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De SNS winkel in Heesch
is open

De SNS Winkel aan de Schoonstraat 2 is open. Vier samen met ons de opening en kom op
zaterdag 21 februari tussen 10.00 en 16.00 naar onze winkel en doe mee aan onze Geldquiz. Heb
je alle vragen goed? Dan maak je kans op een Weekendje Weg van € 450. Hoe de quiz werkt, lees
je in de actievoorwaarden in de winkel. Maar we leggen het natuurlijk graag zelf aan je uit.

Graag tot ziens op zaterdag 21 februari.
 
 
Schoonstraat 2
5384 AN Heesch

Kom langs en maak kans op een Weekendje
Weg van € 450

Carnaval in bernheze

John, die vooral bij bedrijven in 
Nistelrode post aflevert, loopt 
overal binnen met een goedemor-
gen en de post. Hij hoort dan met-
een de nieuwtjes. Toon uit Heesch 
gaat thuis de deur uit met de op-

merking: “Ik ga weer naar mijn ha-
rem toe.” Logisch, want in Heesch 
is hij de enige mannelijke postbe-
zorger, behalve de mannelijke in-
valkracht. Zijn harem noemt hem 
‘ons Toontje’. 

MOOi BUiTeN
Toon werd na een val van de eerste 
verdieping op de bouw voor 80% 
afgekeurd wegens rugklachten. 
Toon: “Toen heb ik een vrouwke 
van de post gevraagd of ze nog ie-
mand zochten. Lekker in de zomer 
naar al die vrouwkes blieken. In de 
wintermaanden is het minder, door 
de sneeuw zie je de hondenpoep 
niet.”

John loopt binnen en deelt het 
laatste nieuws. Hij was kastelein 
in zijn vorige ‘leven’. Verkoop van 
het café noopte hem andere acti-

viteiten te zoeken; dat werd een 
baan bij Post.nl. 
John: “Vroeger bezorgde ik post 
als studentenbaan; toen heette 
Post.nl nog PTT. Na de verkoop 
van ’t café wilde ik bezigheid en ik 
ben nieuwsgierig. Dat is een goede 
combinatie voor postbezorgers.”

veranderingen
Werd vroeger de post handmatig 
gesorteerd en verdeeld per wijk, 
nu gaat het sorteren voor 90% di-
gitaal en de post wordt opgehaald. 
“Dan is het net een kippenhok bij 
het distributiepunt in Nistelrode”, 
aldus John. De tijd voor het be-
zorgen van de post wordt vastge-
steld aan de hand van computer-
gegevens tijdens het sorteren. Je 
verloning is vastgesteld door de 
computer en hoeveel tijd jij eraan 
besteedt is jouw zaak. Vroeger 
was er kleding- en fietsgeld. Nu 
krijgen we kleding en voor de fiets 
€ 75,- per jaar. Vroeger was het echt 
een mannenberoep, nu niet meer 
en de post arriveert pas om 11.30 
uur op depot, waar je vroeger om 

8.00 uur kon beginnen. Maandag 
wordt geen post bezorgd. Woens-
dag en vrijdag zijn voor post met 
postzegels, die voorrang heeft. 
Dinsdag, donderdag en zaterdag 
zijn piekdagen met reclameblaad-
jes. Dat is aan de dienstverlening 
toegevoegd toen PTT particulier 
werd en door TNT werd overge-
nomen. 

leUke zakeN
Met kerst loopt John met kerst-
muts door Nistelrode, tot vermaak 
van de kinderen. Tussen kerst en 
nieuwjaar worden ze verwend 

door hun klanten. Een flesje wijn 
hier, chocolaatjes daar. Ze delen 
hun eigen tijd in. Voor Toon de mo-
gelijkheid voor de koffie even thuis 
aan te gaan en voor John voor een 
nevenbaan. Met het lokale team 
organiseren ze hun kerstdiner en 
zomerbarbecue. En, hoewel de 
leiding nogal eens wisselt, kreeg 
Toon goede begeleiding en steun, 
toen hij uit de roulatie was wegens 
ziekte. 
Minder leuk zijn de brievenbus-
sen met een veer in de klep of een 
hond die de post – met vingers 
- van binnenuit aanpakt. En, vol-
gens voorbijganger Ada Braat: “De 
postbezorger mag niet verdwijnen 
uit het straatbeeld. Dat kan niet!”

De postbezorgers Toon en John vinden elkaar bij de postbus
 Tekst: Martha Daams Foto: Ad Ploegmakers

De postbezorger kunnen we niet missen
BERNHEZE – wat zou er gebeuren als de postbezorger er niet meer 
was? Geen valentijnskaarten die staan te pronken en geen geboor-
te-, huwelijks- of overlijdenskaarten… De postbezorgers uit Heesch 
– Toon van de wetering - en Nistelrode – john van den Boogaart – 
zouden thuis zitten. ‘Da’s ook niks’.

‘De TĲ D VOOr HeT BeZOrGen Van De POsT 
WOrDT DOOr De COMPUTer VasTGesTeLD

Nistelrode 14Loosbroek 23

Heesch 10

Vorstenbosch 9

Heeswijk-Dinther 6

krant niet op 
woensdag ontvangen?

info@DeMooiBernhezekrant.nl

Meer foto’s op: www.mooiheesch.nl, www.mooihdl.nl, www.mooinisseroi.nl, piereslikkerfoto.nl
en op pagina 6, 9, 10, 14 en 23
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Donderdag 19 februari: lezing 
‘Klassieke homeopathie’ door Ap-
pie de Groot,  aanvang 20.00 uur, 
kosten € 5,-.

Zaterdag 28 februari en zondag 
1 maart: modelbouw van Rien 
van Zandbeek - Vorstenbosch, 
Martien de Graef - Aarle Rixtel en 
Bart Jansen - Beek en Donk. Beide 
dagen van 11.00 tot 17.00 uur, 
toegang zoals gebruikelijk, gratis.
Bart Janssen is vanaf zijn twaalfde 
jaar bezig geweest met iets te ma-
ken van hout. Toen er kleinkinde-

ren kwamen, kreeg hij het idee om 
een poppenhuis te maken. Maar 
het moest iets zijn waar ook jon-
gens mee konden spelen. Dus was 
de combinatie poppenhuis/kasteel; 
een goed alternatief. Ook maakte 
hij  verschillende wandelstokken.  
Rien van Zandbeek kwam in contact 
met een modelbouwer die in Delft 
met zijn zelfgemaakte radiografisch 
bestuurde boot in de gracht aan het 
varen was. Daardoor ging hij bij een 
modelbouwclub in Vlaardingen.  Al 
snel stapte hij over op houtbouw. 
Vooral het kleinere boerenspul, met 

name kruiwagens, sleeën  en hand-
wagens. Nu bouwt hij nog wat hij 
echt mooi en een uitdaging vindt. 
Vaak dingen uit een museum.
Martin de Graef was in 1990 op een 
tentoonstelling van modelbouwers 
in Den Bosch. Daar zag hij mooie 
dingen en besloot die zelf ook te 
gaan maken, zo ook de bierwagen 
van Bavaria uit Lieshout. Hij schreef 
artikelen voor modelbouwbladen 
en kreeg interesse in het bouwen 
van stoom- en hete luchtmachien-
tjes. Hij is nu bezig met een stoom-
locomotief.

Eten, drinken & uitgaan
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culturele en educatieve ontmoetingsplaats
Stichting    Kloosterkapel Vorstenboschlezing en modelbouw

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

Advertorial

Voor meer informatie 
www.bonfromage.nl

En help ons om de 

gezelligste winkel 
van Brabant te worden.

Met hulp van uw stem lukt ’t vast...
‘t Dorp 69 in Heesch 
T. 0412 - 453759 en 

bij de bakkers Lamers 
in de Heihoek in Oss

SMS Vote 81232 naar 1008

we zijn bezig ons proeflokaal 
en onze  keuken  te verbouwen. 
helaas ontkomen we er niet aan 

onze deuren te sluiten 
 t/m 26  februari. 

excuses voor het  ongemak, 
en hopelijk tot gauw!

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

Volg ons ook op Facebook voor de laatste nieuwtjes!

verbouwing_mb.indd   1 13-02-15   12:40

BOERENSUPERFOOD!

Na al het hossen, dansen, drinken; kortom 
carnavallen, zal menig medemens graag 
even willen detoxen (ontgiften). Oftewel, 
we zijn weer toe aan het normale leven 
en de meesten van ons kunnen wel een 
lichamelijke boost gebruiken.
Anno 2015 bestaat er de trend ‘superfood’. 

Goji-bessen, hennepzaad, tarwegras, enz. Dit zijn een paar 
voorbeelden van superfoods die we tegenwoordig bij iedere 
supermarkt kunnen kopen. In een potje. Voor best veel centjes. 
Want, als iets de naam superfood draagt, zal het vast echt goed 
voor je zijn en de investering dubbel en dwars waard zijn. Nu 
zal ik niet zeggen dat het niet gezond is. Maar ik vermoed dat 
we een beetje onszelf voor de gek houden. Wist u trouwens 
dat hennepzaad gewoon verkrijgbaar is als vogelvoer in de 
dierenwinkel?

En wist u dat boerenkool in Amerika een ware trend is en daar 
wordt omschreven als de ‘über superfood’? Boerenkool? Ja 
dat leest u goed. ‘Onze’ boerenkool die zo ongeveer in onze 
achtertuin groeit. De boerenkool die wij al jaren eten en waar 
we overheerlijke boerenmoes van maken, blijkt dus ineens ook 
een superfood te zijn! Na enig onderzoek kan ik u melden dat 
boerenkool daadwerkelijk erg veel vitaminen en mineralen bevat. 
Nu kennen wij boerenkool voornamelijk als onderdeel van de 
stamppot, maar wist u dat er nog veel meer lekkere leuke dingen 
met boerenkool te maken zijn. Zo kunt u de boerenkool rauw 
toevoegen aan een salade. Of een sapje maken met rauwe 
boerenkool, appel en wortel (een ware superfood smoothie) of 
de boerenkool roerbakken met wat taugé, sojasaus en rijst. Maar 
als u het aan mij vraagt, is gewone ouderwetse boerenmoes met 
spekjes en rookworst toch het allerlekkerste. 

Een prima ‘semi -superfood  after carnaval  detox’ prakkie! Uit onze 
‘achtertuin’...

Met vriendelijke groet, 
Marita
chefkok Eetcafé ‘t Pumpke

COLUMN
MariTa Advertorial

Het Geleer 3 - Dinther - info@vadeboculinair.nl - 06 134 316 87

Guido & Mariëlle van den Boom - www.vadeboculinair.nl

• Koken op locatie
• Catering van buffetten warm/koud

• Workshop sushi bij u thuis
• Webshop met hapjes

Vadebo
culinair

fILmHUIs De PAs: nebrAsKA
HEESCH - Filmhuis De Pas vertoont zondag 1 maart de film Nebraska
Woody Grant is een dwaze oude gek, die maar wat raaskalt. Van zijn slag lo-
pen er in het universum van Alexander Payne wel meer rond. Maar het is ook 
een oude man met het hart op de juiste plek. Met een ongekende liefde voor 
zijn twee zoons en zijn immer mopperende vrouw. Een liefde die trouwens 
volstrekt wederzijds is, alleen komt het er dikwijls zo rottig uit. Vrouw Kate 
ziet helemaal niets in het plan van Woody om een vermeende loterijprijs in 
Nebraska op te gaan halen. Zelfs een blinde ziet dat de oude man het goed-
gelovige slachtoffer is geworden van een misleidende reclameactie. Maar 

Woody is vastbesloten en onvermurwbaar. Om de 
missie naar Nebraska nog een beetje in goede ba-
nen te kunnen leiden besluit zoon David dan maar 
zijn oude vader te begeleiden bij zijn opdracht. 
‘Topfilm en misschien nog wel beter dan The Des-
cendants. Goed geschreven en geweldig geacteerd, 
zeker door Bruce Dern. Een heerlijke film die zeker 
bij de top van dit seizoen hoort.’ 
Entree € 5,-, aanvang 20.00 uur.

Wil jij kans maken op 2 gratis filmkaartjes?
 Stuur dan een mail naar info@demooibernhezekrant.nl voor maandag 12.00 uur. 

Winnaar:
Debbie Corssmit
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Alle actie aanbiedingen

ook om mee 
te nemen

www.plazafoodforall.nl

AAnbiedingen geldig vAn   
1 t/m 28 februAri 2014

Top 
menu

4,95

Verder in  

deze folder 

- Hollandse weken

- Kidsbox met 

houten speelgoed 

- Scherp geprijsde  

knipbonnen

Helemaal Hollands  
menu

www.plazafoodforall.nl

AAnbiedingen geldig vAn   
1 t/m 28 februAri 2014

Heerlijke, Hollandse kroket en frikandel  
met frisse salade en knapperige frites

Friet-kapsalon
met Kipshoarma-
Kipgyros of Döner

Plaza ‘t Supertje - Stationsplein 4 - Heesch - www.supertje.com 0412-456476 - Alle dagen geopend van 11.30 tot 21.00 uur

www.plazafoodforall.nl

 

7,75

SAMEN MAKEN 
WE HET VERSCHIL, 

ELKE DAG OPNIEUW!

