijn passie heel
graag met liefhebbers, die de
weg naar hem al weten te vinden. Ben sluit af: “Ik hoop dit
nog vele jaren te kunnen blijven
doen en te genieten van dit ‘museum’!”
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Het voorjaar staat voor de deur:
kom naar Deco zonwering!
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Afgelopen winter heeft Deco
20
Zonwering
een grote, nieuwe
showroom gebouwd. In maar
liefst 300 vierkante meter binnen-showroom en 250 vierkante
meter buiten-showroom wordt
alles op ware grootte 12
aan u gepresenteerd.
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Deco Zonwering is al jaren een begrip in Bernheze en omstreken. De zonweringspecialist combineert
goede kwaliteit met het juiste advies. Voor zowel binnen- als buitenzonwering bent u bij Deco Zonwering aan het juiste adres. Van een zonnescherm tot een rolluik en van gordijnen tot horren.
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In de nieuwe showroom kunt u
de allernieuwste producten en
technieken vinden op het gebied
van zonwering en raambekleding. De persoonlijke service die
u van Deco Zonwering gewend
bent, is echter niet veranderd.
Kruishoekstraat
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ondernemen =
kansen benutten
De economie trekt aan. De koopbereidheid bij consumenten neemt
toe en ondernemers gaan weer investeren. Meestal ontstaat er dan
meteen een behoefte aan een financiering van het vastgoed, de ma13
chines, de transportmiddelen of de voorraad. Natuurlijk
kan de ondernemer zijn bank bellen, maar met één telefoontje naar Credion
Maashorst heeft hij toegang tot ruim 70 geldverstrekkers.

9

de ideale
uitbreiding van
uw woonruimte

Zoggelsestraat

Op de Brabantse manier
Het traject wordt van de start
tot de uitboeking van de lening
geheel begeleid door Credion
Maashorst. De ondernemer kan
ondertussen de focus houden
op zijn bedrijf. Onder het genot van een bakje koffie aan de

Kruishoekstraat
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Paul van Tuijl
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spreekwoordelijke keukentafel
worden in eerste instantie de
ondernemingsplannen besproken. Paul: “Dit noem ik de Brabantse persoonlijke manier van
zakendoen.”
Vink

“De kansen op een succesvolle aanvraag nemen hierdoor
enorm toe”, zegt Paul. Zowel
leasing, factoring, crowdfunding, risicokapitaal als ook reguliere bankfinancieringen behoren tot de mogelijkheden.
Paul gaat voor de ondernemer
op zoek naar de beste deal in de
markt.

21

U bent van harte welkom in
de nieuwe showroom aan de
8 het voorNieuwstraat 19a. Met
jaar in aantocht is dit hét moment om na
22 te denken over
zonwering voor het komende
seizoen. Wij denken graag met
u mee!

Bunderstraat

De beste deal
Paul van Tuijl heeft ruim 20 jaar
gewerkt bij Rabobank en is begin vorig jaar gestart met een
Credion vestiging in Heesch. Hij
begeleidt ondernemers bij het
aanvragen van bedrijfskrediet
of het verbeteren van de voorwaarden van de bestaande leningen. Hierbij slaat hij de brug
tussen de financieringskaders
van de geldverstrekkers en de
plannen van de ondernemer.

Zoggelsestraat

In 2017 heeft Paul ruim 40 ondernemers kunnen helpen aan
een financiering, waarmee zij
hun plannen konden realiseren.
Zij zagen kansen en hebben
die gegrepen. “Gaat u uw ondernemingskansen benutten in
2018?”

17

De Nieuwstraat
met ruimte voor
groen en de
natuur

Bijzondere aandacht vragen
we voor de prachtige overkappingen die wij in onze buitenshowroom volledig aangekleed
hebben staan. Met schuifwanden, led-verlichting, verwarming, vaste glaswanden en

screens toveren wij een basisoverkapping om in een prachtige tuinkamer! Een overkapping
is de ideale uitbreiding van uw
woonruimte.
Voor meer informatie kunt u terecht op www.decozonwering.nl
of in de Nieuwstraat 19a in
Heesch.
Op maandag, donderdag en vrijdag is onze showroom geopend
van 13.00 tot 18.00 uur en op
zaterdag van 10.00 tot 16.00
uur. Op overige dagen en tijden
werken wij graag op afspraak
zodat wij voldoende tijd hebben
om een goed advies te geven.
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www.ondernemersverenigingheesch.nl

langenhuizen Glasspecialist

Ondernemersvereniging Heesch is mede verantwoordelijk voor realisatie en onderhoud van
Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen

Duurzaam
maatschappelijk
verantwoord
ondernemen
op bedrijventerrein
Heesch

Langenhuizen Glasspecialist is al ruim 27 jaar de glaszetter voor Heesch en wijde
omgeving. Het werkgebied ligt voornamelijk tussen Den Bosch, Nijmegen en Eindhoven. In 2002 is het glasbedrijf ook gestart in Cuijk en omstreken.
De eerste locatie was aan de Nieuwe
Erven, maar dat werd al snel te klein.
In 2009 is er daarom een groter bedrijfspand gebouwd op het bedrijventerrein aan de Voorste Groes 3 in Heesch.

24-uurs reparatie-dienst
is dag en nacht bereikbaar
voor glasreparatie
Een ruime bedrijfshal met kantoor zorgt
met name logistiek voor voordelen. De
locatie is vlakbij de snelweg waardoor
makkelijk en snel een groot werkgebied
bediend kan worden. Bij Langenhuizen
Glasspecialist kunt u terecht voor het leveren en plaatsen van alle soorten glas
en aanverwante artikelen, voor zowel

particulieren als bedrijven. Denk aan
nieuwbouw (projecten), renovatie (verbouw), binnenbeglazing, interieurglas,
hardglazen deuren, (schuif-)wanden en
spiegels. Onze 24-uurs reparatiedienst is
dag en nacht bereikbaar voor glasreparaties.
Momenteel zijn wij op zoek naar mensen
om ons team te versterken: Glaszetters
en commercieel medewerker.
Ben jij of ken jij iemand die enthousiast
is, zowel in een team als zelfstandig kan
werken, in nieuwbouw en renovatie?
Mail dan naar marc@langenhuizen.nl of
bel 0412-452444, Marc van de Ven.
Zzp-ers of leerling-glaszetters nodigen
wij ook uit om te reageren!
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Kerkweg

Pennings pvc bv:
‘Onze kennis, uw voordeel’
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Pennings pvc bv is leverancier
van pvc en installatiematerialen
voor:
• installateurs
• hoveniers
• wegenbouw
9
• agrarische sector

Tuincentrum Meijs
13
Zoggelsestraat

21

Als jong en dynamisch bedrijf
staan we altijd voor onze klanten klaar. We zijn dag in en dag
uit in de weer om elke klant zo
8
goed mogelijk te voorzien
van
Nieuwe Erven

Bunderstraat

Kruishoekstraat

Zoggelsestraat

en

Nieuwe Erv

22

betrouwbare producten en niet
te vergeten een goede service.
Door de ruime keus aan voorraadartikelen kunnen we direct
aan uw wensen voldoen. Mocht
er iets onverhoopt niet op voorraad zijn, dan kunt u vaak binnen
24 uur alsnog van de benodigde
spullen worden voorzien.
Deskundige adviezen over materiaalkeuze, verwerkingsricht-

www.pvcpennings.nl.
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ment ook rekenen op een gedegen advies op maat. Naast
de planten voor de tuin heeft
Tuincentrum Meijs ook alle verdere benodigdheden voor de
aanleg en het onderhoud van
de tuin. Daarnaast zit er een
grote collectie kamerplanten
en andere sfeerartikelen in het
assortiment.

17

Peters Aanhangwagens afrondende fase bereikt, zie pagina 43

Vink

Met de kennis die op het bedrijf aanwezig is kan de consu-

Openingstijden: maandag tot en
met vrijdag 7.00 tot 17.30 uur
en zaterdag van 7.00 tot 12.00
uur.

bernheze bouwt

Al jarenlang is Tuincentrum Meijs een begrip in de regio en ver
daarbuiten als het gaat over tuinplanten. Niet vreemd, omdat
het
7
bedrijf met een eigen kwekerij van 50 ha heel veel van de planten
die op het tuincentrum worden aangeboden zelf van jongs af aan
opkweekt.
Bomen en planten in een zeer
breed assortiment en in heel
veel maten worden jaarlijks
aangeboden. De klant kan zowel jonge planten van enkele
jaren tot bomen van ruim 30
jaar oud vinden op het bedrijf.

lijnen, installatie en toepassingsgebieden kunt u van ons
verwachten. U staat altijd direct
in contact met de juiste persoon
die ter zake vakkundige beslissingen kan nemen.

Het tuincentrum is gevestigd aan de Bosschebaan 23 in Heesch
en is dagelijks geopend van 9.00 tot 18.00 uur, op vrijdag
koopavond tot 21.00 uur, zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur en
zondag van 12.00 tot 17.00 uur. U bent van harte welkom.