VA
N G

RUNSVEN &
 H

AERKENS

AS
SU
RA
NT
IE
KA
NT
OO

R

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

Laat uw huidige verzekeringspakket 
door ons geheel vrijblijvend vergelijken 

op kwaliteit en prijs.

Loop eens 

binnen of neem 

contact op

DE OPLOSSING vOOr
uw vErzEkErINGSzaak IS 

ONzE Taak!!

Afgelopen vrijdag, aan het begin van de middag, 
ging op mijn werk mijn mobieltje af. Het was 
mijn zoon. “Papa, ik ben ziek”, zei hij. “Ik kom 
naar huis.” Een paar uur later, net toen ik mijn 
computer had uitgezet om aan een weekje 
vakantie te beginnen, belde hij nog een keer. Hij 
was inmiddels thuis, maar was zijn huissleutel 
vergeten. “Ik spring nu op mijn fiets”, zei ik. Toen 
ik thuiskwam, zat hij ineengedoken achter in de 

tuin op een bankje. Een zielig hoopje mens. Even later lag hij op de bank 
onder een door mij aangereikte deken.

Onze drie kinderen wonen sinds een aantal jaren op kamers in 
Nijmegen. Onze oudste dochter is inmiddels afgestudeerd en heeft sinds 
een aantal weken een baan. Onze zoon is bezig met zijn master en hoopt 
aan het eind van dit studiejaar af te studeren. Onze jongste dochter is 
derdejaars. Uiteraard komen ze niet meer allemaal ieder weekend thuis. 
Ze hebben daar in de stad vrienden, bezigheden en baantjes. Mijn vrouw 
en ik vinden dat prima. De dingen gaan zoals ze horen te gaan. 

Maar nu mijn zoon door de griep geveld was, wilde hij niet op zijn 
studentenkamer blijven. Zeker niet toen in het café dat onder zijn 
studentenhuis ligt de carnavalsmuziek werd uitgetest. Hij wilde naar 
huis en zich koesteren in de warmte van het ouderlijk nest. Over dat 
nest, waaruit de vogels inmiddels zijn gevlogen, schreef ik een paar jaar 
geleden het onderstaande sonnet.   

LEEG NEST
Het nest is leeg. De vogels zijn gevlogen.
Ze wonen nu op kamers in de stad.
Voorbij is onze rol als pedagogen
Die driftig gidsten op hun levenspad. 

Wij, ouders, horen in een gat te vallen
En last te hebben van het lege nest
Omdat het onze levens zou versmallen.
Maar eigenlijk bevalt het nu nog best.

De avond lijkt sindsdien aanzienlijk langer.
Aan tafel is het stiller dan voorheen. 
Wij zijn weer samen zender en ontvanger
En hebben in ons huis het rijk alleen. 

Zolang we er maar niet bij stil gaan staan
Hoe snel hun kind zijn is voorbijgegaan. 

Wilt u reageren op deze bijdrage of een van mijn vorige bijdragen, stuur 
dan een mail naar jeagmanders@gmail.com.

MOOI VAN Hans ManDers

De overheid vindt het belangrijk 
dat jonge kinderen techniekonder-
wijs krijgen. Met goed techniek-
onderwijs doen leerlingen spelen-
derwijs allerlei vaardigheden op die 

in de huidige tijd belangrijk zijn. 
Mogelijk kiezen ze op latere leef-
tijd voor een techniekopleiding, 
wat een oplossing kan zijn voor de 
grote vraag naar technici.

werkwinkels
Op basisschool St. Albertus ma-
ken de werkwinkels al jarenlang 
onderdeel uit van het jaarrooster. 
De kinderen maken met allerlei 
materialen grote kunstwerken en 
experimenteren met technieken. 
Nieuw dit schooljaar is pneuma-

tiek en elektrotechniek. De afde-
ling Techniek & Samenleving van 
ROC de Leijgraaf heeft onder lei-
ding van docent Jeroen Bune een 
trainingstafel gemaakt waarop al-

lerlei opdrachten kunnen worden 
uitgevoerd. 
“We zijn benieuwd naar de reacties 
van de kinderen. Het kan niet an-
ders dan dat dit een succes wordt, 
voor jongens maar zeker ook voor 
de meisjes”, aldus directeur Renate 
van der Burgt. 

Docent Jeroen Bune van De 
Leijgraaf zal vier weken lang juf 
Claudy van de St. Albertus bege-
leiden bij het werken met de trai-
ningstafel. 

Trainingstafel techniek voor 
werkwinkel Bs sint albertus

LOOSBROEK - jeroen Bune, docent Techniek & Samenleving bij ROc de Leijgraaf heeft afgelopen woensdag 
een trainingstafel pneumatiek/elektrotechniek overgedragen aan basisschool St. Albertus in Loosbroek. De 
trainingstafel wordt gebruikt in de zogeheten ‘werkwinkels’ van de school en brengt de basisschoolleerlin-
gen op jonge leeftijd in contact met techniek. 

Spelenderwijs allerlei vaardigheden op doen Foto’s: Michel Roefs

De KinDeren MaKen MeT aLLerLei 
MaTeriaLen GrOTe KUnsTWerKen en 
eXPeriMenTeren MeT TeCHnieKen
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Boodschappenlijstje 6 personen750 gram koude, gekookte aardappelen1 potje naturel rode bieten
1 appel
3 augurken
1 ui
4 scheppen mayonaise/frietsaus
1 pot zure haring
zout/peper
6 gekookte eieren

Health, Beauty, Care

ZORG EN HULP
Spoed, als elke seconde telt
Alarmnummer Brandweer, 
Ambulance en Politie 112
Doven en Slechthorenden 
spoedeisende hulp 0900-8112

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

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

THUiSZORG PANTEiN
Voor al uw zorgvragen 
bel 0900 8803 (lokaal tarief)
www.thuiszorgpantein.nl

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

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

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

LOOSBROEk
Huisartsen & Apotheek vindt 
u onder meer in Heeswijk 
& Nistelrode. De huisartsen uit 
de regio draaien diensten in 
Loosbroek.

Het adres in Heesch 
voor een goede hand- en 
voetnagel verzorging 
voor man en vrouw

HONDSTRAAT 10 | VORSTENBOSCH | [ T ] 0413 - 34 36 74 |  [ E ] INFO@ANNELIES-AARTS.NL | [ I ] WWW.ANNELIES-AARTS.NL

from A to Beautiful

Zon, zee, zomer… genieten en relaxen. 
Vooral geen gedoe. En er op elk moment 
tóch perfect verzorgd uitzien. Hoe? 
Met permanente make-up!

Lekker makkelijk. Dat is één. Maar permanente 
make-up biedt zoveel méér:
•	 Professionele	modellering	van	uw	wenkbrauwen.	

Goed gevormde wenkbrauwen geven het effect van 
een optische lift en zorgen voor een stralende, open 
blik. 

•	 Mooi	geaccentueerde	ogen.	Een	perfect	aangebrach-
te permanente eyeliner geeft u een stralende oogop-
slag en versterkt de natuurlijke vorm van uw ogen. 
En wat u ook doet: zwemmen, sporten, douchen… u 
ziet er altijd verzorgd uit. Uitgelopen oogmake-up is 
voorgoed verleden tijd!

•	 Perfect	gevormde	mond.	Een	subtiel	liplijntje	in	de	
kleur van uw lippen accentueert of perfectioneert uw 
natuurlijke lipcontour. En met volledig ingekleurde 
lippen heeft u altijd een mooi gevormde mond.

Subtiel, natuurlijk en professioneel zijn onze uitgangs-
punten. Omdat wij voortdurend scholing en training 
volgen in het aanbrengen van permanente make-up 
kunnen wij u een perfect resultaat garanderen. Een 
veilige en prettige gedachte! 

Loop gerust eens bij ons binnen, wij adviseren u graag. 

Hondstraat 10 - Vorstenbosch - 0413-34 36 74 - info@annelies-aarts.nl
www.annelies-aarts.nl

Uw huid verjongt van binnenuit!

Meer informatieMeer informatie

De jeugdigheids- 
innovator voor het 

gezicht.
De slankheidsactivator 

voor het lichaam.

GEMAK VOOR IEDEREEN

THUIS

Kijk voor meer informatie op www.mien-thuis.nl 

of bel met 088 520 5200.

NU MET NOG MEER GEMAKSDIENSTEN
Mien Thuis maakt uw leven gemakkelijk: met hulpmiddelen, maaltijdbe- 

zorging, met diëtiste, kapper en pedicure aan huis, met glazenwasser, 

klussendienst en tuinonderhoud. Mien Thuis is voor jonge mensen, voor 

niet zo jonge mensen en voor oudere mensen. Gemak voor iedereen dus.

Geen hulp (meer) vanuit de 
WMO of een te hoge bijdrage? 
Dan is Mien Thuis een prima 
oplossing.

Bent u wat ouder? 
Mien Thuis biedt u passende 
hulp voor al uw huishoudelijke 
taken. 

WMO & EIGEN BIJDRAGE

Mien Thuis is een initiatief van Interzorg. www.interzorgthuiszorg.nl 

Werken, kinderen, sporten… 
het leven is vaak druk. 
Mien Thuis neemt de taken 
over die bij u blijven liggen.  
Dat kan poetsen, strijken of 
koken zijn, maar ook de kin- 
deren opvangen of de hond 
uitlaten.
Eenmalig, structureel of 
tijdelijk? U zegt het maar. 

EEN DRUKBEZET LEVEN

Wanneer kunt u uw recepten ophalen?
  

 

  maandag              dinsdag 

  dinsdag              woensdag

  woensdag              donderdag

  donderdag              vrijdag

  vrijdag              maandag

  weekend              dinsdag

We hopen u op deze manier nog beter van dienst te kunnen zijn!

BENU Apotheek Heesch
Hoogstraat 53
5384 BJ Heesch

 
Naast onze gebruikelijke balie hebben we nu ook in BENU Apotheek 
Heesch een snelbalie! Wat zijn uw voordelen? U wordt bij de snelbalie 
sneller geholpen en hoeft geen nummer meer te trekken! De snelbalie is 
geopend van maandag t/m vrijdag van 14:00 tot 17:00 uur. 

De snelbalie is echter alleen voor het afhalen van herhaalrecepten en 
baxterrollen. Indien u vragen heeft, een zelfzorgproduct of advies wil, 
dan helpen wij u graag bij een van onze andere balies.

 

V
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A P O T H E E K

SNELBALIE BIJ BENU 
APOTHEEK HEESCH

Ophalen bij de snelbalie 
na 14.00 uur:

Besteld bij de huisarts
voor 12.00 uur op: 

“We zijn blij dat alle cliënten in 
Bernheze een nieuwe aanbieder 
hebben gevonden. Ook het perso-
neel is overgegaan naar de nieuwe 
leverancier. Hierover zijn de exacte 
cijfers nog niet bekend, die volgen 
later“, vertelt wethouder Jan Glas-
tra van Loon.  
Acht gemeenten in Noordoost 
Noord-Brabant - Bernheze,  Boe-
kel, Boxmeer,  Landerd,  Sint-
Anthonis, Sint-Oedenrode, Oss 
en Veghel - zijn bezig om voor 
cliënten van Pantein-Vivent een 
contract met een nieuwe aanbie-
der voor huishoudelijke hulp te 
regelen. In de acht gemeenten 

nemen Actief Zorg, BrabantZorg, 
Breederzorg,  Buurtzorg, Interzorg,  
Laverhof, TSN Thuiszorg en TZorg 
de cliënten over. Zij hebben een 
contract met deze gemeenten die 
sinds 2014 samenwerken in een 
pilot Hulp bij het huishouden. 
De regiogemeenten roepen cliën-
ten die nog geen andere zorgaan-
bieder hebben benaderd, op om 
dit zo snel mogelijk te doen. Op 
22 januari hebben cliënten van 
Pantein-Vivent een brief gekregen 
met informatie over de zorgaan-
bieders. Ook op de website van 
elke gemeente staat informatie 
van deze zorgaanbieders.

Nieuwe zorgaanbieder voor 
alle Pantein-cliënten Bernheze 
BERNHEZE - Alle cliënten in Bernheze die zorg kregen van Pantein-
vivent hebben een nieuwe aanbieder voor huishoudelijke hulp of heb-
ben zelf voor een andere oplossing gekozen. Alle opdrachten zijn in-
middels opgestuurd, de cliënten hebben hierover een brief ontvangen. 
in Bernheze hebben 705 huishoudens hulp bij het huishouden via de 
gemeente. 384 personen ontvingen deze hulp via Pantein-vivent. 

WerkWijze
Laat de haring en de rode bieten uitlekken, vind je de haring te zuur leg hem dan even in de melk 
(15 minuten). Snijd de rest van de ingrediënten in blokjes, inclusief de haring en de bieten, meng 
alles door elkaar en maak op smaak met zout en peper. Lekker met geroosterd brood.

Haringsalade op Aswoensdag

www.mooiheesch.nl

voorziet Heesch, gemeente Bernheze van actualiteit

Informeert, boeIt 
en Interesseert
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Peper-
koek
Eens geproefd! Altijd fan!

2,95
normaal 3,45

tip van de bakkers

geldig t/m 25-2-2015

bij aankoop van 2 broden

4 volkorenbollen 

Monchou Kersentaartje
5 personen

1,00

7,95

de bakkers Lamers
Schaepmanlaan 101, Oss – T. 0412 625449
’t Dorp 109, Heesch – T. 0412 454646
www.debakkerslamers.nl
U kunt ook bestellen in onze webshop!

we kunnen bij de bloemetjes en de bijtjes beginnen…   maar laten we het kort houden…   proef zelf van onze peperkoek!

HIER HEBBEN WIJ NIETS 
AAN TOE TE VOEGEN

Eens echt lekkere peperkoek proeven?
Bereid met honing en geen toegevoegde suiker 
heeft u met onze peperkoek ’n koek die heerlijk
          van smaak is en lang lekker blijft.
                   Net zoals veel van onze recepten is 
                            dit er ook een uit de “oude doos”.
                                    Opa Lamers en vader Wim bakten 
                                           de peperkoek al. Wij zijn
                                                      trots op dit recept! 

Graafsebaan 33 - 5384 RS Heesch - 0412 455 435- 06 121 939 38 - anja@trendtuin.nl - www.trendtuin.nl

EEn goEdE basis van 
uw tuin zorgt voor 
vEEl tuingEnot
Hulp nodig, bel of mail en ik help 
u graag bij een tuinontwerp, 
beplantingsplan of geef u advies 
zodat u het zelf kunt doen.

Anja van den Heiligenberg

Zie onder Kops&Shoes

Inleverpunten Schoenreparatie:
Kops&Shoes
Dr. Heijmanstraat 14 
5473 DA  Heeswijk-Dinther              

Dio The Readshop Sparkling
Parkstraat 8
5388 HS  Nistelrode

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

Passie
Het is vooral de passie voor het vak 
bij exploitant Paul Martelhoff - ook 
eigenaar van horecazaken Aller-
lei en Visserij in hartje Den Bosch 
- en zijn team. En dat zie je overal 
terug. Bevlogen en enthousiast 
sturen chefkoks Rick Lokven en 

Joshi Wong en supervisor Mandy  
Sluijter hun teams aan. In de keuken 
wordt gewerkt met verse en eerlijke 
producten, voor zo’n 95% gewoon 
uit onze eigen regio. Behalve de vis. 
Heesch ligt nu eenmaal niet aan 
zee. Maar dan nog krijgen ze het 
bij Wolters voor elkaar om zes da-
gen per week verse vis aangeleverd 
te krijgen, gewoon door de visboer 
himself vanuit Yerseke. 

Zo uit de zee hup op het Heesche 
bordje. En wordt die vis dan ook 
duur betaald? Welnee! En dat 
maakt restaurant Wolters meteen 
tot dat wat het is: een eetgelegen-
heid waar kwaliteit en laagdrem-
peligheid hand in hand gaan. Met 
prachtige betaalbare gerechten op 
de kaart. En om het af te maken, 
een uitgelezen keuze aan mooie 
rode of witte wijnen of rosé. 

BeleveN
Bij restaurant Wolters wordt ieder 
etentje een beleving, of het nu 
gaat om een compleet driegan-
genmenu of alleen een voor- of 
hoofdgerecht. Alles kan, alles 
mag. Aan tafel, met een biertje, 
aan de bar of op het terras; maak 

het jezelf gemakkelijk. Ook voor 
een tussendoor-koffietje of thee is 
Wolters ‘the place to be’. Neem er 
een stuk ambachtelijke taart bij en 
leef het leven! Loop snel eens bin-
nen, je bent van harte welkom!

Bovenin Paul Martelhoff, tussenin koks Rick van Lokven en Joshi Wong, onderin: Mandy Sluijter 
 Tekst: Anita van den Bogaart Foto: Ad Ploegmakers 

HEESCH - Zodra je één voet over de drempel zet, voel je het al: die bijzondere sfeer. Dat ligt ten dele aan 
de uitstraling van het pand. Het statige herenhuis - voormalige burgemeesterswoning – ademt nog steeds 
allure en aanzien. Maar eenmaal binnen, word je ondergedompeld in de gezellige ambiance van bistro, bar 
en restaurant in één. Hier wordt niet geheimzinnig gedaan over receptuur of het geheim van de kok: in de 
open keuken kan iedereen zien hoe alle gerechten puur en ambachtelijk worden bereid. want dat is één van 
de dingen die restaurant wolters in Heesch kenmerkt: wat je ziet, is wat je krijgt. vers, puur, verantwoord, 
van hoge kwaliteit en gewoon heel lekker. 

‘t Dorp 94, 5384 MD Heesch
0412-474083
www.restaurantwolters.nl

restaurant Wolters: puur en authentiek
Advertorial

Wat je ziet, is wat je krijgt. Vers, puur, 
verantwoord, van hoge kwaliteit en 
gewoon heel lekker
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KBO Bernheze
kBO HeesWijk-DiNTHer
Belastinghulp

kBO’s helpen 
65-plussers met 
belastingaangifte

HEESWIJK-DINTHER - in de twee-
de week van maart helpen de 
belastinginvullers van de kBO’s 
Dinther en Heeswijk alle 65-plus-
sers in Heeswijk-Dinther met hun 
belastingaangifte over 2014. 

Dat gebeurt in CC Servaes in 
Dinther. Een aanmeldingsformulier 
hiervoor is tot uiterlijk 22 februari 
te verkrijgen en in te leveren bij 
Rien de Visser, Meerstraat 21 in 
Heeswijk, 0413-294174 of Anny 
van den Broek, Irenestraat 13 in 
Dinther, 0413-296319, samen met 
de betaling van € 10,-. Ook voor 
hen die geen lid zijn van de KBO 
geldt dit aanbod.

Hulp
De KBO’s van Heeswijk en Dinther 
bieden hulp bij het invullen van de 
aangifte inkomstenbelasting en 
de controle huur- en zorgtoeslag. 
Door alle wijzigingen is dat naast 
2014 ook voor 2015 zeer belang-
rijk. De heren Van den Berg, Van 
Dijk en Oosterhof houden ook dit 
jaar weer zitting op een aantal da-
gen in de tweede week van maart 
in CC Servaes in Dinther.
Wie van dit aanbod gebruik wil 
maken, dient een aanmeldingsfor-

mulier in te leveren en daarop aan 
te geven wanneer men niet kan. 
Vervolgens krijgt iedereen bericht 
op welke dag en tijd men verwacht 
wordt. Het invullen van de aangifte 
en de controle huur-/zorgtoeslag 
duren totaal ongeveer één uur. Het 
invullen gebeurt per computer. Een 
Digid-code is niet nodig, wel één 
of twee (bij partners) machtigings-
codes die meegestuurd zijn in een 
witte enveloppe van de Belasting-
dienst.

algemene leden-
vergadering kBO 
Heesch
HEESCH - De kBO afdeling 
Heesch houdt haar algemene le-
denvergadering op vrijdag 27 fe-
bruari in De Pas.

Vanaf 9.00 uur worden bezoekers 
verwelkomd met een kop koffie 
in D’n Herd. Omdat de KBO een 
grote opkomst verwacht, vindt de 
vergadering (aanvang 9.30 uur) 
plaats in de grote zaal. 
In het kader van het 60-jarig be-
staan van de KBO-afdeling is voor 
alle KBO-leden de film ‘Toen was 
geluk heel gewoon’ te zien. Vanaf 
11.00 uur kunnen de KBO-leden, 
die in de vroege ochtend verhin-
derd zijn, de grote zaal betreden 
om de filmvoorstelling mee te ma-

ken. Niet-KBO-leden zijn uiteraard 
ook welkom om 11.00 uur en zij 
betalen € 5,- entree.

lezing 50 jaar 
Molukse 
gemeenschap 
NISTELRODE - Pascal Amukwa-
man geeft op donderdag 26 febru-
ari om 18.30 uur in cc Nesterlé 
een presentatie over de Molukse 
gemeenschap in Nistelrode. De 
ontvangst is met gratis koffie of 
thee. Tijdens de pauze worden een  
consumptie en Molukse hapjes 
aangeboden. De Zuidoost Molukse 
zanger Diego zal de avond opluis-
teren met Molukse en Nederlandse 
liederen.  Einde circa 21.30 uur.

In 2015 is het vijftig jaar geleden 
dat de Molukse bevolkingsgroep 
vanuit woonoord Donzel in de 
Nistelrodese woonwijk is komen 
wonen. In 2008 heeft Pascal  een 
historisch fotoboek uitgebracht 
met als titel ‘50 jaar samen’. Zo-
wel Molukse Nistelrodenaren als 
Nistelrodenaren zelf vertellen in 
het boek hun verhaal over ‘50 jaar 
samen zijn in Nistelrode’. 
Aanmelden  via een inschijfformu-
lier van de KBO, aan de balie in de 
bibliotheek én per mail  
contactnistelrode@nobb.nl of 
kbo.nistelrode@home.nl.

Carnaval heeswijk-Dinther Foto’s: Michel Roefs, Lianne Gabriëls 
en DMBK 

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

Jeugdoptocht
Jeugdpronkzitting

Optocht Jeugdoptocht

Jeugdprins en prinses en adjudanten

BernHeZefamILIeBerICHten

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

Bovendien hebben wij een extra service
Als u een familiebericht in de DeMooiBernhezeKrant plaatst, wordt 
deze automatisch doorgeplaatst op onze site met familieberichten: 
www.bernhezefamilieberichten.nl. 
Het bericht blijft hier gedurende langere tijd op staan en het biedt 
mensen de mogelijkheid een bericht voor u achter te laten op de site. 
U kunt kiezen of u de tekst zelf aanlevert of door ons laat maken. U 
kunt ook een afbeelding aanleveren van een kaart die uw familie-
bericht al bevat. Laat u eens informeren over de mogelijkheden. 
T. 0412 795170. 
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VOLOP  PARKEERGELEGENHEID

Aanbiedingen geldig van 20 t/m 26 februari 2015

Aan Laar / Tramstraat - Nistelrode

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

Vanzelfsprekend 1e kwaliteit vleesVanzelfsprekend 1e kwaliteit vlees

SNITSELWEEK 

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

Bij aankoop van 2 broden 
naar keuze:

1 groot pakje 
roggebrood 

voor

1,00

Ruwe 
bolster 

   2e voor
   Dus 2 voor

2,65
Mini

Skivlaaipunten

met kersen, slagroom 
en schuim

1,00

Tarwe-
bollen

4 + 2 GRATIS

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

info@ceelengroentefruit.nl

Groot assortiment rauwkost salades

Boerenkool 200 gram € 0,75
Hutspot 500 gram € 0,75
Zuurkool 500 gram € 0,75

500 gram geparneerde  snitsel € 5,45
500 gram zigeunersnitsel € 5,45
500 gram boerensnitsel € 5,45
500 gram rundersnitsel € 7,25

Uw kwaliteitsslager
100 gram katenspek € 1,39

Boerenkool
STAMPPOTWEEK

2 stuks voor

1,95

WILLEMSEN

Kerkstraat 117 - 5411 CK  Zeeland Nbr - Tel (0486) 45 21 15 - www.tonnywillemsen.nl

TU IN -   EN   PARKMACH INES
TANKSTAT ION
HONDENWASSERETTE

Kerkstraat 117 - 5411 CK  Zeeland Nbr
Tel (0486) 45 21 15 - www.tonnywillemsen.nl

Burg. de Grootstraat 22 - 5374 GE  Schaijk
Tel (0486) 46 19 56 - www.gashandelwillemsen.nl

G A S H A N D E L

Tevens uw adres voor 
slijpwerk en onderhoud van 

Tuin- en Parkmachines

Tevens uw adres voor 
propaan, heftruckgas en 
industriële gassen

WILLEMSEN
TU IN -   EN   PARKMACH INES

WILLEMSEN
TU IN -   EN   PARKMACH INES

Werk van josien van Boxtel in 
De Heemschuur in Heesch

Josien van Boxtel is geboren in 
Heesch en schildert al jaren met 
veel plezier. Zoals zovelen is Josien 
gestart bij een plaatselijke schilder-
club. Later heeft ze gekozen voor 
de School voor realistische en ro-
mantische schilderkunst in Veld-
hoven. Haar werken zijn gemaakt 
met olieverf en zijn realistisch ge-
schilderd en lijken op het eerste 
gezicht nogal verschillend. Het 
werk bestaat ook uit verschillende 
materialen, maar als je goed kijkt, 
is zelfs het fijne werk grof. 

voorkeur
Haar hart gaat uit naar groot for-
maat werk, maar in verband met 

ruimtegebrek is het noodzakelijk 
om kleinere werken te maken. Jo-
sien is dat als een uitdaging gaan 
zien en dat bleek het uiteindelijk 
ook te zijn. Het is een uitdaging  
om dingen uit te proberen, ook 
technieken. Josien werkt veel in 
opdracht. Bij voorkeur portretten. 
Ze vindt dat haar sterkste kant. In 
het portret ontmoet ze mensen.

Familiegeschiedenis 
Tijdens de open dag in de Heem-
schuur wil de kunstenares het 
publiek kennis laten maken met 
enkele schilderijen die gemaakt 
zijn van Heesche mensen uit haar 
persoonlijke familiegeschiedenis: 
familieleden van haar moeders-
kant, mensen die ze tegengeko-
men is bij haar onderzoek naar 
de familiestamboom. Het zijn drie 
geschilderde portretten van vrou-
welijke leden van de familie Neelen 
uit Heesch. Alle drie zijn geportret-
teerd met de Brabantse poffer, zo 
rond 1920. Naast deze drie werken 
toont de expositie natuurlijk meer 

werk van Josien om van te genie-
ten. Recent werk van Heesch (kijk 
maar eens of je de plek weet waar 
het geschilderd is) en verder stille-
vens, portretten en nog veel meer.