Aan de Bosschebaan

Aan de Achsterste Groes

Bedrijventerrein heesch 43
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Kaboutertuin aan rand van bedrijvig Heesch

Kabouters in alle soorten en maten

ZOGGELSESTRAAT – De bedrijven van Heesch zijn niet alleen neergestreken op bedrijventerrein Cereslaan. Ook in de Nieuwstraat en Zoggelsestraat heeft Heesch een aantal mooie bedrijven. En als er
ergens kans is dat de kabouters het werk oppakken, dan is het wel in deze straten, want op Zoggelsestraat 1 staan er honderden in de tuin.
Verwondering is de eerste reactie, want het is een mooi gezicht. Wanneer je er opuit gaat
om meer informatie te verkrijgen
over het hoe en waarom van
deze invasie aan kabouters, kom
je uit bij Antoon van Dijk. Hij ver-

telt vol trots over de hobby van
zijn, in januari, overleden vrouw
Riekske van Dijk-van de Ven.
De voor- en achtertuin werden
enthousiast bijgehouden door
zijn vrouw en er kwamen op
mysterieuze wijze ook steeds

meer kabouters bij. Met enige
regelmaat kwamen ook kinderen
met kabouters aan en de vraag of
de familie Van Dijk voor hun kabouter wilde zorgen. Antoon vertelt er enthousiast over en zal het
nu zelf bij gaan houden, al gaat

Er kwamen op
mysterieuze wijze
steeds meer
kabouters bij
zijn hart vooral uit naar de groentetuin die hij in zijn hof heeft en
waar hij de lente en zomer weer
‘werk zat’ mee heeft.

Update bouw Peters Aanhangwagens
In augustus vorig jaar is Peters Aanhangwagens gestart met de bouw van een nieuw bedrijfspand. Een
half jaar later staat er een prachtig pand direct aan de A59. De bedrijfsnaam staat inmiddels op de gevel
en het hekwerk en de bestrating zijn zo goed als klaar. De afrondende fase is bereikt!
Begin april zal de werkplaats in
gebruik worden genomen. De
werkbanken en de stellingen
voor de onderdelen staan al gereed. Het personeel van Peters
Aanhangwagens kan niet wachten om met z’n allen de handen
uit de mouwen te gaan steken in
deze ruim opgezette werkplaats.
Stap voor stap wordt de verhuizing gerealiseerd. Ook de dagelijkse werkzaamheden zullen
door moeten gaan, dus wordt
het een hele klus om alles zo gestructureerd mogelijk en zonder
problemen te laten verlopen.
“Wij doen ons uiterste best om
onze klanten zo min mogelijk
hinder te laten ondervinden tijdens deze hectische periode, zij
staan altijd op nummer 1!”
Na het overhevelen van de
werkplaats, zullen ook de kantoorruimten, de magazijnen en
natuurlijk de twee verdiepingen
showroom worden ingericht.
De showroom met de enorme
glaspartij komt heel goed tot

z’n recht vanaf de A59. En met
de prachtige lichtreclame op de
gevel, kan er geen automobilist
langsrijden zonder Peters Aanhangwagens gezien te hebben.
“We genieten echt ontzettend

van de vele positieve reacties die
we dagelijks van mensen mogen
ontvangen! We beginnen dan
ook langzamerhand aan het idee
te wennen, dat die langgekoesterde droom werkelijkheid aan
het worden is!”

verkoop - verhuur - reparatie
onderhoud - speciaalbouw

aanhangwagens & paardentrailers
Peters Aanhangwagens
Bosschebaan 80
5384 VZ Heesch
tel: 0412-451066

www.petersaanhangwagens.nl
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TOP Security B.V.
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Groothandel
die investeert in
persoonlijke klantrelaties
20 u op zoek naar een beBent
trouwbare leverancier die veel
waarde hecht aan persoonlijk
contact met snelle, goede en
technische ondersteuning?
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Middelste Groes

TOP Security B.V. is een
3 groothandel van beveiligingssystemen voor de professionele beveiligingsinstallateur en wederverkoper. Wij zijn een distributeur van diverse topmerken en daarmee uitgegroeid
tot totaalleverancier van CCTV-, inbraak-, brand-, intercom- en toegangscontrole oplossingen.
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Bent u op zoek naar één leverancier voor al uw beveiligingsprojecten, met producten die
uitstekende prijs/kwaliteit verhoudingen hebben?
Neem dan zeker eens contact
met ons op!
Kruishoekstraat

es

Bunderstraat

Achterste Gro

Bosschebaan

Strijk en Herstel Service
Met Strijk en Herstel Service heb ik na jaren mijn passie weer opgepakt. Sinds 2016 werk ik vanuit mijn atelier aan de Vinkelsestraat
107 in Heesch. Kleding repareren, namaken van een afbeelding, of
een oplossing bedenken waardoor het weer zo goed als nieuw is,
13
doe ik het allerliefste.
Zoggelsestraat

21

Kruishoekstraat

Zoggelsestraat

8

Nieuwe Erven

en
Nieuwe Erv

Snelle technische
ondersteuning
Wij zoeken
een administratieve
topper!

22

Nieuwe Erven

Wat kan TOP Security B.V. voor u betekenen?
Functie eisen:

Nieuwstraat

-

7

-

at

wstra

Nieu

raat
elsest

Boekhoudkundige kennis;
Ervaring
met
crediteuren
en debiteurenbeheer;
Betrouwbaarheid: een
langdurige
klantenrelatie is altijd
Goede kennis van Excel;
het uitgangspunt.
Goede beheersing van Nederlandse en Engelse taal;
Snelle, persoonlijke,
enFranse
technische
ondersteuning
Beheersing vangoede
Duitse of
taal is een
pre;
16 tot
40Auur
bij al uwMinimaal
projecten.
Van
totper
Z. week beschikbaar;

- Uitgebreid dienstenpakket, waaronder gratis trainingen.
Wie zijn wij:
- Uitsluitend kwaliteitsproducten.

strijkenherstelservice@gmail.com
of 06-14801623.
Graag tot ziens!

Vink

Daarnaast geef ik naailes aan
jong en oud. In een kleine groep
leer ik u de fijne kneepjes van
het vak. Zo krijgt u voldoende
aandacht en hulp en gaat u uiteindelijk naar huis met een kledingstuk waar u zelf enthousiast
van wordt.
Mijn atelier heeft geen vaste
openingstijden. U kunt altijd
bellen of mailen en dan hoort u
van mij wanneer u bij me terecht
kunt!

De binnendienst is voorzien van
technici die klanten telefonisch
te woord staan en indien gewenst door middel van remote
desktop verbindingen ondersteuning bieden in het configureren van diverse producten.

9

Bunderstraat

Ik herstel onder meer scheuren,
winkelhaken en maak kleding
op maat. Dat allemaal voor een
fijne prijs. Van avondjurken tot
carnavalspakken en van knuffels
tot overhemden: voor alles kunt
u bij mij terecht.

Snelle, technische ondersteuning - Voor elke klantvraag een
oplossing!
Een eigen technische dienst met
specialisten op diverse productcategorieën is al jaren kenmerkend voor de goede ondersteuning die geboden wordt.

17

TOP Security B.V. is een internationaal opererende groothandel voor
elektronische beveiligingsapparatuur. Met vestigingen in Nederland en Duitsland leveren wij producten en ondersteuning voor
uitsluitend beveiligings-, elektrotechnische bedrijven en systeem
- Toegang tot onze marketingexpertise en middelen om uw
integrators (B2B).

commerciële activiteiten te ondersteunen.
- Scherpe prijzen voor een goede resellers marge.
- Snelle levering: doorgaans Solliciteren:
binnen 24 uur uit eigen
Heeft u interesse in deze vacature en wilt u uw CV sturen,
voorraad.
of heeft u meer concept:
vragen, neem
danbeveiligingsgerust contact op per mail
- One-stop-shopping
al uw
info@topsecurity.nl of bel naar 0412-475788.
benodigdheden
bij één leverancier!
(vraag even naar Nick).

TOP Security B.V.
Middelste Groes 10 - 5384 VV Heesch
0412-475788 - www.topsecurity.nl
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totech totaal techniek
Totech Totaal Techniek is zestien jaar geleden opgericht door Ton van den Heuvel, een pionier met roots in de industrie en infrawereld. De basis voor het bedrijf Totech lag
echter in Ton’s ontdekking van het product Xypex; een speciale kristalliserende mortel voor het waterdicht maken van beton. Sinds 2010 is Totech een gecertificeerd betonreparatiebedrijf, volgens de BRL 3201- ‘Het toepassen van specialistische instandhoudingstechnieken voor betonconstructies’.
Omdat het repareren van beton vooraf een gedegen ondergrondvoorbereiding vereist, en
na reparatie om de juiste conservering vraagt, heeft Totech zich
tevens gericht op het zich eigen
maken van andere technieken,
onder andere zand- en gritstralen, het aanbrengen van coatinglagen en het aanbrengen en
afwerken van dilatatieprofielen,

het bedrijF moest
opnieuw worden
uitgevonden
oprichter en drijvende kracht in
2013 plotseling als gevolg van
een ongeval overleed stonden
de medewerkers middenin de
crisis voor de gedwongen taak

totech totaal techniek
maakt het wateRdicht
zodat steeds een totaaloplossing
kan worden geboden.
Toch lag het hart van Ton ook
nog steeds bij de industrie en om
de grote kennis die hij daarvan
had niet verloren te laten gaan
is aan Totech de afdeling Pipeline Service, het conserveren van
leidingen, toegevoegd. Toen de

het bedrijf opnieuw uit te vinden.
In de afgelopen vijf jaar is gebleken dat de filosofie over een
totaaloplossing niet alleen geldt
voor het renovatiewerk op zich,
maar vooral ook voor Totech als
bedrijf.
Ook de medewerkers zijn een totaalpakket; een team. En omdat
het totale team zich de laatste
jaren enorm heeft ingezet en het
bedrijf opnieuw heeft vormgegeven ziet de toekomst er voor
Totech weer zonnig uit.
Voorste Groes 5
5384 VJ, Heesch
0412-623284
info@totech.nl
www.totech.nl

Woensdag 14 maart 2018

rijventerrein
46

Woensdag 14 maart 2018

drijvig
heesch
Bedrijventerrein
bedrijvig heesch

Kerkweg

Akker zonwering luidt de lente in
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Akker Zonwering en kunststof6
kozijnen
is uw specialist voor al
uw kunststofkozijnen, alle bin20 en buitenzonwering en
nenterrasoverkappingen. Een bedrijf
waar vakwerk en kwaliteit hoog
in het vaandel staan.
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Middelste Groes

De lente is in aantocht en dat betekent mooi weer en zoveel mogelijk genieten van het zonnetje dat
weer volop gaat schijnen.
Dit is ook de periode waarin onze doelgroep graag langskomt om zich te
3
laten informeren over zomerse artikelen zoals zonwering en terrasoverkappingen.
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Bosschebaan
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- Alles wordt voor u op maat
gemaakt in onze eigen werkplaats.
- Zeer uitgebreid assortiment.
- Perfecte service en garantie.
- Scherpe prijzen.
- Onderdelen van producten bij
ons op voorraad.
Kruishoekstraat

es

Bunderstraat

Achterste Gro

12en door
Wij staan voor kwaliteit
onze jarenlange ervaringen, leveren wij vakwerk.