Op zondag 22 februari krijgt elke 
geïnteresseerde de kans om het 
werk van Josien van Boxtel te be-
kijken in de Heemschuur aan de 
Schoonstraat te Heesch. Een vrij-
willige bijdrage van de bezoeker 
wordt zeer op prijs gesteld. Deze 
zal worden gebruikt voor verdere 
activiteiten van ‘De Elf Rotten’. 
Voor meer informatie over Josien 
van Boxtel en haar werk: 
www.josienvanboxtel.nl.

HEESCH -  De Heemschuur in Heesch opent zondag 22 februari weer 
haar deuren voor het publiek van 13.00 tot 17.00 uur. Deze keer expo-
seert josien van Boxtel uit Heesch een deel van haar werk.

Voor het nieuwe seizoen, dat in sep-
tember start, zijn we op zoek naar 
mensen die het leuk vinden om een 
cursus te geven. Dat kan op aller-
lei gebied zijn: koken, creativiteit/
kunst, talen en/of lichaam & geest. 
Niet alleen voor volwassenen maar 
ook voor kinderen.

Onze locaties in Heesch en Hees-
wijk zijn uitgerust met een prach-
tige keuken, waarin allerlei kook-
workshops en –cursussen gegeven 
worden. U hoeft echt geen beroeps-
kok te zijn om les te geven. Pas-
sie, kennis en het leuk vinden om 
samen met cursisten aan de slag te 

gaan zijn voldoende. Natuurlijk is er 
volop ruimte om uw eigen ideeën in 
te brengen.
Datzelfde geldt ook voor de andere 
categorieën waarin bij de Eijnde-
ric les wordt gegeven. Voor de ta-
lencursussen zijn we op zoek naar 
docenten Duits en Portugees, maar 
ook als u een andere vreemde taal 
tot in de puntjes beheerst bent u 
van harte welkom om te reageren.

Op het vlak van creatieve/kunst-
zinnige cursussen en de categorie 
‘lichaam & geest’ kunnen we ook 
altijd nieuwe ideeën gebruiken. 
Bent u enthousiast geworden, stuur 

dan gerust een e-mail, met een toe-
lichting op de mogelijkheden die u 
ziet, naar Mariëlle van Kaathoven 
via marielle@eijnderic.nl. Zij neemt 
dan contact met u op voor verdere 
informatie. Natuurlijk kunt u Mari-
elle ook bellen; het telefoonnummer 
van de Eijnderic is 0412-454545. 
Op onze website www.eijnderic.nl 
vindt u een overzicht van het lo-
pende cursusprogramma.

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

Advertorial

Heeft u een passie die u graag wilt delen?
Misschien is een cursus geven bij de Eijnderic dan wel iets voor u! 
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Tuincentrum life and Garden 
Heesch in tropische sferen

HEESCH - vanaf zaterdag 21 
februari is het weer genieten in 
de kassen van Tuincentrum Life 
and Garden in Heesch van de 
prachtigste orchideeën. 

Zoals inmiddels bijna traditie, 
staat de derde week van februari 
in het teken van deze planten. Dit 
jaar is het assortiment nog extra 
uitgebreid met een grote groep 
van epifyten. Naast orchideeën 
behoren bijvoorbeeld ook een 
groot aantal bromelia’s tot deze 
plantengroep. Kenmerkend voor 
orchideeën in het bijzonder - en 

epifyten in het algemeen - is dat 
deze planten kunnen groeien op 
takken en bomen, zonder deze 
aan te tasten, te parasiteren. Dat 
maakt het ook zo interessant 
om deze planten als kamerplant 
te hebben. Echt veel verzorging 
hebben orchideeën dan ook niet 
nodig. 
Met de verscheidenheid in kleur 
en vorm zijn er voor iedereen, on-
geacht zijn of haar voorkeur voor 
kleur, orchideeën beschikbaar, die 
in het interieur passen. 

Op zaTerDaG 21 en zONDaG
 22 FeBrUari zijn er op het tuin-
centrum specialisten aanwezig die 
alle vragen kunnen beantwoorden 
over de verzorging van epifyten en 
orchideeën. 
Heeft u een probleem met een 
plant, dan is het ook mogelijk om 
de orchidee mee te brengen en 
advies te vragen aan deze specia-
listen. Zij kunnen desgewenst uw 
plant ook opnieuw oppotten, zo-
dat deze weer in volle glorie gaat 
bloeien.

Tuincentrum Life and Garden heet u allen welkom om van deze 
tropische sfeer te genieten.
Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 18.00 uur.                                                                  
Vrijdag koopavond tot 21.00 uur. Zaterdag 9.00 tot 17.00 uur                                                             
Zondag 22 februari van 12.00 tot 17.00 uur.
Bosschebaan 23 Heesch - Tel. 0412-407030- www.lifeandgarden.nl

Advertorial

Omdat de bijeenkomst van 19 fe-
bruari al helemaal vol zit, wordt 
belangstellenden de kans geboden 
om deze lezing bij te wonen op 5 
maart. Er is een maximum aantal 
deelnemers, daarom is vooraf aan-
melden noodzakelijk.  Dit kan tot 1 
maart per mail via: 

secretariaat@dewojstap.nl 
of telefonisch: 0413-293239.
De lezing wordt gehouden in de 
Heemkamer, Raadhuisplein 21a in 
Dinther vanaf 19.30 uur. De lezing 
begint om 20.00 uur. De toegang 
is gratis voor leden, niet-leden be-
talen € 2,-.

lezing over geschiedenis 
servatiusstraat 
HEESWIJK-DINTHER - Anny janssen verzorgt op donderdag 5 maart 
voor de vierde keer haar presentatie over de Servatiusstraat in Dinther. 
Deze presentatie is gemaakt bij gelegenheid van het 40-jarig bestaan 
van de buurtvereniging Servatiusstraat. Hiervoor is veel fotomateriaal 
verzameld met de bijbehorende verhalen.

Meld je nu aan voor het burgerpanel www.tipmooibernheze.nl
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Stichting Laverhof, Zijlstraat 1, 5473 CJ Heeswijk

Werken
bij Laverhof

Ben jij een enthousiaste 
medewerker, dan zijn wij op 
zoek naar jou!
Bij Laverhof hebben we diverse vacatures op 
onze locaties en bij Ondersteuning Thuis Heeswijk 
en Schijndel voor de volgende functies:

Verzorgende IG  

Weekendhulp/vakantiehulp 
in de zorg 

Kijk voor meer informatie over Laverhof en de 
openstaande vacatures op 
www.laverhof.nl/ werken&leren

aan het werk
wiLT U OOk EEN vAcATURE PLAATSEN?
Stuurt u ons de informatie en het logo en wij maken de 
advertentie voor u op in het daarvoor passende formaat.

aarnaast is er momenteel een groot aantal - spirituele - boeken over 
Pasen te vinden in de boekhandel. Uitgeverij Abdij van Berne heeft in 

eigen beheer een handzaam lees- en meditatieboekje getiteld ‘Onderweg naar 
Pasen’ uitgegeven, een rijk geïllustreerd inspirerend boekje dat helpt om met 
aandacht de etappes van de weg naar Pasen te overwegen en te beleven. Het 
thema is ‘Man van smarten, mens van licht’.
Hoe beleven we het lijden van Jezus en het mysterie van Pasen tegen de achter-
grond van de actualiteit in deze wereld?
Wat laten Judas, Pilatus, Veronica, Simon van Cyrene, Maria en Maria Magda-
lena ons zien langs die weg? 
Onderweg naar Pasen bevat – net als het kerstboekje – veel teksten met bijzon-
der beeldmateriaal en gebeden. 
Bovendien vindt u een bijzondere verdiepingstekst bij het thema van Wiel Logis-
ter, een viering voor de Goede Week en een recept. Te koop voor slechts € 4,95.

Samen met de boekhandel, is de abdijwinkel een bezoek meer dan waard.
U bent van harte welkom bij de vernieuwde Boekhandel Berne!

D

Boekhandel Berne: Boekhandel Berne breidt uit!
De winkel bij de Abdij van Berne is vergroot. Thans wordt het nieuwe gedeelte ingericht met (h)eerlijke
abdijproducten als honing, kaas, bier en wijn, maar ook kruiden en handgemaakte kaarsen zijn toege-
voegd aan het assortiment. 

Boekhandel Berne - Abdijstraat 53, 5473 Ac Heeswijk - T. 0413-291394 - www.berneboek.com

Advertorial

Carnaval vorstenbosch Foto’s: Frank Geenen en Piereslikkerfoto
Meer carnavalsfoto’s op: www.piereslikkerfoto.nl

BEAUTÉ TOTALE DIDI
GENOMINEERD VOOR BEST SALON BRAND PRODUCT VAN 2014

De huismerken van Huidinstituut Beauté Totale Didi zijn genomineerd 
voor Best Salon Brand Product van 2014 en maken kans op de Beauty Astir 
Award 2014. De Beauty Astir Award is de prestigieuze vakprijs voor de 
gehele beautybranche van parfums tot skincare en meer. 
Wij hopen van harte dat we de prijs in de wacht slepen! 

Laar 57e / Nistelrode / Tel: 0412-612671 / www.btdidi.nl / info@btdidi.nl

StraatnaamonthullingStraatnaamonthulling

Optocht
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Carnaval heesch Foto’s: Marcel van der Steen
Meer carnavalsfoto’s op:

www.mooihdl.nl - www.mooinisseroi.nl - www.mooiheesch.nl

Met carnaval en het hele 
jaar door reMiX in Heesch

De Pas heeft vrijwilligers gezocht 
die dat op poten wilden zetten. 
En zo ontstond jeugddisco REMIX, 
ook los van de carnaval. Deze 
jeugddisco werd jarenlang in De 
Pas gehouden, een aantal maan-
den geleden is besloten om naar 
Checkpoint te verhuizen. Deze lo-
catie is meer geschikt om een disco 
te organiseren. De organisatie blijft 
nog wel in handen van dezelfde 
vrijwilligers van De Pas. 

Op zaterdag 7 maart, is carnaval 
alweer twee weken voorbij…. Hoe 
leuk is het dan om met z’n allen 
weer af te spreken en lol te heb-
ben? Alle jeugd in de leeftijd van 
9 t/m 13 jaar is dan welkom bij 
Checkpoint (De la Sallestraat 3 in 
Heesch). DJ Yorben zal dan weer 
voor knallende muziek zorgen en 
een mooie lichtshow. 

De entree bedraagt € 3,- en een 
consumptie kost € 1,-, je mag gra-
tis je jas ophangen. Het feest barst 
om 19.30 uur los, om 22.30 uur is 
het afgelopen. 
De organisatie van REMIX doet 

een dringende oproep aan de ou-
ders van de jeugd in deze leeftijds-
categorie. Om deze avonden tot 
een succes te laten worden, is RE-
MIX op zoek naar vrijwilligers. 

Ouders die op de avond zelf wil-
len helpen, maar ook ouders die 
mee willen denken over de invul-
ling, frequentie en meer van deze 
activiteit. 
Meer informatie of aanmelding: 
info@de-pas.nl.

HEESCH - De carnavalsavonden voor de jeugd in Heesch zijn al jaren-
lang goed georganiseerd en druk bezocht. Enkele jaren geleden kwam 
vanuit de jeugd de vraag of er niet ook door het jaar heen disco-avon-
den georganiseerd konden worden. 

Popkoor Noiz 
op ‘Uden laat 
van zich horen’

UDEN/HEESCH - ‘Uden laat van 
zich horen’ vindt op zondag 22 fe-
bruari plaats in Theater Markant. 
Ook popkoor Noiz uit Heesch 
treedt daar op. 

Popkoor Noiz is een ambiti-
eus regionaal koor met leden uit 
’s-Hertogenbosch tot en met 
Nijmegen, Lith tot en met Uden. 
Het koor bestaat ongeveer 8 jaar. 
Het koor telt bijna 40 leden en 
zoekt versterking van - met name 
- mannen. De leden zijn tussen de 
25 en circa 45 jaar oud. Er wordt 
wekelijks gerepeteerd in Heesch 
met moderne pop- en rocknum-
mers die met veel enthousiasme, 
onder leiding van dirigent Bas Uy-
terlinde, vijfstemmig worden in-
gestudeerd. Bij elk nummer hoort 
natuurlijk ook een bijpassende 
choreografie. 
Het koor treedt op tussen 11.30 uur 
en 12.10 uur. Voor meer info over 
het koor: www.popkoornoiz.nl. 

ons abc:  Accuraat - betrouwbaar - Compleet

De La SaLLeStraat 8  5384 NK HeeSCH   

TELEFOON  0412 624 855

www.CoNNeCt-aCCouNtaNtS.NL

bezoek onze vernieuwde website

ons abc:  Accuraat - betrouwbaar - Compleet

De La SaLLeStraat 8  5384 NK HeeSCH   

TELEFOON  0412 624 855

www.CoNNeCt-aCCouNtaNtS.NL

bezoek onze vernieuwde website

OVER CONNECT

Connect Accountants & Adviseurs biedt 

ondernemers een compleet scala aan diensten. 