Akker zonwering
rolluiken & kunststofkozijnen

Akker zonwering
rolluiken & kunststofkozijnen
Akker zonwering
Bedien je rolluiken
rolluiken & kunststofkozijnen
en andere producten
Akker zonwering
met uw smartphone

Wij maken onze beloften waar
en bieden u de zekerheid van
vakmensen die met u21meedenken en u voorzien van een goed
productadvies waar we voor
100% garant voor staan.

9

13

rolluiken & kunststofkozijnen
Zoggelsestraat

Zoggelsestraat

of tablet.

Kruishoekstraat

MAATWERK UIT EIGEN WERKPLAATS
Bunderstraat

MAATWERK UIT EIGEN WERKPLAATS

Nieuwe Erven

8
Inmiddels is onze huisstijl
aange-

ROLLUIKEN TERRASSCHERMEN SCREENS HORREN
MAATWERK
UIT EIGEN WERKPLAATS

MARKIEZEN BINNENZONWERING
TERRAS
OVERKAPPINGEN
en
Nieuwe Erv
ROLLUIKEN TERRASSCHERMEN
SCREENS HORREN
MARKIEZEN BINNENZONWERING TERRAS OVERKAPPINGEN
ROLLUIKEN TERRASSCHERMEN SCREENS HORREN
Zoggelsestraat 21a E info@akker-zonwering.nl
T 0412-453113
MARKIEZEN BINNENZONWERING TERRAS OVERKAPPINGEN
5384 LL Heesch
I www.akker-zonwering.nl
Facebook
7
Zoggelsestraat 21a E info@akker-zonwering.nl
T 0412-453113

I www.akker-zonwering.nl

past, zodat die past bij de nieuwe
frisse uitstraling van ons bedrijf.

u veel nieuwe producten laten
zien. We zijn zes dagen per week
geopend en bieden u de mogelijkheid om zelfs buiten kantoortijden telefonisch een afspraak
met ons te maken om eens een
kijkje te komen nemen.

Wij nodigen u dan ook van
harte uit eens een kijkje te komen nemen in onze vernieuwde
showroom die voorzien is van
een zeer uitgebreid assortiment.
In onze showroom kunnen wij

Op zaterdag zijn wij geopend
van 9.00 tot 14.00 uur.

Nieuwe Erven

Op Tweede Paasdag, maandag 2 april,
zijn wij ook open!

Facebook

raat

5384 LL Heesch

Zonnescherm

Facebook
T 0412-453113

elsest

w
Nieu
I www.akker-zonwering.nl
E info@akker-zonwering.nl

Nieuwstraat

Vink

t

straa

5384 LL Heesch
Zoggelsestraat 21a

22

Pilaar zonwering

17

Van soest & Partners
Een persoonlijke benadering, kwaliteit leveren en afspraken nakomen. Het zijn de drie basisbeginselen die Van Soest & Partners tot een succesvol accountancy- en belastingadvieskantoor maken.
Vertrouwen
In ruim 40 jaar zijn wij uitgegroeit tot een echte vertrouwenspartner van onze klanten
waarmee wij vaak een langdurige en persoonlijke relatie hebben.
Onze betrokkenheid combineren wij met het kwaliteitsniveau
van de grotere, veelal landelijk
opererende kantoren.

De deur
staat altijd open
voor iedereen
Persoonlijk contact
Van Soest & Partners gaat uit
van een persoonlijke behandeling met een op maat gesneden
pakket van diensten. De deur
staat altijd open voor iedereen
met vragen over administratieve of belastingtechnische zaken.

Frank Hanegraaf en Chris-Stan van Daal

Horen en zien = ervaren!
Mocht uw interesse gewekt
zijn, vraag dan een oriënterend
gesprek aan met één van onze
medewerkers om de mogelijkheden uiteen te zetten.

Heesch, telefonisch contact opnemen via 0412-459000 of een
e-mail sturen naar
info@soestacc.com.
Daarnaast verzoeken wij u om
ook eens een kijkje te nemen op
onze website
www.soestacc.com waar u nog
veel meer informatie over ons
kunt lezen.

Hiervoor kunt u gewoon bij ons
binnenlopen aan Cereslaan 4 in

Wij hopen van u te mogen horen!

Beloven = doen!
Daar kunt u bij Van Soest &
Partners van op aan.
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De koppeling tussen de kruishoekstraat en Bunderstraat

Autobedrijf Neelen BV

VERBINDINGSWEG - Terwijl ik
foto’s maak voor de pagina’s
van de bedrijventerreinen rij ik
van de Bosschebaan naar de
Achterste Groes, om zo op de
Zoggelsestraat te komen. Zoals de inwoners van dit gebied
weten: dat gaat zomaar niet.
Een kleine omleiding zorgt voor
verrassende foto’s. Ook op deze
zaterdag zijn ze hier aan het
werk met het leggen van ‘reuze-buizen’ en wat blijkt, na enige navraag, later worden deze
met zogenaamde persluchtraketten de grond ingeschoten.

Omleidingen
vanwege het leggen
van bijna 760 meter
‘reuzebuizen’

Autobedrijf Neelen is een universeel Bovag bedrijf dat al meer dan
40 jaar een begrip is in de regio. Zowel verkoop als reparatie behoren tot onze diensten. In 1977 heeft Tonnie Neelen het bedrijf
opgericht samen met zijn vrouw Nellie.
In 2010 heeft Claudio Neelen
het roer overgenomen en is in
2013 begonnen aan een nieuw
pand op dezelfde locatie. In het
nieuwe pand hebben we een
moderne en praktische werkplaats kunnen creëren in combinatie met een ruime showroom,
waardoor we onze klanten nog
beter van dienst kunnen zijn.
U kunt bij ons terecht voor:
- In- en verkoop van nieuwe en
jonge gebruikte auto’s.

- Onderhoud en reparatie van
personen- en lichte bedrijfsauto’s.
- Apk keuringen voor personen- en lichte bedrijfsauto’s.
- Schadeherstel van personenen lichte bedrijfsauto’s.
Autobedrijf Neelen BV
Nieuwe Erven 19
5384 TA Heesch
0412-452462
info@autobedrijf-neelen.nl
www.autobedrijf-neelen.nl.

Waarom zijn de werkzaamheden nodig?
“Door ons leidingnet te vernieuwen kunt u ook in de toekomst
altijd rekenen op een goede waterlevering”, zegt Brabant Water. Kijk, dat is wel wat overlast
waard, zou je zeggen. We zijn
natuurlijk gewend aan 24 uur
per dag schoon water, maar dat
is niet zo logisch als het klinkt.
De waterleiding is in de jaren 60
aangelegd en aan vernieuwing
toe. Daarvoor is Brabant Water
in november 2017 gestart met
werkzaamheden aan de grote
waterleiding (transportleiding)
die loopt van het waterproductiebedrijf Loosbroek naar Heesch/
Oss.
In totaal wordt ongeveer 5.600
meter watertransportleiding vernieuwd. Nog even volhouden
voor degenen die er dagelijks
langskomen en wie weet zijn we
er dan weer 50 jaar af.

In- en Verkoop
Onderhoud & Reparaties
APK keuring
Schadeherstel
Nieuwe Erven 19 - Heesch - 0412-452462
info@autobedrijf-neelen.nl
www.autobedrijf-neelen.nl

Een update
Uniek in dit geval is de breedte
van de tunnel en de lengte, van
maar liefst 750 meter die dinsdag onder de Bosschebaan door
geschoten werd en aan de andere kant van de A59 weer boven
kwam. Spectaculair en bijzonder
want op sommige plaatsen ging
de leiding wel 25 meter onder
de grond.
Tekst en foto: @DBMK,
Bron: Brabant Water
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Heesche Banden centrale
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6 zomerperiode voeren wij
In de
ook graag een caravancheck uit
en 2daarnaast
is het onderhoud
0
voor uw caravan ook in goede
handen bij ons.
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In december 2010 is de Heesche Banden Centrale geopend aan de Nieuwe Erven 18 in Heesch. Inmiddels is het bedrijf na al3die jaren een begrip in Heesch. Voor de verkoop van banden, velgen, sneeuwkettingen, het uitlijnen van uw auto maar ook voor de reparatie van uw auto en eerlijk advies kunt u bij
ons terecht. Wij leveren aan zowel bedrijven als particulieren.
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We hebben een ruim assorti12
ment aan banden en velgen
en
kunnen alles voor u bestellen.
Meestal geldt: vandaag besteld,
morgen in huis. We denken ook
graag met u mee.

Bosschebaan

11
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Bunderstraat

Achterste Gro

Bosschebaan

Als u langskomt voor de wissel
van zomerbanden naar winter-

banden kunnen wij ook zorgen
voor de opslag van uw banden.
Wat wij belangrijk vinden is het
stukje service en terwijl wij zorgen dat u zo snel mogelijk weer
op pad kunt, kunt u wachten
onder het genot van een kop
koffie.
Onze openingstijden zijn van
maandag tot en met vrijdag van
8.30 tot 12.30 uur en van 13.00
tot 17.30 uur.
Op zaterdag van 8.15 tot 14.00
uur en ’s avonds op afspraak.