Op het gebied van accountancy, administratie, 

fi scale zaken, loonadministratie en advies op 

juridisch en/of bedrĳ fseconomisch terrein.

GOUD VOOR 100 JAAR EXPERTISE 

DE LA SALLESTRAAT 8  5384 NK HEESCH   
T. 0412 624 855  WWW.CONNECT-ACCOUNTANTS.NL

 CONNECT VIERT 
GOUD, ZILVER, BRONS   

Voor Connect Accountants & Adviseurs is  
2014 een jubileumjaar. We vieren feest met  
vier jubilarissen. Goud voor een jubilaris met 
vijftig jaar vakkennis, een zilveren plak voor  
25 jaar en twee bronzen medailles voor  
12,5 jaar betrokkenheid bij onze organisatie. 

Vier topmensen, samen goed voor 100 jaar kennis, 
aandacht en betrokkenheid – dat zegt wel iets 

over onze organisatie. Over de stabiliteit van onze 
zakelijke dienstverlening, de betrouwbaarheid van 
ons maatwerk. Over onze persoonlijke aanpak bij 
financiële en fiscale ondernemersvragen. En over 
de prestaties die onze mensen leveren om het  
voor u helder en efficiënt te maken.

Kijk voor meer informatie op onze website: 
www.connect-accountants.nl! 

Jeugdoptocht

Optocht

Optocht

Optocht

Jeugdoptocht

Boerenbruiloft

Remix

Optocht

Remix
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mooi & in de streek

in de streek

snertwandeling door 
De Maashorst

In de winter is er meer te ontdekken dan je denkt op de Maashorst. 
De dieren zijn beter te zien nu de bomen kaal zijn en dat levert vaak 
prachtige plaatjes op. 
Als er sneeuw ligt, zijn heel mooi diersporen te zien, als de temperatu-
ren wat hoger zijn, is er al allerlei activiteit van vogels waar te nemen. 
Bij de Hooglanders zijn er diverse kalveren geboren en de gids legt uit 
hoe het kuddegedrag van de dieren werkt. Hoe hebben diverse die-
ren de winter doorgebracht en hoe hebben ze eten kunnen vinden?
Na afloop van de winterwandeling is er voor de deelnemers in het 
Natuurcentrum een heerlijke kom erwtensoep met Brabants rogge-
brood en spek. De wandeling begint om 10.30 uur, duurt ongeveer 
1,5 uur en is geschikt voor alle leeftijden. Opgeven vooraf is verplicht. 
Kosten: € 7,50 per persoon.

Week van de nestkast bij life & Garden
Advertorial

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

Pim Langens
M 06 525 448 08

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

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

HEESCH - van 16 t/m 22 februari 
is het weer de landelijke ‘week 
van de nestkast’. vele tuincen-
tra schenken deze week extra 
aandacht aan vogels in de tuin. 
Ook tuincentrum Life & Garden 
in Heesch. 

Vogels in de tuin brengen extra 
leven in de tuin. Niet alleen is het 
gezellig met deze bewoners in 
uw tuin, het is ook nuttig. Veel 
vogels eten bijvoorbeeld graag 
luizen, en die wil iedere tuinbe-
zitter wel kwijt. Vogels zijn ook 
dankbaar wanneer de gastheer of 
gastvrouw de dieren eten geeft. 
Die dankbaarheid uiten ze door 

hun gezang. Wat is er feestelijker 
dan in uw tuin te zitten met een 
concert van vogelgeluiden om u 
heen?

De beste tijd om nestkasten op 

te hangen is de periode voor het 
broedseizoen.  Hoe eerder u de 
nieuwe behuizing voor uw vogels 
ophangt, des te groter zal de kans 
zijn dat deze ook gaat dienen 
in het komende broedseizoen. 

Juist omdat de nestkasten in de 
koude periode ook vaak worden 
gebruikt als schuilgelegenheid, 
is het daarmee dan ook al vaak 
een bekende en veilige omgeving 
voor de vogels geworden om 
daar ook te gaan broeden.
Nestkasten zijn er in vele vormen 
en maten, waarbij de grootte van 
de opening mede bepalend is 
voor het soort vogel dat zich daar 
in gaat thuisvoelen.
Ook met beplanting in uw tuin is 
het zeer goed mogelijk extra vo-
gels aan te trekken. Door bomen 
en heesters te planten die bessen 
dragen zorgt u voor extra voedsel 
in de nazomer en winter. 

Mijke en stijn winnen kleur-
wedstrijd Dierenvriendjes
NISTELRODE - Mijke Tim-
mers (3 jaar) uit Nistelrode 
en Stijn verstegen (6 jaar) uit 
Heesch zijn de trotse win-
naars van de kleurwedstrijd 
van agrarische kinderopvang 
De Dierenvriendjes in Nistel-
rode. 

Tijdens de opening bij het 
agrarisch kinderdagverblijf in 
Nistelrode werd er een kleur-
wedstrijd georganiseerd. 
De winnaars hebben hun prijs 
in ontvangst mogen nemen. 
Mijke en Stijn zijn echte talen-
ten en een vermelding in 
DeMooiBernhezeKrant waard!
www.dedierenvriendjes.nl Mijke Timmers Stijn Verstegen

MAASHORST - Natuurcentrum De Maashorst houdt op zondag 22 
februari een snertwandeling. Om 10.30 uur start de wandeling bij 
het natuurcentrum onder leiding van deskundige ivN-natuurgidsen. 

ruimte voor extra deelnemers 
PlantenNu De Maashorst

MAASHORST - inwoners die in het buitengebied van De Maashorst 
wonen en geïnteresseerd zijn om deel te nemen aan het erfbeplan-
tingsproject ‘PlantenNu De Maashorst’, kunnen zich nog aanmelden. 

Met dit project krijgen inwoners van De Maashorst de kans om gesub-
sidieerd erfbeplanting aan te leggen. 
Behalve dat inwoners tegen een sterk gereduceerd tarief erfbeplan-
ting kunnen afnemen, helpen ze ook nog eens om De Maashorst nog 
mooier en groener te maken. Interesse om deel te nemen? Meer in-
formatie en aanmelden kan via de website www.plantennu.nl of neem 
contact op met Koen van Hout van Projectbureau Orbis 
06-22 22 41 46 of koen@projectbureauorbis.nl.

aandacht aan vogels in de tuin. 
Ook tuincentrum Life & Garden 
in Heesch. 

Vogels in de tuin brengen extra 
leven in de tuin. Niet alleen is het 
gezellig met deze bewoners in 
uw tuin, het is ook nuttig. Veel 
vogels eten bijvoorbeeld graag 
luizen, en die wil iedere tuinbe-

Bosschebaan 23 Heesch
Tel. 0412-407030
www.lifeandgarden.nl
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De Misse 6, Postbus 19
5384 ZG Heesch
Tel.: 14 0412 
(voor storingen in openbare ruimte 
buiten openingstijden: 06 - 53 94 65 69)
gemeente@bernheze.org
www.bernheze.org

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

Milieustraat
De Morgenstond 4
Heeswijk-Dinther, tel.: 14 0412
woensdag 13.00-18.00 uur
vrijdag 13.00-18.00 uur
zaterdag 8.30-16.00 uur

Groendepots
Fa. Van Schaijk, Berghemseweg 13 
Nistelrode
Fa. Dijkhoff, Lariestraat 25 
Heeswijk-Dinther
woensdag: 13.00-18.00 uur
zaterdag: 8.30-14.00 uur

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

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

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

PrakTisCHe iNFOrMaTie

Gemeenteberichten

aGeNDa

20 FeBrUari 2015
Uiterste datum aanmelden snoei-
hout buiten de bebouwde kom.

5 MaarT 2015
Contactavond inwoners Vorsten-
bosch en gemeenteraad
De Stuik, Schoolstraat 14
19.30 uur, zaal open 19.15 uur

21 MaarT 2015
Schoonmaakdag buitengebied 
Bernheze. Aanmelden vóór 8 
maart 2015.

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

Nieuwe ophaaldata
De Afvalstoffendienst app en de 
afvalkalender zijn aangepast. 
Maakt u gebruik van de app, dan 
verschijnen automatisch de nieuwe 
ophaaldata in beeld. Heeft u een 
afvalkalender geprint of bij de ge-
meente aangevraagd, dan moet u 
dat helaas opnieuw doen. De nieu-
we informatie staat daar namelijk 
nog niet op. Excuses voor het on-
gemak. 

Ondergrondse containers worden 
gesloten
De gemeente sluit op 2 maart 
2015 de ondergrondse containers 
voor plastic verpakkingsafval die 
op 7 locaties in de gemeente ston-
den. Ze raakten te snel vol, waar-
door zakken naast de containers 
werden achtergelaten. 
Dit zorgde voor overlast voor om-
wonenden en extra kosten voor de 
gemeente.

Vanaf 2015 worden scherpere ei-
sen gesteld aan de kwaliteit van 
het afval. Zo mag er bijvoorbeeld 
geen landbouwfolie, harde kunst-
stoffen (tuinstoelen of emmers) en 
bedrijfsmatig verpakkingsafval bij 
zitten. 

Strenger controleren
We moeten het plastic verpak-
kingsafval strenger controleren. 
Als geconstateerd wordt dat in-
woners afval aanbieden dat niet 
aan de eisen voldoet, nemen we 
het gedeeltelijk mee, maar laten 
een bericht achter bij de betreffen-
de bewoners. Dat geldt ook voor 
afval dat niet in de doorzichtige 
Plastic Heroes-zakken wordt aan-
geboden. De volgende keer wordt 
dat afval niet meer meegenomen. 

Plastic verpakkingsafval
wel:
-  plastic tasjes en broodzakken 
-  verpakking van vleeswaren en 

kaas 
-  folies om tijdschriften en 

reclamefolders 
- verpakkingen van tanden-

borstels, snoeren en schroeven 
-  boterkuipjes, sausbakjes, 

smeerkaas-, paté- of koffie-
melkkuipjes 

-  groente-, fruit- en saladebakjes 
of -zakjes, patatbakjes 

-  bekers voor yoghurt, vla, slag-
room, ijs 

-  deksels van potten pindakaas, 
chocopasta, jam 

-  knijpflessen voor sauzen zoals 
ketchup en mayonaise 

- flacons voor wasmiddelen, 
schoonmaakmiddelen, shampoo 

- flacons voor bijvoorbeeld 
shampoo, douchegel, 

badschuim en zeep 
-  tubes voor bijvoorbeeld gel, 

crème, bodylotion en tandpasta 
-  flessen voor olie en azijn 
-  flessen voor frisdrank, water en 

zuivel 
-  potjes voor gel, medicijnen, 

vitamines 
-  plantenpotten 
Niet:
-  verpakkingen met inhoud 
- verpakkingen van chemisch 

afval, make-upverpakkingen, 
terpentineflessen, kitkokers 

-  piepschuim, snackverpakkingen, 
vleesschaaltjes, verpakkings-
vulmateriaal 

- resten papier, karton of folie, 
afdekmaterialen, chips-
verpakkingen, doordrukstrips 
(pillen of kauwgom) 

- hard kunststof (speelgoed, 
tuinmeubelen)

- landbouwfolie
Download de Afvalstoffendienst 
app voor uw persoonlijke inzamel-
dagen en actuele informatie.

Plastic verpakkingsafval, 
wat wel en wat niet?
De inzameling van kunststof verpakkingsafval is al jarenlang een suc-
ces. Onze inwoners dragen daar hun steentje aan bij. Helaas constate-
ren wij dat er kunststof afval wordt aangeboden dat volgens de lande-
lijke regels geen kunststof verpakkingsafval is. Of dat er afval in grijze 
containerzakken wordt aangeboden.

“We zijn blij dat alle cliënten in 
Bernheze een nieuwe aanbie-
der hebben gevonden. Ook het 
personeel is overgegaan naar de 
nieuwe leverancier. Hierover zijn 
de exacte cijfers nog niet bekend, 
die volgen later“, vertelt wethou-
der Jan Glastra van Loon. 

Acht gemeenten in Noord-
oost Noord-Brabant; Bernheze, 
Boekel, Boxmeer, Landerd, Sint-
Anthonis, Sint-Oedenrode, Oss 
en Veghel zijn bezig om voor 
cliënten van Pantein-Vivent een 
contract met een nieuwe aan-
bieder voor huishoudelijke hulp 
te regelen. In de acht gemeenten 

nemen Actief Zorg, BrabantZorg, 
Breederzorg, Buurtzorg, Inter-
zorg, Laverhof, TSN Thuiszorg en 
TZorg de cliënten over. Zij hebben 
een contract met deze gemeen-
ten die sinds 2014 samenwerken 
in een pilot Hulp bij het huishou-
den. De regiogemeenten roepen 
cliënten die nog geen andere 
zorgaanbieder hebben benaderd, 
op om dit zo snel mogelijk te 
doen. Op 22 januari 2015 heb-
ben cliënten van Pantein-Vivent 
een brief gekregen met informa-
tie over de zorgaanbieders. 
Ook op de website van elke ge-
meente staat informatie van deze 
zorgaanbieders.

alle cliënten Pantein-
vivent in Bernheze hebben 
een nieuwe zorgaanbieder
100% van de cliënten in Bernheze die zorg kregen van Pantein-vivent 
hebben een nieuwe aanbieder voor huishoudelijke hulp of hebben 
zelf voor een andere oplossing gekozen. Alle opdrachten zijn inmid-
dels opgestuurd, de cliënten hebben hierover een brief ontvangen. 
in Bernheze hebben 705 huishoudens hulp bij het huishouden via 
de gemeente. 384 Personen ontvingen deze hulp via Pantein-vivent. 