Smits Truck Company
Middelste Groes 31
5384 VV Heesch

9

13
• KLEINE REPARATIES

• OPSLAG VAN
WINTERBANDEN

ONDERHOUD, REPARATIE EN APK VOOR ALLE MERKEN
TRUCKS GETROKKEN MATERIEEL EN OVERIGE
21
BEDRĲZoggelsestra
FS- ENat PERSONENWAGENS.

• GESPECIALISEERD
IN UITLIJNEN
Zoggelsestraat

• VOOR CARAVAN
ONDERHOUD
Bunderstraat

Kruishoekstraat

• SPORTVELGEN

8

Nieuwe Erven

WĲ SLEUTELEN AAN UW SUCCES!
en

22

ONDERHOUD,
T +31(0)412
- 475258
REPARATIE EN
W www.smitstc.nl
APK VOOR ALLE
E info@smitstc.nl

MERKEN TRUCKS
GETROKKEN
MATERIEEL
EN OVERIGE
BEDRĲFS- EN
PERSONENWAGENS.
Middelste Groes 31
5384 VV Heesch
T +31(0)412 - 475258
W www.smitstc.nl
E info@smitstc.nl

Nieuwe Erven

Nieuwe Erv

Lees deSLEUTELEN
passie van AAN UW SUCCES!
WĲ
Ben van de Wijgert
Deukendokter.com
op pagina 36
Ben v.d.Wijgert
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verwijderen
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€ 50,00
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De Deukendokter_109x53_wk46.indd 1

t leveren
Meer dan alleen sterk in he

van PVC

Pennings pvc Bv is leverancier
van pvc en installatiematerialen
voor o.a.:
• installateurs
• hoveniers
• wegenbouw
• agrarische sector
Onze producten; waterleiding & fittingen, verwarming, dakbedekking,
afvoer, dakgoten, drukleidingen, drainage, slangen & slangkoppelingen,
tuin, elektra & verlichting, ventilatie, et cetera.
Als jong en dynamisch bedrijf zijn we dag in en dag uit in de weer om elke
klant zo goed mogelijk te voorzien van betrouwbare producten en niet te
vergeten een goede service.
Deskundige adviezen over materiaalkeuze, verwerkingsrichtlijnen,
installatie en toepassingsgebieden kunt u van ons verwachten.

1

Openingstijden:
maandag t/m vrijdag 7.00 tot 17.30 uur en zaterdag van 7.00 tot 12.00 uur.

Onze kennis Uw vOOrdeel

Door de ruime keus aan voorraad-artikelen kunnen we direct
aan uw wensen voldoen. Onverhoopt niet in voorraad?
Vaak binnen 24 uur alsnog geleverd.

Middelste Groes 27 - 5384 vv Heesch
0412-474830 - www.penningspvc.nl

16-11-2012 9:33:04
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BERNHEZE - Bernheze heeft vier bedrijventerreinen: ’t Retsel (Heeswijk-Dinther), Cereslaan (Heesch),
De Beemd (Heesch) en Kleinwijk (Nistelrode). Loosbroek en Vorstenbosch doen ook niet onder aan
deze bedrijvigheid en daarom zetten we in DeMooiBernhezeKrant, hét huis-aan-huis blad van Bernheze, bedrijvig Bernheze in de spotlights. Voor de inwoners van Bernheze, en met name voor de kernen
zelf, is het erg leuk om een kijkje in de keuken te krijgen van hun bedrijventerrein en bedrijvigheid.
Week 10 (zie editie 7 maart)
Bedrijventerrein Heeswijk-Dinther
Kijk voor het archief op
www.demooibernhezekrant.nl

Week 11
Bedrijventerreinen Heesch
Week 12
Bedrijvig Loosbroek

M. Geurts Grondwerken
De drijfveer van Mark is nog
steeds dezelfde als die van zijn
opa in 1945; eerlijk en flexibel
kwalitatief goed werk leveren.
Duurzaam begint bij grondig
grondwerk
Wilt u een kwalitatief goed en
duurzaam resultaat van bijvoorbeeld uw bouwproject of terreininrichting? Dan is het belangrijk
aandacht te besteden aan het
grondwerk; een meestal ondergeschoven kindje waarmee in realiteit letterlijk alles staat of valt.
Wij leveren uw terrein netjes en
vlak op, voorzien van de juiste materialen zodat uw terrein
de juiste basis vormt voor uw
bouwplannen, terreininrichting
of verharding. Dat lijkt misschien
vanzelfsprekend, maar dat is
het niet. Onze jarenlange ervaring en voortschrijdend inzicht
zijn hierbij een meerwaarde.

Wist u dat...
* M. Geurts Grondwerken een
bedrijf is dat zich bezighoudt
met grondwerk in de breedste
zin van het woord?
* Het bedrijf al 73 jaar bestaat?
* We in 1945 zijn begonnen
met een zand- en grindhandel? Maar we verzorgen al
vele jaren grondwerk voor de
woning- en wegenbouw.
* We onder andere het spitten van tuinen, straatwerk,
aanleggen van rioleringen en
complete hemelwaterinfiltratie verzorgen?
* U ook bij ons terecht kunt
voor containers voor puin,
bouw- en sloopafval, grond
en groenafval?
* Kwaliteit bij ons op de eerste
plaats staat?!

• aanneming grondwerken
• kraan- en laadschopverhuur
• zand- en grindhandel
• containerverhuur
Graafsebaan 24 | 5384 RT Heesch
0412-451373 | 06-53125263
www.geurtsheesch.nl | info@geurtsheesch.nl

Week 13
Bedrijventerrein Nistelrode
Week 14
Bedrijvig Vorstenbosch.

In deze krant laten ondernemers
van bedrijvig Bernheze zich zien.
Met mooie historie, verhalen en
informatie kunnen we stellen dat
we trots kunnen zijn op de diamantjes van onze gemeente; de
ondernemers.
Heb jij geschiedenis te vertellen
of een mooi verhaal? Laat het

ons weten via
info@demooibernhezekrant.nl
Nog meedoen?
Neem dan contact op met je contactpersoon bij DeMooiBernhezeKrant en we gaan het regelen.
Je kunt natuurlijk ook altijd mailen naar:
verkoop@bernhezemedia.nl
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Baby- & Kinderbeurs Rusheuvel Oss 25 maart
OSS - Bij de Rusheuvel in Oss wordt zondag 25 maart een grote baby- en kinderbeurs gehouden. De
organisatie van de Baby- & Kinderbeurs verwacht wederom een grote drukte bij de Rusheuvel in Oss.
De beurs die twee keer per jaar daar wordt gehouden is inmiddels een begrip voor Oss geworden. Er
staan ruim 120 deelnemers. Je kunt er makkelijk parkeren. Van alles is er te koop wat interessant is voor
kinderen tot ongeveer twaalf jaar.
Onder andere kinderkleding en
babyspullen in allerlei soorten
en maten, maar ook bekend
speelgoed zoals Duplo- en Legoblokken, Barbiepoppen en gezelschaps- en computerspelletjes.
De gebruikte spullen of partijgoederen worden te koop aangebo-

spullen. Dat zie je onder andere
bij de kinderboxen en kinderstoeltjes, auto- en fietsstoeltjes.
Deze artikelen zijn meestal meteen verkocht op de beurs. De
deelnemers gaan tevreden naar
huis als zij hun spullen verkocht
hebben en de nieuwe eigenaren

Zondag

Rusheuv

van 10.30 tot 13.00 uur

Oss

’GROTE’

Schrijf
snel in!

25 maart

Geen doelpunten bij
Avesteyn - FC Uden

el

Van alles is er te koop wat interessant is
voor kinderen tot ongeveer twaalf jaar
den door particulieren. De organisatie organiseert al meer dan
twaalfeneenhalf jaar in de regio
kinderbeurzen. De beurzen lopen
nog steeds erg goed. Als je alle
kinderspullen nieuw moet kopen
wordt dat vaak veel te duur. Bovendien kun je vaak net zo goed
volstaan met gebruikte kleren en

zijn wederom tevreden met hun
aankoop. Daarom is het nog
steeds zo leuk om de beurzen te
organiseren. De openingstijd van
de beurs is van 10.30 tot 13.00
uur en de entree is € 2,-.

Sportcentrum

De Rusheuvel
R us he uv e ls t r aat 5 Os s

Informatie en inschrijven:

Volgende beurs:

Fitland Mill

Inschrijving geopend

www.babykinderbeurs.nl

de Facebookpagina.

Voor meer informatie kijk op
www.babykinderbeurs.nl of volg

HEESWIJK-DINTHER - Na de afgelaste wedstrijd van vorige week,
stond zondag 11 maart de thuiswedstrijd tegen FC Uden op het
programma. Vanaf het begin was duidelijk dat het initiatief aan de
thuisploeg werd gelaten.
Binnen tien minuten werden er
al twee grote kansen gecreëerd
die werden gemist door onder
andere Teun van der Boom.

voetbal

Ook Brabantia te sterk voor HVCH
EINDHOVEN/HEESCH - Tegen het Eindhovense Brabantia hoopte HVCH de eerste zege na de winterstop te kunnen boeken. Het liep deze middag echter al snel anders, want in de 10e minuut kon de
vrijgelaten Joshua Tan de 0-1 binnenkoppen. HVCH-goalie Brian Vialle zag er daarbij ook niet goed uit.
De blauw-witten liepen dus al
snel achter de feiten aan en Brabantia kon het spelletje spelen
waar ze goed in zijn, met hun
snelle voorwaartsen. Een paar
minuten na de openingstreffer
ontsnapte HVCH aan de 0-2
toen een pegel van Ferry Aerts
op de lat uiteen spatte. Hierna
herpakte HVCH zich enigszins
en zette Brabantia wat meer vast
op eigen helft. In de 42e minuut
resulteerde dat in de enige echte grote kans, maar de kopbal
van Jeffrey van Uden ging naast
terwijl Lars van Lee er nog beter voorstond om af te ronden.
Na rust werd de spelkwaliteit bij
beide teams er niet beter op en
Brabantia vond het wel prima
zo. Tot zo’n vijf minuten voor
het einde gebeurde er niet veel,
toen de HVCH-goalie misgreep
en Moreno Koenders makkelijk

Foto: Ad van Dooren

zo. 28 oktober

Naarmate de eerste helft vorderde werd Avesteyn steeds slordiger, maar kreeg het nog wel
enkele kansen. Na rust werd er
meteen weer druk gezet op de
verdediging van FC Uden. Dit
leverde weer enkele opgelegde
kansen op die wederom gemist
werden.

Inmiddels kreeg FC Uden ook
wat kansen in de omschakeling.
Avesteyn bleef op zoek naar
een treffer, maar het spel was te
zwak om een doelpunt te forceren. Dus stond er na 90 minuten
nog steeds 0-0 op het scorebord.
Al met al een matige wedstrijd
van Avesteyn. Volgende week
de uitwedstrijd naar FC Schadewijk, waarin uit een ander vaatje
getapt zal moeten worden, wil
men resultaat halen!

Kei van Avesteyn:
Gerard de Laat
HEESWIJK-DINTHER - Afgelopen vrijdag vond de jaarlijkse vrijwilligersavond van Avesteyn plaats, traditiegetrouw werd ook de Kei
van Avesteyn bekend gemaakt.
Dit jaar is dat Gerard de Laat.
Gerard heeft alle jeugdelftallen
doorlopen, hij is leider en trainer geweest van de jeugd, hij is
leider/trainer geweest van het
tweede elftal, hij is vlagger geJoshua Tan mag wel heel vrij de 0-1 binnenkoppen Foto: Rudo Romijners

de 0-2 kon scoren. In de 90e
minuut kwam de spanning heel
even terug toen Lars van Lee uit
het niets de 1-2 maakte. Er bleef
voor HVCH echter te weinig tijd
over om nog een gelijkspel uit

het vuur te slepen. De mannen
van trainer Maarten van Vugt
zullen snel de vorm van voor de
winter terug moeten vinden om
niet te ver op de ranglijst weg te
zakken.

turnen

Mooie resultaten voor Sine-Cura
ASTEN/HEESWIJK-DINTHER
Op zondag 11 maart vond de
voorwedstrijd van Jytte, Nine,
Merel en Isabelle plaats in Asten.

behaalde vandaag een nette 6e
plaats en Merel werd 7e. Merel
en Isabelle hebben zich gekwali-

’s Morgensvroeg begon Jytte haar wedstrijd in Asten op
sprong met een mooie handstandoverslag. Jytte turnde een
goede wedstrijd en werd knap
19e van de 30 turnsters. In de 4e
wedstrijd waren Nine, Merel en
Isabelle aan de beurt. Voor Nine
was het de eerste wedstrijd. Ondanks de spanningen heeft ze
het super goed gedaan. Isabelle

voor nine de
eerste wedstrijd
ficeerd voor de regiofinale! Ook
voor de toestelfinale wisten ze
zich te kwalificeren: Isabelle op
vloer en sprong en Merel op
vloer en balk. Gefeliciteerd met
deze mooie resultaten!

hij is leider en
trainer geweest
van de jeugd
weest van het eerste elftal, hij
heeft in de selectie gevoetbald,
hij is lid van de activiteitencommissie en bovenal mede-kantine
beheerder. Kortom, een dikverdiende verkiezing!
Ook is er op deze avond een
bord onthuld met daarop alle
(oud)-voorzitters, alle ere-leden
en alle Keien van Avesteyn. Dit

bord is mede mogelijk gemaakt
door Kristel van Driel en wordt
binnenkort opgehangen in de
hal van de kantine.
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badminton
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waterpolo
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korfbal
Prinses Irene
krijgt BVV niet op de knieën Altior B1 en C1 strijdend ten onder op NK
voetbal

korfbal

hardlopen

biljarten

duivensport

jeu de boule

paardrijden

wielrennen

vissen

skien

judo

schaken

dammen

darten

snowboarden

golf

kano

kaarten/bridgen

1cm b

‘S-HERTOGENBOSCH / NISTELRODE - Prinses Irene was in de
uitwedstijd tegen BVV de ploeg
die het meeste recht had op een
overwinning.
Het lukte echter niet om doelman Van Engelen, die regelmatig
een balletje losliet, te passeren.
Ook doelman Van Venrooij hield
zijn heiligdom schoon, waardoor
het 0-0 bleef. Het dichtste bij een
overwinning was Prinses Irene.
In de tweede helft schoot Martijn van Vught op de kruising van

lat en paal. Tim van der Heijden
zag een vrije trap door iedereen
gemist worden, behalve door
een BVV verdediger, die de bal
met kunst en vliegwerk van de
lijn trapte. In de dying seconds
van de wedstrijd had Prinses Irene nog kunnen scoren.
Centrale verdediger Koen Pittens
kreeg de bal uit een corner bij
de eerste paal op zijn pantoffel,
maar schoot rakelings naast. De
uitstekend fluitende Kolenberg
floot meteen daarna af.

MHC Heesch meisjes MA1
gehuldigd voor kampioenschap zaalhockey

Altior B1 NK 2018 presentatie
1,2 cm b

VENRAY/HEESWIJK-DINTHER - Zaterdag 10 maart werd er in Venray gestreden om de Nederlandse
titel. De B1 werd in een spannende eerste kruisfinale met De Korfrakkers en na verlenging uiteindelijk
verslagen door de meiden uit Erp.
1,4cm b

Dus geen finaleplaats maar een
wedstrijd om de derde plaats, die
autosport
karten
ook
werd verloren tegen
Rosolo met 5-2. Het werd dus geen
podiumplaats voor onze meiden.
De C1 ging van start tegen Swift
uit Velden en had de eerste helft
veel moeite met deze meiden,
maar in de tweede helft ging het
iets beter lopen en wonnen ze
de wedstrijd met 7-1. Een finaleplaats waarin ze het moesten
opnemen tegen De Korfrakkers.
De C1, tot op dat moment nog
ongeslagen in het gehele seizoen, had het moeilijk tegen de
meiden uit Erp. Het werd een
bloedstollende finale die tot aan
de laatste minuut gelijk opging.
Bij een stand van 6-6 en nog 70
seconden te spelen scoorden De
Korfrakkers uit een vrije worp
hun zevende doelpunt en werd
het de laatste minuut nog heel
spannend maar... Altior kreeg
het niet meer voor elkaar om
te scoren en verloor haar eerste wedstrijd van het seizoen;

motorsport

Altior C1 NK 2018 podium

nog wel de finale van het NK!
Zij moesten dus genoegen nemen met een tweede plaats.
Toch kunnen alle meiden en hun
coaches trots zijn op hun prestatie, want ze waren er toch maar
mooi bij om de beste van Nederland te worden. Alleen het lukte
net niet.
Een grote dank dan ook aan de

meegereisde supporters die hopelijk toch hebben genoten.
NDZW MW1 – Altior MW1:
7-10
Avanti B1 – Altior B2: 6-9
Be Quick B2 – Altior B3: 7-6
Be Quick D1 – Altior D1: 6-8
BMC E1 – Altior E1: 1-7
DAW E3 – Altior E4: 9-4
MOSA’14 F1 – Altior F1: 11-4
TOG 2 - Altior 4: 9-8.

dansen

HEESCH - Tijdens de feestelijke heropening van het verbouwde
clubhuis van MHC Heesch op zondag 11 maart is het meisjesteam
MA1 door voorzitter Ton de Visser gehuldigd voor het kampioenschap van de zaalhockey competitie.
Zaalhockey wordt gespeeld tijdens de winterstop van het veldhockey, van december tot en
met eind februari en is de laatste
jaren een stuk populairder geworden.
De competitie begon voor MA1
met een afgelasting van de eerste twee wedstrijden vanwege
het zeer slechte weer begin december. Gaandeweg de competitie bleek dat MA1 in de top van

1

de poule meedraaide, maar het
bleef spannend tot en met de
laatste wedstrijden wie kampioen zou worden. Inmiddels is de
veldcompetitie voor MA1 weer
gestart, waar de meiden weer
vol enthousiasme aan meedoen.
MHC Heesch is een vereniging
waar plezier en prestatie hand
in hand gaan. Instappen kan op
alle niveaus. Interesse? Kijk dan
snel op www.mhcheesch.nl.