ZORG en
ONDERSTEUNING

 GeMeeNTeraaD

Raadscommissievergaderingen 

De volgende raadscommissievergaderingen vinden binnenkort plaats. 
De raadscommissievergaderingen zijn openbaar en worden gehouden 
in het gemeentehuis, De Misse 6 in Heesch, aanvang 19.30 uur. Bezoe-
kers hebben de mogelijkheid om mee te praten over onderwerpen die 
op de agenda staan. 

vragen aan de 
gemeente?

Nu ook via

@bernheze_gem

Raadscommissie Bestuur en 
Strategie op 23 februari 2015
-  Stand van zaken regionale sa-

menwerking
-  Stand van zaken proces krachtig 

Bernheze
- Rapport Rekenkamercommis-

sie ‘Inkoop en aanbesteding in 
Bernheze’

Raadscommissie Maatschappelijke 
Zaken op 24 februari 2015
-  Stand van zaken transities 

Jeugdzorg, Wmo/AWBZ en 
Participatiewet

-  Verordening gemeentelijk mini-
mabeleid 2015 

-  Aanwijzing van Stichting Om-
roep Maasland tot lokale publie-
ke media-instelling 2015-2019

Raadscommissie Ruimtelijke 
Zaken op 25 februari 2015
-  Presentatie/toelichting RIVM en 

GGD over gezondheidsonder-

zoek
- Vaststelling bestemmingsplan 

Herziening De Helling, Vorsten-
bosch 

- Vaststelling bestemmingsplan 
Berkenvenseweg 1-1a, ’t Broek 
1-3 en Nistelrodesedijk 14

-  Opiniërende bespreking Ont-
werpbestemmingsplan 

 Boterweg ongenummerd
- Opiniërende bespreking Ont-

werpbestemmingsplan ruimte-
voor-ruimtewoning Zoggelse-
straat te Heesch

- Opiniërende bespreking Ont-
werpbestemmingsplan Achter-
straat 54 te Nistelrode

 
De agenda en stukken vindt u op 
www.bernheze.org
Met vragen over de gemeenteraad 
en de raadscommissies kunt u te-
recht bij de griffie, telefoon 
14 0412, e-mail: 
griffie.bernheze@bernheze.org.
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Gemeenteberichten

OFFiCiËle BekeNDMakiNGeN

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

Algemene Plaatselijke 
verordening (APv)

Evenementenvergunningen 
Het college van burgemeester en 
wethouders heeft voor de volgen-
de evenementen/activiteiten een 
vergunning/ontheffing verleend 
aan:
- Stichting Wielerevenementen 

Bernheze voor het organiseren 
van een wielerwedstrijd Van 
Esch Tour op 15 maart 2015 
van 9.00 tot 18.00 uur op lo-
catie Abdijstraat, Herpersteeg, 
Lariestraat, Fokkershoek en 
Veldstraat, 5473 AJ Heeswijk-
Dinther. De beschikkingen zijn 

verzonden op 9 februari 2015.
-  Circus Barani voor het organi-

seren van een circus op 6 maart 
2015 van 17.00 tot 19.00 uur, 7 
maart 2015 van 15.00 tot 17.00 
uur en 8 maart 2015 van 14.00 
tot 16.00 uur op de locatie 
Heuvel 18, 5476 KG Vorsten-
bosch. De beschikkingen zijn 
verzonden op 12 februari 2015.

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 ge-
daan voor: 

-  Toerwielerclub Ons Verzet 
voor het organiseren van een 
Lentetocht op 22 maart 2015 
van 9.00 tot 14.00 uur in 
diverse straten in Bernheze. De 
melding is op 11 februari 2015 
geaccepteerd. 

-  Wandelorganisatie Jeugd en 
Gezinsvierdaagse voor het or-
ganiseren van een Openings-
wandeltocht op 22 maart 2015 
van 8.00 tot 17.00 uur in de 
omgeving van De Kersouwe in 
Heeswijk-Dinther. De melding 
is op 12 februari 2015 geaccep-
teerd.

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

wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht 

Reguliere procedure 

Ontvangen aanvragen voor een 
omgevingsvergunning 
Nistelrode
-  Loo 57
 Bouw woonhuis
 Datum ontvangst: 09-02-2015
-  Hoogstraat 27
 Plaatsen dakkapel
 Datum ontvangst: 09-02-2015

Heeswijk-Dinther
-  Fokkershoek 23
 Splitsing woning
 Datum ontvangst: 10-02-2015
-  Jan Habrakenstraat 2
 Uitbreiden/verlenging carport
 Datum ontvangst: 10-02-2015
Loosbroek
-  De Hekkenslag 1
 Bouw carport, erfafscheiding en 

overdekt terras
 Datum ontvangst: 09-02-2015
Procedure 6 is van toepassing.

Besluiten 
Onderstaande omgevingsvergun-
ningen zijn verleend. Deze beslui-
ten treden daags na verzending 
van het besluit in werking.
Heeswijk-Dinther
-  Burgemeester Breukelstraat 12
 Aanbouw luifel
 Verzenddatum: 04-02-2015
-  Eikenhoek 60
 Vervangen buitenspouwblad 

woning
 Verzenddatum: 09-02-2015
-  Willem-Alexanderstraat 9

 Bouw erker
 Verzenddatum: 09-02-2015
-  Gouverneursweg ong.
 Bouw woning met bijgebouw
 Verzenddatum: 09-02-2015
-  Abdijstraat 39
 Wijzigen voorgevel
 Verzenddatum: 05-02-2015
Loosbroek
-  Koningsstraat 7
 Oprichten dierenverblijf
 Verzenddatum: 04-02-2015
 Heesch
-  Bosschebaan ong.

 Oprichten woning
 Verzenddatum: 06-02-2015
 Heesch
-  Grenadiersstraat ong.
 Oprichten woning
 Verzenddatum: 09-02-2015
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van 
toepassing.
De volgende omgevingsvergun-
ningen zijn verleend. Omdat deze 
besluiten leiden tot een onomkeer-
bare situatie, treden ze zes weken 
na verzending van het besluit in 
werking. 

wet milieubeheer 

Algemene maatregel van bestuur
De volgende melding als bedoeld 
in artikel 8.40 van de Wet mili-
eubeheer (melding Activiteiten-
besluit) is ingekomen:

-  H.A.H. Langenhuizen heeft een 
melding Activiteitenbesluit inge-
diend voor het veranderen van 
de inrichting op het adres Hei-
deweg 1, 5472 LC Loosbroek.

Procedures 1a en 6 zijn van toe-
passing.

Het Prins Bernhard Cultuurfonds 
stimuleert cultuur en natuurbe-
houd in Nederland - op grote en 
kleine schaal. Ook Bernheze kent 
een groot aantal culturele vereni-
gingen (harmonieën, fanfares, to-
neelgezelschappen, zangverenigin-
gen enz.) 

Deze verenigingen kunnen voor 
het Prins Bernhard Cultuurfonds 
collecteren. Een derde deel van de 

opbrengst komt ter beschikking 
van uw eigen vereniging. Dit jaar 
wordt de collecte gehouden van 31 
mei tot en met 6 juni 2015.

Als uw (culturele) vereniging geïn-
teresseerd is in het houden van een 
collecte voor het Prins Bernhard 
Cultuurfonds, kunt u dat vóór 21 
maart 2015 doorgeven aan me-
vrouw S. Scholte van de gemeente 
Bernheze, telefoon 14 0412.

Collecteren
Prins Bernhard Cultuurfonds

speeddate 
loosbroek 
gaat niet door

Er hebben zich te weinig deelne-
mers aangemeld voor de speed-
date met de raad in Loosbroek op 
26 februari 2015. Daarom gaat 
deze bijeenkomst niet door. 

Belangstellenden die zich had-
den aangemeld, kunnen terecht 
in Vorstenbosch op 5 maart 2015. 

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

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

De bedoeling van de avond 
Inwoners van Vorstenbosch en 
leden van de gemeenteraad leren 
elkaar beter kennen. U kunt met 
elkaar in een wisselende samen-
stelling onderwerpen bespreken 

die voor Vorstenbosch van belang 
zijn. Ook het college van Bernheze 
is deze avond vertegenwoordigd.

Gespreksonderwerpen
Aan bod komen onder andere: vei-
ligheid, verkeer, economie en be-
drijvigheid, onderwijs, jeugd, sport 
en verenigingen, woningbouw-
wensen, hoe werkt de gemeente-
raad?, de toekomst van Bernheze 
en een ‘vraag maar raak-ronde’.

De organisatie is in handen van 
de dorpsraad Vorstenbosch samen 
met de evenementencommissie 
van De Stuik.  

Iedereen is van harte welkom.

inwoners vorstenbosch in 
gesprek met gemeenteraad 
5 maart 2015

Besluitenlijsten van de collegevergaderingen vindt u op www.bernheze.org. 

Proceskostenvergoedingen bij wOZ-bezwaarschriften
Het college van burgemeester en wethouders en de WOZ/heffingsambtenaar van de gemeente Bernheze hebben de gewijzigde ‘Regeling voor het toekennen van proceskostenver-
goedingen bij het geheel of gedeeltelijk gegrond verklaren van bezwaarschriften in het kader van de Wet waardering onroerende zaken (WOZ)’ vastgesteld. De regeling treedt in 
werking op 19 februari 2015. U kunt de regeling op afspraak inzien in het gemeentehuis.

Actualisatie bouwgrondexploitatie
De gemeente Bernheze heeft een aantal kavels in de verkoop. In zijn vergadering van 3 februari 2015 heeft het college besloten de prijzen van een aantal vrije kavels te verlagen. 
Het betreft de volgende kavels:
- € 265,- per m2 voor kavels in het plan De Hoef in Heesch
- € 255,- per m2 voor kavels in het plan Zwarte Molen in Nistelrode
- € 220,- per m2 voor kavels in het plan Molenhoeven-Hanenberg in Loosbroek
- € 260,- per m2 voor kavels in het plan De Helling in Vorstenbosch

COlleGeBeslUiTeN 10 februari 2015
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Rectificatie:
Op 4 februari 2015 publiceerden 
we de volgende tekst:
Heesch
-  Narcislaan tegenover nummer 1
 Uitbreiding in- en uitgang 

school
 Verzenddatum: 30-01-2015
Dat moet zijn:
Heesch
-  Narcislaan tegenover nummer 1
 Kappen linde (uitbreiding in- en 

uitgang school)
 Verzenddatum: 30-01-2015
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van 
toepassing.

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

Ontwerpbesluiten 
Het college van burgemeester en 
wethouders wil toestemming ver-
lenen voor:
Loosbroek
-  Heideweg 1

 Beperkte milieutoets voor wijzi-
gen pluimveehouderij

 Verzenddatum: 12-02-2015
Procedures 1a en 3b zijn van toe-
passing. 

Besluiten 
Onderstaande omgevingsver-
gunningen zijn via de uitgebreide 
voorbereidingsprocedure verleend. 
Deze besluiten treden in werking 
na afloop van de beroepstermijn.
vorstenbosch
-  Vlagheideweg 4
 Veranderen varkenshouderij
 Verzenddatum: 04-02-2015

Procedures 1a, 5a en 7a zijn van 
toepassing.

Onderstaande omgevingsver-
gunning is geweigerd. Dit besluit 
treedt daags na verzending van 
het besluit in werking. 
Heeswijk-Dinther
-  Fokkershoek 8b
 Bouw en gebruik van units tbv 

kinderopvang/tijdelijke pla-
nologische afwijking voor een 
termijn van 5 jaar

 Verzenddatum: 12-02-2015
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van 
toepassing.

Tijdelijke vergunningen
Nistelrode
- Loo 57/59
 Tijdelijk bewonen unit
 Verzenddatum: 10-02-2015

Carnaval Nistelrode Foto’s: DMBK

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

Gemeenteberichten

PrOCeDUres
Openingstijden zie colofon

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MA ’s-Hertogenbosch. Het beroep heeft 
geen schorsende werking. Er zijn griffie-
rechten verschuldigd.

Procedure 5b
Belanghebbenden kunnen binnen zes 
weken na publicatiedatum van dit besluit 
beroep indienen bij de Afdeling bestuurs-
rechtspraak van de Raad van State, Post-
bus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Het 
beroep heeft geen schorsende werking. Er 
zijn griffierechten verschuldigd.

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

voorlopige voorziening
Procedure 7a
Belanghebbenden kunnen, gelijktijdig met 

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

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

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

Bezoek van Piereslikkers Jeugdstraatnaamonthulling

Jeugdprinses Gabriëlla

Burgemeester Marieke Moorman Mike en Daphne

Schilderswijk onthuldWever van het jaar

Optocht

www.bernheze.org

Jeugdprinses Gabriëlla
Hossende Wever 

van het jaar
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InformatIe
 voor de

Kernen

In mei weer een bloemenzee in het centrum
www.centrumheesch.nl

€ 50 cadeau 
bij onze

betaalrekening!*

App voor Mobiel 
Bankieren

Internet Bankieren

iDEAL

Open een Plus
Betaalrekening en krijg:

€ 50 op uw RegioBank 
spaarrekening

Een Adviseur die u kent

Persoonlijk advies

Wereldpas

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

Nu met Mobiel Bankierenapp.
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van Heck assurantiën
‘t Dorp 124
5384 MD  Heesch
0412 - 45 20 03
info@vanheckassurantien.nl
www.vanheckassurantien.nl 

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

De complete boekhouding 
op maat

Uitbesteding van uw financiële administratie 
bespaart u veel tijd en rompslomp. 

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

Van Schayk voor uw bedrijf kan betekenen.

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

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

Bezuinigen
Vanaf 2010 bestuurt de SP mee 
in Bernheze. Wethouder Rein van 
Moorselaar is het SP gezicht. In 
totaal is er sinds 2010 voor bijna 
vier miljoen euro bezuinigd. Het 
zou beter zijn dat het niet nodig 
was. Dan moet de regering in Den 
Haag echter haar verantwoording 
nemen. De gemeenten om ons 
heen hebben allemaal hetzelfde 
probleem. Wat doen we nog wel 

en wat doen we niet meer. Nie-
mand ontkomt aan de bezuinigin-
gen. En verder blijven projecten in 
de kast liggen. Er is geen geld voor. 
In 2015 was er nauwelijks financi-
ele ruimte. Zeker met de drie grote 
transities (Wmo, jeugdzorg en 
werkgelegenheid naar de gemeen-
te) was voorzichtigheid geboden. 
Niemand wist immers wat de drie 
transities voor de gemeente finan-
cieel gingen betekenen. Bij bezui-

nigingen roept ieder om het hardst 
dat er bij hem/haar niet bezuinigd 
kan/mag worden. Heel begrijpe-
lijk. Maar niemand ontspringt de 
dans. Hoe vervelend ook. 

De SP spreekt de hoop uit dat er 
spoedig een andere wind gaat 
waaien in Den Haag. Dat de botte 
bezuinigingsbijl eindelijk begraven 
wordt. Dan krijgen wij tenminste 
weer wat lucht.

SP: Bezuinigen nooit leuk

BERNHEZE - jaar in jaar uit bezuinigen. Al sinds 2009. Ook in Bernheze. is dat 
leuk? Nee. Maar de gemeente kan niet anders. De geldkraan uit Den Haag (vvD 
en PvdA) gaat steeds verder dicht. Minder geld voor de gemeente. Dan zijn be-
zuinigingen onvermijdelijk. Dat doet in de hele samenleving pijn. De SP blijft 
kiezen voor de zwakkeren in de samenleving. Zij hebben steun nodig. 

Cor van Erp, Fractievoorzitter SP

Jongleren is eigenlijk heel eenvou-
dig, kwestie van de drie ballen in 
de lucht houden. Maar die drie 
ballen blijven alleen in de lucht, 
als jij ze durft los te laten. Door de 
ballen los te laten, kan je ze ver-
volgens weer vangen, om zo weer 
verder te gaan.

Deze metafoor voor besturen, 
want dat was het, was juist ge-

kozen. Want, als je wilt besturen, 
dan moet je durven loslaten. Als je 
krampachtig vast blijft houden aan 
wat je in handen hebt, komt de 
boel niet in beweging. Maar, om 
te zorgen dat het zaakje niet uit-
eenvalt, moet je zorgen dat je het 
ook op tijd weer in handen neemt, 
anders ben je al je tijd kwijt bij het 
achterna rennen van de feiten.
Hetzelfde geldt voor het besturen 

van een gemeente. Wil je zorgen 
dat een samenleving functioneert, 
moet je durven loslaten, al ontkom 
je soms ook niet aan het stellen 
van kaders. Door los te laten, door 
ruimte te geven aan ondernemers, 
aan burgers met innovatieve idee-
en, til je de Bernhezer samenleving 
naar een hoger plan. Maar, loslaten 
vergt lef, daar moet je ‘ballen’ voor 
hebben, ‘More balls than most’!

CDA: More balls than most

BERNHEZE - Oftewel de kunst van het loslaten. Nee, dit heb ik niet zelf bedacht. 
Het is de titel van een workshop die ik ergens halverwege de jaren negentig 
volgde en die me sindsdien is bijgebleven. Al was het alleen maar om het beeld 
van het ge(mantel)pakte gezelschap dat achter drie bontgekleurde ballen aan-
rende. Het betrof namelijk een workshop jongleren.

Ezra Leeger, Raadslid CDA Bernheze

Echter bereiken ons ook signalen 
dat ondanks de reeds eerdere be-
zuinigingen van Pantein-Vivent 
op de huishoudelijke hulp, ook de 
‘nieuwe’ aanbieder nog een kor-
ting doorvoert op het aantal uren 
aan huishoudelijke hulp. Zo kreeg 
een huishouden na 1 januari nog 

maar 2,5 uur hulp, na de overstap 
nu nog maar 1,5 uur. Dit kan na-
tuurlijk nooit de bedoeling zijn. 
Bezuinigingen zijn nooit leuk en 
iedereen moet er aan geloven, 
maar we moeten oppassen dat 
we niet alles kapot gaan bezui-
nigen. Er moet hulp zijn waar 

nodig, maar het moet ook reëel 
blijven. Wij hopen nog steeds dat 
de ‘keukentafel-gesprekken’ op-
nieuw gedaan worden, zodat ook 
de nieuwe klanten de uren houden 
welke ze in eerste instantie gehad 
zouden hebben wanneer ze nog bij 
Pantein-Vivent waren gebleven. 

Lokaal: Pantein-vivent

BERNHEZE - ‘Alle cliënten Pantein-vivent in Bernheze onder de pannen’, kopte 
een artikel in het Brabants Dagblad afgelopen week. van alle 384 huishoudens 
welke in Bernheze hulp kregen van Pantein-vivent hebben allemaal een nieuwe 
aanbieder gevonden. Op zich is dit geweldig nieuws natuurlijk en blij voor de 
huishoudens dat ze elders ‘onderdak’ hebben gevonden.

Bas van der Heijden, Commissielid MZ namens Lokaal

Bouwen zonder vergunning? 
Regels zijn veranderd

Als u wilt bouwen, verbouwen, slopen of iets anders wilt veranderen, hebt u vaak een vergunning nodig. 
Maar soms kunt u ook zonder vergunning bouwen. Of u een vergunning nodig heeft, staat in het Besluit 
omgevingsrecht. De regels in dit besluit zijn onlangs veranderd. 
U kunt de nieuwe regels zelf lezen op www.wetten.nl, wanneer u zoekt op ‘besluit omgevingsrecht’. 
De vergunningvrije regels staan in bijlage 2 van het Besluit Omgevingsrecht.
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mooIBernHeZertJeS

WILt U een ZoeKertJe PLAAtsen? 
Dan is dit mogelijk vanaf € 5,-. office@demooibernhezekrant.nl of 0412-795170.

aaNGeBODeN

MeDisCH PeDiCUre 
NisTelrODe 
Dorien Visser-Hanegraaf
Vendelweg 6. 0412-612118.
Ook bij diabetes en reuma.

PeDiCUre 
HeesWijk-DiNTHer
Jacqueline Verhagen, Oranjestraat 
11, Heeswijk-Dinther. Ook bij 
diabetische en reumatische voet 
met vergoeding. Heel de winter 
uw nagels mooi verzorgd met 
gelcolor, colorlak. Kalknagels? 
Ook hiervoor leent deze 
pediquemethode zich prima!
Meer info of afspraak: 
0413-293260.

Welke kleUreN MakeN U 
HeT allerMOOisTe?
Laat mij u helpen de juiste keuzes 
te maken met een persoonlijke 
analyse en make-upadvies.
Leuk om kado te geven en te 
krijgen, of voor een
vriendinnenavond.

Bel 06-51110053 Colorenta 
kleuranalyse Hannie Heesakkers
Abdijstraat 12, Heeswijk-Dinther
colorenta@ziggo.nl.

BOekeN eN PlaTeNBeUrs, 
voor de 24e keer
Oda School, Laan ten Bogaerde 7, 
te Sint-Oedenrode.
Openingstijden op zaterdag 21- 
en zondag 22 februari van 10.00 
tot 17.00 uur.
De toegangsprijs is € 1,-. 
www.boeken-en-platenbeurs.nl

Te HUUr
OPslaGrUiMTe 
Frontstraat in Uden.
225 m2. Informatie: 
06-22387287.

vakaNTieWONiNG 
alaNYa-TUrkije
6-pers. appartement met 
zwembad.
300 meter van het strand.
Kijk op www.homeaway.nl 
onder huisnr: 1147997.

HUis Te HUUr met of zonder 
kantoor, in Nistelrode,  
tel.  06-51507443.

OPslaGlOODs 100M2 
Heeswijk-Dinther. Voorzien van 
grote schuifdeur en loopdeur, 
verlichting en 220V. 
06-12116912.

Te kOOP

alle sTOFzUiGerzakkeN 
en onderdelen uit voorraad 
leverbaar. Tevens kunt u bij ons 
terecht voor scheerkoppen, 
batterijen en alle soorten 
gloeilampen, LED-lampen en 
spaarlampen. Parkeren voor de 
deur. Dinsdags gesloten.
Heesakkers Lichtvisie
Abdijstraat 12, Heeswijk-Dinther
www.heesakkerslichtvisie.nl.

DaGelijks vers GePlUkTe 
TUlPeN
€ 2,- per bos, 
verschillende kleuren.
Richard van Doorn 
Vorstenbosseweg 1 Dinther.

wieis deze Bernhezenaar?

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

van OOGCONTACT en maak kans op 

5x 1/5 staatsloten

Werknemers van Bernheze Media 
worden uitgesloten van deelname.

OOGcontact

‘t Dorp 65, 5384 MB Heesch
0412-451782eelen

Oplossing
vorige week:

Milène Putters
uit Heesch

winnaar:
Marieke de Jager
kan de staatsloten 

ophalen bij Kantoor-
boekhandel Ceelen

Lezing door Henk Janssen op vrij-
dag 27 februari.
Henk staat tijdens dit cultuuruur 
kort stil bij de geschiedenis en de 
achtergrond van ons dialect en hij 
maakt duidelijk hoe dialecten vaak 
ontstaan zijn onder invloed van min 
of meer politieke grenzen, zoals bij-
voorbeeld tussen de Meierij en de 
Baronie.
Ook behandelt hij de meest recente 
ontwikkelingen, waarbij er sprake is 
van een evolutie die tot gevolg heeft 
dat het lokale dialect geleidelijk aan 
verandert in een regionaal dialect. 
En natuurlijk geeft hij aandacht aan 
het voortreffelijke werk, dat onder 

leiding van Bert Wijnen, geduren-
de bijna tien jaar is verricht door 
een Werkgroep Dialect van heem-
kundekring De Elf Rotten. Het 
leeuwendeel van het programma 
van dit Cultuuruur bestaat uit ver-
halen. Zowel voor als na de pauze 
vertelt Henk Janssen een aantal 
kostelijke verhalen. Natuurlijk zit-
ten daar verhalen bij die, hoewel 
aan de fantasie van de schrijver 
ontsproten, in een Heesche con-
text spelen en daardoor een extra 
dimensie krijgen. Het zijn verhalen 
die veelal een geestige of humoristi-
sche pointe als besluit kennen. 
Wie wil genieten van leuke streek-

verhalen in onvervalst dialect, is 
van harte welkom bij dit Cultuuruur 
op vrijdagmiddag 27 februari, De 
Eijnderic Heesch, van 15.30 uur tot 
18.00 uur. Kosten zijn € 7,50, in-
clusief koffie/thee bij binnenkomst 
en een drankje tijdens de pauze. 
Aanmelden via info@eijnderic.nl of 
0412-454545.

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

Advertorial

Lezing over het dialect bij de Eijnderic
“Zeige, zin gezeed”, ’n Haandvol verhalen in plat His

Vinkelsestraat 70A - 5383 KM  Vinkel - 0412-456172 - info@jpallroundict.nl 

www.jpallroundict.nl 

Uw zakelijke ICT beheerder 
Specialist in zakelijke en grootschalige WIFI netwerken

Wilt u graag vergelijken met andere automatiseerders 
of heeft u een langlopend probleem 

wat wij kunnen oplossen voor u? 

Neemt u dan contact met ons op!

Zakelijke dienstverlening

gratis  
protheselingerie!*

Aanvullend verzekerd bij VGZ
Dan heeft u recht op gratis protheselingerie. Gecertificeerd borstprotheseleverancier, huisbezoek mogelijk

*Dit geldt niet voor het lichtste aanvullende pakket.

Gemertseweg 2 | Boekel | T. 0492 321976 of 06 52663488
f Anny Willemsen medisch speciaalzaak
info@annywillemsen.nl | www.annywillemsen.nl

Gemertseweg 2 | Boekel | T. 0492 321976 of 06 52663488
   Anny Willemsen medisch speciaalzaak
info@annywillemsen.nl | www.annywillemsen.nl
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Wat valt je mee als raadslid en 
wat valt je tegen?
Hoewel ik het niet anders had ver-
wacht, ben ik erg blij met de goede 
sfeer en de grote betrokkenheid 
binnen de gehele raad.
Wat mij erg is tegengevallen is 
de invloed die wij als individuele 
gemeente hebben binnen de ge-
meenschappelijke regelingen en 
op de door het rijk overgedragen 
zorgtaken. Als nieuw raadslid had 
ik veel tijd en studie geïnvesteerd 
voor de commissie maatschap-
pelijke zaken, waar een en ander 
aan de orde kwam. Daar kwam ik 
tot de ontdekking dat met mijn in-
breng eigenlijk pas echt iets gedaan 
kan worden als heel veel gemeen-
ten dat ook vinden. De zo vaak 
genoemde ‘couleur locale’ blijkt in 
de praktijk moeilijk realiseerbaar te 
zijn. De aanhouder wint, blijft ook 
hier onze slogan.