VerkiezingsEvent
Vrijdag 16 maart

gratis entree
heesWijk-dinther
erWin vAn kesseL
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18.00-22.00 uur
Gratis entree
CC Nesterlé Nistelrode

Junioren met garde en
showdans op eerste plaats
GEMERT/NISTELRODE - De vier solo’s in de junioren sportklasse blijven goed presteren. Bij DV Ready2Dance was het voor Pip de eerste keer in de sportklasse. Ze kwam met 260 punten op de zesde plaats
uit. Maud eindigde met 269 punten op een mooie vierde plaats. Op het erepodium stond Lise met 278
punten op de derde plaats en alweer op de eerste plaats Lindsey met 282 punten!
Onze junioren doen het dit jaar
weer erg goed; met garde en
met de showdans over Trolls allebei op de eerste plaats! Ook
de juniorengroepen stonden
weer allemaal op het erepodium; Melody met 257 punten
op de tweede plaats en Miracle
met 277 punten op de eerste
plaats. Ook de moderne groep
Spirit eindigde met 266 punten
op de eerste plaats. Jeugd Marsgroep Emeralds werd eerste met
273 punten en de marsgroep in
de hoofdklasse Untouched werd
eerste met 292 punten.
In het middagprogramma kwamen ook alle solo’s en groepen
op het erepodium te staan. Guusje scoorde 288 punten, wat goed
was voor een eerste plaats. Sascha werd met 263 punten twee-

Trolls

de. Jade was de hele week ziek
en danste haar solo niet. Maxime
won de categorie met 294 punten. Demi werd tweede met 289
punten. Garde Diamonds werd
eerste met 276 punten en garde
Touch eerste met 291 punten.
Tot slot de twee moderne groe-

pen. Twister werd in de jeugd
eerste met 272 punten en Inspiration werd in de hoofdklasse
eerste met 289 punten.
Zo werd weer een toernooidag
afgesloten met heel veel mooie
resultaten!
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Running Team Bernheze: Chauffeurs en navigators
verantwoordelijk, in samenwerking met andere werkgroepen,
voor de logistieke punten tijdens
het pinksterweekend.
Met het organisatievermogen
van Lex, het praktische van Rick,

gen. Lex: “De beelden die mij
van de eerste editie erg bij zijn
gebleven zijn alle mensen die onderweg bijdragen aan de organisatie én die de lopers en fietsers
onderweg mentaal ondersteunen, variërend van de steun van

Rick: ‘Ik ben zo trots op iedereen in ons team,
elke werkgroep of sporter zet zich voor 300
procent in zodat we dit kunstje nogmaals
succesvol kunnen flikken. Daar geniet ik van’
V.l.n.r.: Rick, Noud, Eddie en Lex

HEESCH – Heeschenaren Lex Frunt (58), Rick van den Hurk (44), Eddie van der Stappen
(46) en Noud Verhoeven (59) hebben in Team 181 de functie van chauffeur en navigator.
Lex, Rick en Noud zijn in 2016 ook al mee geweest in deze functie, maar voor Eddie
wordt het zijn eerste Roparun. Zij zorgen dat de lopers en fietsers op tijd en veilig bij hun
volgende stop aankomen en rijden parallel aan het parcours.
De actieve uitdaging en het
goede doel zijn voor alle vier de
motivatie om mee te doen met

de Roparun. Sommigen hebben
van dichtbij meegemaakt hoe
belangrijk palliatieve zorg is en

Twee leden van verdienste
bij hockeyclub HDL

de gezelligheid van Eddie en het
behulpzame van Noud heeft dit
team alles wat nodig is om haar
taak tot een goed einde te bren-

een ouder echtpaar zittend om
4.30 uur in de tuinstoel voor hun
huis tot complete dorpsfeesten
met muziek.”

hoeveel geld hiervoor nodig is.
Tevens zitten deze vier kanjers
in de werkgroep logistiek; ze zijn

voetbal

Heeswijk met negen man
ten onder tegen Venhorst
VENHORST/HEESWIJK-DINTHER - Op sportpark De Voskuilen in Venhorst mocht Heeswijk tegen het
gelijknamige team aantreden na enkele weken verplichte rust vanwege het aanhoudende winterweer.

Monique van Zutphen

Rob van den Berg

HEESWIJK-DINTHER - Tijdens
de Algemene Ledenvergadering
in november werd Rob van den
Berg benoemd tot Lid van verdienste van de hockeyclub.

Lid van verdienste. Monique is
meer dan twaalf jaar actief geweest binnen de club in allerlei
functies. Zij is in 2005 begonnen
in de jeugdcommissie, toen nog
de ‘hutselcommissie’ genaamd,
en heeft in 2010 mede het zaalhockey binnen de club opgezet.

Onlangs werd door het bestuur
het feestje nog een keertje overgedaan en kreeg Rob tijdens
een afscheidsetentje de ‘Gouden Hockeybal’ uitgereikt. Rob
is vijf jaar voorzitter geweest
van de activiteitencommissie
en daarmee verantwoordelijk
voor alle activiteiten buiten het
hockey zelf, zoals festiviteiten,
sponsoracties, kantinebeheer en
hij heeft gezorgd voor een totale make-over van het clubhuis.
Voorzitter Camiel Aarts prees
Rob als een doener, nooit te beroerd om een tandje bij te zetten
en iemand waar de club jarenlang op heeft kunnen bouwen.
Tijdens diezelfde algemene ledenvergadering werd Monique
van Zutphen ook benoemd tot

1

Nooit te beroerd
om een tandje
bij te zettten
De laatste jaren was Monique
vooral verantwoordelijk voor de
kantine-inkopen. De voorzitter
gaf tijdens een toespraakje aan
dat Monique hét toonbeeld is
van de vrijwilliger van de oude
stempel: zichzelf niet afvragen
wat de club voor jóu kan doen,
maar wat jij voor de club kunt
doen.

VerkiezingsEvent
Vrijdag 16 maart

kom kijken en luisteren
nisteLrode
jAn vAn der heijden
Stem 21 maart cda

18.00-22.00 uur
Gratis entree
CC Nesterlé Nistelrode

De blauw-witten hadden vanwege het overlijden van selectiespeler Joost van Beekveld een
ontzettend zware week achter
de rug en middels de belangrijkste bijzaak in het leven probeerden ze de draad weer op te pakken, zo goed en kwaad als dat
kan na zo’n trieste gebeurtenis.
Daarbij maakte het team van
trainer Marc van de Ven het
zichzelf niet makkelijk door tegen twee rode kaarten op te
lopen en in balbezit onvoldoende te brengen. Het hielp daarbij
ook niet dat scheidsrechter Van
de Ven niet zijn beste wedstrijd
floot.
Aan beide kanten miste hij cruciale momenten en was hij niet
consequent, maar ondanks dat

hockey

Heeswijk eert de overleden selectiespeler Joost van Beekveld

Foto: Nico van Doorn

had Heeswijk er meer van kunnen maken dan de 2-1 eindstand die nu op het scorebord

stond. Wouter van Dijke was de
doelpuntenmaker voor de bezoekers.

Nieuw tenue voor Meisjes
A1 van Hockeyclub HDL!
HEESWIJK-DINTHER - Het meidenteam A1 van hockeyclub
HDL speelde afgelopen zaterdag
hun eerste wedstrijd in de tweede klasse van de KNHB lentecompetitie, na twee keer achter
elkaar te zijn gepromoveerd.
Dankzij de sponsors Van Zoggel
Wonen, Timmer- en bouwbedrijf van Eijk & Van der Sterren
konden de meiden opdraven in
nieuwe shirts en rokjes.
Na een spannende wedstrijd
tegen het sterke team van Oss
MA2 stond er een 3-3 gelijk
spel op het scorebord. Het team
bedankte de sponsors met een
bloemetje en een doos lekkere
chocola.

bernheze sportief
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Jo Voets erelid Vorstenbossche
Hengelsport Vereniging

HBV organiseert reünie
HEESCH - In 2018 bestaat de Heesche Badminton Vereniging 30 jaar. Een moment dat
de vereniging niet zo maar voorbij wil laten gaan. Daarom zal de badmintonvereniging
het komende jaar extra veel activiteiten organiseren om het jubileumjaar op te fleuren.
De afgelopen 30 jaar heeft de Heesche
vereniging ontzettend veel mensen, jong
en oud, uit Heesch en uit de regio, kennis laten maken met de snelste racketsport
ter wereld en dat doen de Heesche badmintonners tot op de dag van vandaag
met volle inzet en veel plezier. Elke week
komen leden op donderdag en vrijdag in
de verschillende sporthallen van Heesch
samen om recreatief en competitief tegen
een shuttle aan te slaan.

VORSTENBOSCH - Jo Voets is op
6 maart 2018 tijdens de 40ste algemene
ledenvergadering uitgeroepen tot erelid
van de Vorstenbossche Hengelsport Vereniging.
Jo is een van de oprichters van deze club
en heeft de visclub vanaf het begin mee
opgebouwd. Jo heeft zich jarenlang met
veel passie ingezet voor de club. Onder
andere met het parkeren bij Kasteel Heeswijk en de jaarlijkse worstenbroodactie in

Vorstenbosch, die gehouden wordt voor
de jeugd van de hengelsportvereniging.
Jo heeft er ook jarenlang met een aantal vrijwilligers op dinsdagochtend voor
gezorgd dat de vijvers van HSV Vorstenbosch goed onderhouden werden.
Hierbij namens het bestuur van HSV Vorstenbosch nogmaals een grote dank aan
Jo voor zijn jarenlange inzet voor de vereniging!

D’n Beugel 2 Kampioen BoB 1

V.l.n.r.: Harrie den Dekker, Bert van Menzel, Piet Kuijpers, Arno Geenen en teamleider Ad
Geenen

LOOSBROEK - Na elf jaar eindelijk weer een kampioenschap voor het tweede team
van beugelclub ‘D’n Beugel’ uit Loosbroek. Afgelopen week zijn zij kampioen geworden in de BoB 1 klasse. BoB staat voor Best of Brabant en is een onderdeel van de Nederlandse Beugel Bond (NBB). De BoB competitie bestaat enkel uit teams in Brabant.
Deze anderhalve competitie werd gespeeld door teams uit Heeze (een team),
Liempde (twee teams), Schijndel (twee
teams), Olland (twee teams) en Loosbroek (een team). D’n Beugel 2 haalde
56 punten uit 18 wedstrijden, dit is een
gemiddelde van ruim 3 punten, waar 5
punten te winnen zijn.
Kampioenen, proficiat met het behaalde
succes! Het derde team is vierde geworden in de BoB 2 competitie. Zij behaalde
53 punten uit 20 wedstrijden. Het eerste
team speelt nog in de competitie van de
NBB tegen teams uit Limburg, België en

1

Duitsland. Zij staan momenteel tweede
en hebben nog uitzicht op het kampioenschap. De Loosbroekse beugelclub met
15 competitiespelers (drie teams van vijf
spelers) is naarstig op zoek naar nieuwe
leden om voor aanvulling te zorgen. Door
de vergrijzing wordt het steeds moeilijker
om nog met drie teams te blijven beugelen. Bestaat er interesse, kom gerust eens
kijken op de zondagavond.
De beugelbaan is dan open voor iedereen
van 20.00 tot 23.30 uur. Beugelen is een
sport die beoefend kan worden door ongeveer alle leeftijden en zowel door mannen als vrouwen.

VerkiezingsEvent
Vrijdag 16 maart

dtv debat
21.00-22.00 uur
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LindA vAn drieL
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Al die leden en oud-leden wil de Heesche
Badminton Vereniging weer samenbrengen. Daarom organiseert de vereniging
op zaterdag 14 april vanaf 18.30 uur voor
iedereen die zestien jaar of ouder is een

reünie. Meer informatie over de reünie is
te vinden op www.reunie.hbv-heesch.nl.
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Wielercriterium Heeswijk - Van den Akker
Aqua service tour

MHcH start voorjaarsseizoen
met een vernieuwd clubhuis

HEESWIJK-DINTHER - Op zondag 18 maart wordt wederom het jaarlijkse wielercriterium in Heeswijk
georganiseerd. Stichting Wielerevenementen Bernheze en de Wielersupportersclub Bernheze pakken dit
sportief evenement alweer voor de 52ste keer op! Van den Akker Aqua Service is als hoofdsponsor nauw
bij dit evenement betrokken en ondersteunt de organisatie bij haar vele werkzaamheden. Het wielercriterium wordt onder de vlag van de KNWu (Koninklijke Nederlandsche Wielren unie) georganiseerd.
Starttijden
10.00 uur: Start demonstratiewedstijd ‘Retro’
11.00 uur: Start Nieuwelingen
12:45 uur: Start Junioren
14.45 uur: Start Elite Mannen/
Beloften
Parcours
Direct na de start draaien de
deelnemers linksaf de Lariestraat
in om daarna scherp rechtsaf de
Herpensteeg en vervolgens de
Fokkershoek in te fietsen. Via
de Veldstraat gaat het vervolgens in vliegende vaart naar de
Abdijstraat waar, na vele ronden, wordt gefinisht. Naar verwachting zal er weer een groot
deelnemersveld aan de start verschijnen. Het parcours is bij de
renners immers bekend, berucht
én geliefd vanwege de minimale
aanwezigheid van drempels en
wegversmallingen. Doordat de
wind een belangrijke rol op de
Fokkershoek en de Veldstraat
speelt, ontstaat vaak een levendig wedstrijdverloop.
Demonstratiewedstrijd ‘Retro’
Om 10.00 uur vindt voor de
eerste keer een zogenaamde demonstratiewedstrijd plaats voor
uitsluitend ‘Retrofietsen’. In traditionele kledij en op originele

De feestelijke opening

HEESCH - Afgelopen maanden is er ontzettend hard gewerkt op de
hockeyclub van Heesch. Het verouderde clubhuis was namelijk toe
aan een flinke opknapbeurt. De vloer, de bar en de ingang zijn allemaal onder handen genomen. Hierdoor heeft het clubhuis weer de
welkome uitstraling gekregen die de club zo belangrijk vindt. Afgelopen zondag werd het clubhuis feestelijk heropend.

fietsen van destijds, zullen circa
dertig deelnemers onderling een
sportieve wedstrijd rijden.
Bereikbaarheid/informatie
De start/finish is gesitueerd in de
Abdijstraat. De inschrijving vindt
plaats in Abdijstaete. De wegen
die onderdeel uitmaken van het
wedstrijdparcours worden op
zondag 18 maart voor al het
verkeer afgesloten. Wij hopen
op jouw begrip en medewerking
betreffende de beperkte bereikbaarheid van aangrenzende
percelen. De organisatie kijkt uit
naar deze sportieve dag en gaat
samen met de enthousiaste vrijwilligers en de sponsoren weer
een prachtig wielerevenement
op de kaart zetten. We nodigen
je van harte uit om op deze dag

een kijkje te komen nemen. Kijk
voor meer informatie op onze
vernieuwde website
www.wscbernheze.nl.

retro demonstratieronde van Heeswijk
HEESWIJK-DINTHER - Wielerclub Op Zijn Retour organiseert, in samenwerking met Wieler Supporters
Club Bernheze, op zondag 18 maart, een retro demo in het voorprogramma van de Ronde van Heeswijk.
Het retro wielrennen zit de laatste jaren flink in de lift. Wielerclub Op Zijn Retour is de eerste
en vooralsnog enige retro wielerclub van Nederland. De club
organiseert zo’n zeven ritten
per jaar. Toen de kans zich voordeed om gebruik te maken van
het parcours van de Ronde van
Heeswijk, kwamen de inschrijvingen bijzonder snel binnen. De
club komt met ruim 30 retrorenners naar Heeswijk om hun hobby te tonen aan het publiek.
De deelnemers rijden met oude
stalen racefietsen van voor 1987
met de remkabels boven het
stuur, toeclips met riempjes,
worstenhelmen, schakelhendels
op de buis, oude schoenen en
natuurlijk een retro wielertrui.
Plaatselijk favorieten zijn Arthur
van Rooij, oud-renner Frans van
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Winterstop
De winterstop was precies de
juiste tijd om aan het clubhuis
te werken. De bar is compleet
vernieuwd. Met veel steigerhout
is er gezorgd voor een stoere en
warme uitstraling. De tegelvloer
is vervangen door een gietbetonvloer en ook de hoofdingang
is compleet aangepakt. Minder
zichtbaar maar zeker niet onbelangrijk is dat alle techniek is
gemoderniseerd. Zo is het clubhuis weer helemaal up-to-date
en klaar voor de komende jaren.
Vrijwilligers
Om de kosten in de hand te houden, hebben vele vrijwilligers de
handen uit de mouwen gestoken om alles voor elkaar te krijgen. Een bijzondere vermelding
is echter op zijn plaats. Raymond
de Lange van Caetshage architecten heeft zich belangeloos
ingezet voor dit project. Fantastisch om te merken dat mensen
bereid zijn om zoveel tijd en
energie in een club te steken.
Enorm waardevol.
Start voorjaarsseizoen
Afgelopen weekend is het voorjaarsseizoen voor alle hockeyers
weer begonnen. Altijd een lekker
moment om iedereen weer enthousiast op en langs het veld te

zien. En na afloop van de wedstrijden is het vernieuwde clubhuis nu een perfecte plek geworden om na te kletsen.
Na alle maanden hard werken is
een feestelijk moment absoluut
verdiend. Daarom was er zondag een officieel moment voor
de heropening van het clubhuis.
Lisette Gerrits opende, samen
met haar kleinzoon Thomas, het
vernieuwde clubhuis met het
doorknippen van het lint. De
vele leden die al buiten stonden
te wachten, konden daarna gebruik maken van de nieuwe accommodatie. In combinatie met
de thuiswedstrijd van de heren
1, een hapje, drankje en muziek
werd het een gezellige middag.

DE oPlossiNG
Hennie van Zandbeek

Lokven en oud-amateurwielrenner Hennie van Zandbeek. Hij
was ooit in de jaren zestig van
de vorige eeuw Brabants kampioen op de weg en Nederlands
kampioen veldrijden. Hij reed
voor Frisol, Sport 70, Skol, Trico

Noble en Smith Acifit. Er is zelfs
een deelnemer uit Canada van
de partij! De toegang is gratis en
de start en finish zijn aan de Abdijstraat in Heeswijk. Voor meer
informatie kijk op
www.opzijnretour.nl.
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Bernheze strand jeu de Boules
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handbal

Dames Dos’80/olympia’89
door het oog van de naald
HEESCH - Om in de titelrace te blijven moesten de handbaldames van DOS’80 zaterdagavond hun
thuiswedstrijd zien te winnen tegen Heerle. Dat gebeurde uiteindelijk in de allerlaatste seconde van
de wedstrijd. Het was Lieke van den Akker die de winnende score maakte en DOS’80 behoedde voor
puntverlies.

NISTELRODE - In het weekend van 23 en 24 juni is het weer zover,
dan wordt het plein in Nistelrode weer omgetoverd in een waar
strandparadijs. 24 Juni wordt er een beachvolleybal toernooi georganiseerd door Tornado. Zaterdag 23 juni wordt voor de tweede
keer het Bernheze Strand Jeu de Boules toernooi georganiseerd. Een
toernooi voor heel Bernheze van jong tot oud en van bouler tot leek.
Vorig jaar is begonnen met een
jeu de boules toernooi in het
zand voor iedereen uit Bernheze.
De belangstelling was zo groot
dat het dit jaar weer georganiseerd wordt, hopelijk geven dan
wel meer teams uit de andere
kernen van Bernheze zich op,
zodat er een echte Bernhezer

kampioen aan het einde van de
dag is.
Je kunt je nu al opgeven, een
team bestaat uit twee personen.
Stuur hiervoor een mail naar
bernhezestrandjeudeboules@
hotmail.com of bel naar Leny
van de Ven, 06-15385865 of Jan
Wijnen, 06-19708975. Wacht
niet te lang, want vol is vol!

re afspeelfouten bij beide teams.
Toch bleven de ploegen volledig in evenwicht. Bij een 16-14
stand voor DOS’80, dacht menigeen dat de wedstrijd gespeeld
was, maar niets bleek minder
waar. Met nog één minuut te
spelen was het 18-18.
DOS’80 had nog een enkele aanval om de wedstrijd naar
zich toe te trekken. Dat lukte op
wonderbaarlijke wijze doordat
een strafworp werd toegekend,
drie seconden
voorvolleybal
het eindbasketbal
turnen
handbal
signaal. Lieke van den Akker
Hoog tempo
wachtte de taak om het vonnis Lieke van den Akker
Foto: Ruud Schobbers
In de tweede helft kregen de te voltrekken. Zij maakte geen
toeschouwers een ware thriller fout en werd bedolven onder
voorgeschoteld. Het tempo lag haar ploeggenoten. Lieke van strafworp erin ging, de zenuwen
hoog en dat boksen
leidde tot
meerde- zwemmen
den Akker:
“Ik ben
blij dat de
gierden door mijn keel!”
beugelen
badminton
waterpolo
handboogschieten
tafeltennis
Gelijk opgaand
Ook deze wedstrijd startte
DOS’80 goed. Met een 3-1
voorsprong na acht minuten
leek het erop dat Heerle weinig
kans zou worden gegeven. Maar
de gasten lieten zich niet van de
wijs brengen. Zij knokten zich terug naar een 3-3 gelijke stand.
Zo wisselden beide teams telkens stuivertje. Om en om werd
een achterstand teniet gedaan
en er prijkte bij rust dan ook een
9-9
tussenstand.
voetbal
hockey
tennis

korfbal

Eerste beslissingswedstrijd verloren
korfbal

hardlopen

jeu de boule

YSSELSTEIN/NISTELRODE - De
eerste beslissingswedstrijd is
gewonnen door de Peelkorf.
biljarten

Het is makkelijk
scoren met
DeMooiBernhezeKrant

duivensport

judo

De verwachting dat het gelijk
op zou gaan kwam uit; de hele
wedstrijd lang was er van alles
mogelijk en was het spannend

Lijsttrekker Peter van Boekel
dammen

schaken

paardrijden

wielrennen

darten

golf

wie er met de winst vandoor zou
gaan. Er werd hard gewerkt door
beide ploegen, maar uiteindelijk
vissen
skien
snowboardenademkano heesWijk-dinther
had de Peelkorf
de langste
en stelde de winst veilig. Met
mArgriet beeftink
een 12-11 stand werd de eerste
Stem 21 maart cda
wedstrijd verloren door de Prinses Irene korfbalsters.

kaarten/bridgen

De kracht van CDA-Senioren
1cm b

1,2 cm b

De senioren op de CDABernheze kandidatenlijst hebben een eigen overleg gevoerd over
belangrijke punten van het verkiezingsprogramma: hieruit twee aandachtspunten.
1,4cm b

Als er direct hulp nodig is, moet dat snel geregeld kunnen worden. Nu moet hulp wachten
tot er een ambtenaar beschikbaar is om het goed te keuren. Daarom moeten de lokale
autosport
karten
zorgorganisaties zoals bijvoorbeeld lichtpunt,
zorgmaatje en
schuldhulp, budget motorsport
beschikbaar
krijgen om direct oplossingen te kunnen bieden.
Een tweede aandachtspunt is een breed ongenoegen over de huishoudelijke zorg. Op basis van
de ervaringen in de afgelopen jaren moeten we opnieuw bekijken wat nodig is. Mantelzorgers
lopen op hun tenen. Door het wegvallen van hulp worden zij overbelast. We moeten regelmatig
nagaan of de hulp nog toereikend is en zonodig aanpassen. Daarbij, met een onafhankelijk
deskundig begeleider als ondersteuner, de keukentafelgesprekken voeren.
Deze aandachtspunten op gebied van hulp en zorg zullen, zo is al toegezegd, door
CDABernheze worden opgepakt in de nieuwe periode.
CDABernheze: Samen aan het werk voor de senioren van Bernheze

Stem 21 maart CDA

www.cda.nl/Bernheze
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Nothing Else Matters

Fotograaf:
Jan van den Broek

Heesch • Heeswijk-Dinther • Loosbroek • Nistelrode • Vorstenbosch

Evenementen

Maak jij ook graag foto’s?
Hier plaatsen we drie foto’s van
een inwoner van Bernheze voor
Bernheze. Mail je foto’s van
Bernheze in hoge resolutie aan
info@demooibernhezekrant.nl.

Donderdag 15 maart
Tai Chi - Qi Gong - Workshop
Celzouten & Bloesems Herinner je wie jij bent
Centrum MAIA Palmenweg 5
Nistelrode
Inloopmiddag BS Op Weg
Eggerlaan 8 Vorstenbosch
Oud papier
Buitengebied Nistelrode
Eetpunt HDL
CC Servaes Heeswijk-Dinther
Taiji37vorm
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch
Lezing: Relaxzzz Yourself
Bibliotheek Heesch
Lezing: Je hoofd opruimen
Kloosterkapel Vorstenbosch
Pagina 2
Vrijdag 16 maart
Chocolade Workshop Paasei
de Luxe
Creatief & Lekker Nistelrode
MooiBernheze VerkiezingsEvent & Dtv-Debat
CC Nesterlé Nistelrode
Pagina 26
Keez-avond
CC Servaes Heeswijk-Dinther
Pagina 24
Cabaret: Enge Buren
CC De Pas Heesch
Revue: Alles is liefde
CC De Wis Loosbroek
Zaterdag 17 maart
Familieopstellingen
Centrum MAIA Palmenweg 5
Nistelrode
Kluscafé
Achterdonksestraat 7 Loosbroek

PubQuizz
Zaal ‘t Maxend Niselrode

Start: Verbruggen Open
TV De Broekhoek Heesch

Amerikaans Huiskamerconcert: Dave Vermeulen
Harrie van de Venstraat 7
Nistelrode

Taijiwuxigong - Poedjavisualisaties-meditatie
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

Lenteconcert
De Stuik Vorstenbosch
Pagina 12
Revue: Alles is liefde
CC De Wis Loosbroek
LOS theater
CC Nesterlé Nistelrode
Zondag 18 maart
Wielercriterium Heeswijkv.d. Akker Aqua Service Tour
Heeswijk-Dinther
Pagina 54
Kindervoorstelling:
Ik zou wel een kindje lusten
CC De Pas Heesch
Gezinswandeling diersporen
Natuurcentrum De Maashorst
Nistelrode
Pagina 16
Open zondag De Nistel
Piet Geersdijk 2 Nistelrode
Pagina 16
Ein Deutsches Requiem van
Brahms
Heilig Hartkerk Oss
Pagina 13
Cultuurcafé De Mus
Theater de Meeuw Heesch
Pagina 13
Open dag Goos-Fit
Canadabaan 16 Nistelrode
Pagina 23
Revue: Alles is liefde
CC De Wis Loosbroek

Springkussen VVD Bernheze
Centrum Heesch

Passieconcert Kamerkoor
Mi Canto
Abdij van Berne Heeswijk-Dinther

Open Dag Laverhof
Zijlstraat 1 Heeswijk-Dinther
Pagina 5 en 25

Kaarten Vogelvereniging
Vogelvreugd
CC Servaes Heeswijk-Dinther

LOB: Theaterdinnershow
Tante Cor 2.0
Zaal Kerkzicht Loosbroek

Maandag 19 maart
Inzameling gereedschap
Parochie De Goede Herder Heesch
Nistelrode & Vorstenbosch

Lotgenotenbijeenkomst
prostaatkanker
De Cirkel Helmond
Informatie-avond over de
Eucharistie
Parochiezaal Lambertuskerk
Nistelrode
Pagina 6
Film: The mountain between us
Filmhuis De Pas Heesch
Pagina 20
Kunstlezing: Portretten in
het Rijksmuseum
Bibliotheek Heeswijk-Dinther
Dinsdag 20 maart
Yoga
Centrum MAIA Palmenweg 5
Nistelrode
Taijiwuxigong - Zhan Zhuang
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch
Inloopmiddag BS St. Albertus
Dorpsstraat 44 Loosbroek
Lezing: Meer eten
minder zorg
CC Nesterlé Nistelrode
Pagina 8
Meidenwerk
@Checkpoint Heesch
Inloopspreekuur Fysio Steins
Hoogstraat
Hoogstraat 11 Heesch
Alzheimercafé met
toneelvoorstelling
Pieter BrueghelHuis Veghel

Informatie-avond over de
Eucharistie
Petrus’ Bandenkerk Heesch
Woensdag 21 maart
Gemeenteraadsverkiezingen
Bernheze
Sensikids yoga
Praktijk Gabriëllic Voetreflex
Heeswijk-Dinther
Rikmiddag
Willibrordcentrum
Heeswijk-Dinther
Vier het leven…
Vier de lente!
Proeflokaal Abdij van Berne
Heeswijk-Dinther
Chocolade Paasei Workshop
Creatief & Lekker Nistelrode
Helderziende waarnemingen
door Ton Bons
Centrum MAIA Palmenweg 5
Nistelrode
Voorjaarsliederentafel
De Stuik Vorstenbosch
Pagina 8
Liederentafel
CC De Pas Heesch
Pagina 12
Cursus Stervensbegeleiding
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch
Open repetitie: Dweilorkest
De Krulkapel
Achterste Groes 16a Heesch
Donderdag 22 maart
Workshop Honingmassage
- Workshop werken met de
biotensor
Centrum MAIA Palmenweg 5
Nistelrode

Lezing: Stralend de overgang
door Media Spa Annelies
Golfresort The Duke Nistelrode

Lezing: Gelukkiger ouder
worden
CC De Wis Loosbroek
Pagina 8

The Day Before
De Toren Heeswijk-Dinther
Pagina 33

Lezing: De eetbare siertuin
Bibliotheek Heesch
Pagina 17

Film: The mountain between us
Filmhuis De Pas Heesch
Pagina 20

LOS Muziektheater
CC De Pas Heesch

Kienen vv Vogelvreugd
CC Servaes Heeswijk-Dinther

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

www.mooibernheze.nl