Jan, dan kom ik nu tot de kern van 
ons gesprek en wil ik het met jou 
hebben over de wijze waarop de 
gemeente Bernheze de zorgtaken 
uitvoert?
Met betrekking tot de jeugdzorg, 
kan ik zeggen dat ons initiatief om 
het tekort van € 120.000,- aan 

te vullen uit het overschot op de 
Wmo, door de andere partijen is 
onderschreven. Ik ga er vanuit dat 
er op dit taakveld in onze gemeen-
te geen problemen zijn.
Wat de Wmo betreft - en in het 
bijzonder de huishoudelijke hulp 
en de daarover door de gemeente, 

Pantein en Vivent, niet of slecht- 
gehouden keukentafelgesprekken 
- maak ik me meer zorgen. Wij als 
SP hebben keukentafelgesprek-
ken gevoerd en daaruit bleek ons 
toch dat in de door de gemeente 
gehouden gesprekken te veel uit 
is gegaan van bezuinigen in plaats 
van maatwerk. Wij gaan dit als 
SP verder onderzoeken en zijn er-
van overtuigd dat wij als Bernheze 
maatwerk gaan leveren. 

Namens de SP heb ik ook her-
haaldelijk aangedrongen op een 
fatsoenlijke en laagdrempelige 
klachtenregeling binnen de Wmo. 
Het kan toch niet zo zijn dat een 
inwoner met een klacht alleen bij 

de zorgverlener terecht kan? De 
gemeente moet kunnen contro-
leren en ingrijpen en daarom ben 
ik blij met een meldpunt bij de ge-
meente.
Ten aanzien van de Participatiewet, 
waarvan het de bedoeling is om 
zoveel mogelijk mensen door te 

leiden naar de arbeidsmarkt, ben ik 
van mening dat niemand buiten de 
boot mag vallen en de gemeente 
moet daarvoor voldoende budget 
in de begroting opnemen. Ik heb 
de indruk dat het in Bernheze best 
met € 100.000,- omhoog mag 
en dan kunnen er in ieder geval  

20 mensen meer geholpen wor-
den.

Wat heb jij voor bestuurlijke am-
bities in de nog tot 2018 resteren-
de bestuursperiode?
De drie van het rijk overgekregen 
zorgtaken zo goed op de rit krijgen, 

dat alle inwoners van Bernheze de 
goede en juiste hulp krijgen, zo-
dat iedere inwoner volledig mee 
kan doen. Ik wil daarbij handelen 
vanuit de drie kernwaarden van de 
SP: menselijke waardigheid, gelijk-
waardigheid en solidariteit.

Gerard in gesprek met... 
Jan Prinssen

Jan, wat is het mooiste plekje van Bernheze?
Dat is voor mij het fietspad/wandelpad in het Aa- 
dal met zicht op het kasteel Heeswijk, waar je kunt 
genieten van flora en fauna.

Wat zijn volgens jou de belangrijkste karakterei-
genschappen van een SP-er?
Sociaal, betrokken en inlevingsvermogen.

En hoe pas je zelf in dat plaatje? 
Ik vind dat ik deze eigenschappen ook bezit en het 

is ook daarom dat ik me bij de SP zo thuisvoel.

Je bent sinds maart 2014 raadslid. De SP maakte 
ook in de vorige bestuursperiode deel uit van de 
coalitie. Wat vind je het beste besluit uit die peri-
ode en wat het slechtste?
Het beste besluit is geweest het afkappen van het 
fusieproces met Maasdonk en het als Bernheze op 
eigen kracht doorgaan als zelfstandige gemeente.
Het slechtste besluit, maar dat is achteraf en met de 
wetenschap van nu, is de medewerking die wij als 

gemeente hebben verleend aan de totstandkoming 
van het regionaal bedrijventerrein Heesch West.

Aanleiding
Per 1 januari is de gemeente verantwoordelijk voor alle hulp op het gebied van zorg, jeugd en werk. Ik 
ben erg benieuwd hoe de SP, die in Bernheze bestuursverantwoordelijkheid draagt, die taken heeft opge-
pakt. Het is daarom dat ik vandaag aan tafel zit met Jan Prinssen, raadslid namens de SP, met bijzondere 
aandacht voor maatschappelijke zaken.

Voedselbank zou niet nodig moeten zijn

Kasteel Heeswijk

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

Gerard van Dijk en Jan Prinssen aan de keukentafel in het Mediahuys Foto: DMBK

Jan, wil je nog ergens op terugkomen?

Ja, op die functie van directeur voedselbank, want de voedselbank zou 

in onze maatschappij niet mogen bestaan. Als directeur van een wo-

ningbouwcorporaties zou ik als de wiedeweerga aan de gang gaan 

met de taken waarvoor de corporatie is opgericht: betaalbare sociale 

woningbouw voor die groepen, die dat het hardst nodig hebben.

1. Directeur woningbouwcorporatie of directeur voedselbank?   
 Directeur voedselbank.    

2. Goede zorg of subsidie aan verenigingen handhaven?
 Goede zorg.                                                 

3. verkiezingen Provinciale Staten: voor Provincie of Eerste kamer?   
 Voor de Provincie.                                                

4. winstdeling werknemers ja of nee?                                  
 Voor winstdeling werknemers.                                               

5. Dus ook eens met verlaging lonen werknemers v&D?
 Nee.                                                                 

6. PvdA of vvD?                                                     
  VVD, weet ik tenminste wat ik eraan heb.                           

7. Heesch-west (waalbos) stoppen of doorgaan?
 Stoppen.                                               

8. Raadsvergoeding te hoog of te laag?
 Te hoog, omdat de SP van mening is dat volksvertegenwoordigers 
 niet hoger beloond hoeven te worden dan anderen die actief zijn
 binnen de partij.

8

Profielschets
jAN PRiNSSEN 

Leeftijd: 55 jaar 

Burgerlijke staat: 
gehuwd, 2 kinderen

woonachtig: Heeswijk-Dinther 
sinds 1991

Beroep: Docent Tuin, Park en 
Landschap te Breda.

Raadslid: sinds 2014

Wij gaan zorgen voor Maatwerk in de Zorg

Kiezen uit twee
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Doel van de avond is geld bijeen-
brengen voor de Stichting Amma 

Lamai in Sri Lanka. Babs Grefkens, 
vrijwilligster bij de Wereldwinkel, 

gaat in maart op reis en gaat de 
opbrengst van de avond persoon-
lijk overhandigen. 

Voor € 50,- per persoon kunnen 
deelnemers genieten van een vier-
gangenmenu inclusief drank. De 
avond wordt rond 22.30 uur af-
gesloten met een (h)eerlijke kop 
koffie, voorzien van allerlei lekker-
nijen. Babs zal tijdens het voorge-
recht en de soep aanwezig zijn bij 
restaurant Ne9en. Voor het hoofd- 
en nagerecht gaat ze naar eetcafé 
De Toren. Reserveren kan door te 
bellen naar 0413-291446 (Restau-
rant Ne9en). Vol = vol.

Zonder sponsoren zou dit sponsor-
diner niet mogelijk zijn geweest. 
Zo levert Horecaslagerij Manders 
vlees, Bakkerij Doomernik brood, 
de Cleefshoeve ijs. 
Kanters Paddestoelen, Verkuijlen 
Groente & Fruit en van de Broek 
Kleinfruit leveren ingrediënten 
voor diverse gerechten. 

Restaurant Ne9en en Eetcafé de 
Toren stellen de locatie en het per-
soneel beschikbaar.

LUCHtPost
freeK sPIts
nIsseroIse GLorIe In KenIA

Een helpende hand bieden in het westen van 
kenia daar ben ik, Freek Spits geboren en 
getogen in Nistelrode, afgelopen 7 jaar mee 
bezig geweest. Momenteel woon ik in kisumu 
aan het victoriameer van waaruit ik de diverse 
activiteiten coördineer waar ik mee bezig ben. 

Grenzeloos BerNHeze
Concert voor stichting Miss Maasai 

Stichting Miss Maasai is opge-
richt door Yvonne Dortmans, 

Caroline van de Wetering en 
Monique Dortmans uit Nistelrode 

en Vorstenbosch. De stichting zet 
zich in om Maasai-meisjes naar 
school te kunnen laten gaan. 
De meisjes mogen naar de Mara 
Hills Academy, een particuliere ba-
sisschool die door en voor Maasai 
is opgericht.
Het volgen van onderwijs biedt 
meisjes meer dan alleen het ver-
garen van kennis. Wie onderwijs 
heeft gevolgd, mag zelfstandig 
beslissingen nemen over zaken als 
uithuwelijking en besnijdenis. Een 
toekomst met kennis en vrijheid, 
want education is power!
De entree voor het concert op zon-
dag 1 maart in De Stuik bedraagt 
€ 5,-, inclusief koffie of thee en be-
gint om 14.00 uur. 

VORSTENBOSCH - De voorbereidingen zijn in volle gang: op zondag 1 maart slaan koor Frappant en het 
Afrika-Engakoor de handen ineen voor een benefietconcert in De Stuik in vorstenbosch. De opbrengst van 
het concert zal geheel ten goede komen aan Stichting Miss Maasai. 

Afrika-Engakoor

Koor Frappant

Jeroen v.d. Broek en Jehan Langenhuijsen van De Toren met in het midden 
Babs Grefkens van de Wereldwinkel

sponsordiner Wereldwinkel op 
op tweede locatie te boeken
HEESWIJK-DINTHER - De wereldwinkel houdt op dinsdag 24 februari 
een sponsordiner voor Sri Lanka. De belangstelling voor dit diner in 
restaurant Ne9en overtreft alle verwachting, waarop besloten is een 
tweede locatie te zoeken. Eetcafé De Toren gaat op 24 februari speciaal 
voor de wereldwinkel open. Op beide locaties wordt hetzelfde menu 
geserveerd. 

ACCOUNTANCY - BELASTINGEN - ADVIES

WWW.FINOVION.NL

Finovion Accountancy Bernheze
Jan Timmers  Korenstraat 5  5388 CR  Nistelrode  Tel. 0412 700509

Freekenya en Obama familie

Terwijl menigeen in het Weversrijk zijn of haar roes uitsliep, 
hebben wij gisteren genoten van de eerste regenbui sinds 28 
december afgelopen jaar. Zal die polonaise in Nisseroi toch nog 
invloed hebben gehad op de regendans die ik hier maakte?
Het is erg heet en droog geweest, waarbij de boeren de nodige 
uitdagingen hebben gehad. Met FreeKenya zijn we actief op 
zoek naar partners om irrigatie en veilig drinkwater voor elkaar 
te krijgen. We zien de positieve invloed van het hebben van een 
waterbron, bij een van onze groepen die we ondersteunen. De 

water windmolen, 
bij een van onze 
groepen, zorgt 
nu voor continue 
toevoer van 
water, vanuit het 
Victoriameer. Dit 
leidt tot continue 
groene velden 
vol met groentes, 
maar ook 
visvijvers en een 
boomkwekerij die 
opgezet zijn.

We zijn benaderd door de Mama Sarah Obama Foundation, 
de oma van de Amerikaanse president Barack Obama, om 
ook haar organisatie te begeleiden met het opzetten van een 
landbouwschool en de trainingen te geven zoals we dat met 
FreeKenya Foundation doen. Een mooie kans voor ons om uit te 
breiden en ook actief te zijn in een ander gebied. De geruchten 
gaan rond dat Barack Obama zelf eind van dit jaar zijn familie 
komt bezoeken. Het zou mooi zijn als hij dan een lekker maal 
kan eten uit onze FreeKenya ‘Money Garden’, onze gecreëerde 
moes- en geldtuin.

Via deze eerste luchtpost van dit jaar wil ik nogmaals onze 
dank uiten aan de trouwe support die we vanuit Nistelrode 
en heel Bernheze krijgen. Door deze continue steun is mede 
mogelijk gemaakt wat we tot nu toe gerealiseerd hebben.  Ik wil 
nogmaals noemen Gemeente Bernheze, Stichting vrienden van 
de Missionarissen, company club De Hooge vorssel, centrum 
Maia en het Africa-Enga koor.

Samen met mijn vrouw en zoontje kom ik de maanden april 
en mei naar Nederland. Dan hebben we zeker de kans om ons 
werk nader toe te lichten voor geïnteresseerden. De bibliotheek 
heeft haar deuren al geopend en nadere informatie volgt nog.
Voor nu hoop ik dat de ‘carnavallers’ onder ons mooie dagen 
hebben gehad en wens ze veel sterkte met het vasten! :-)

Hartelijke groeten, Freek Spits
www.FreeKenya.org
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b o UW t
BerNHeze UW BOUWPerikeleN iN BerNHeze BOUWT?

iNFO@DeMOOiBerNHezekraNT.Nl

Een rondje op de bouw…
bij de specialisten 

laatste sleuteloverdracht Nelson 
Mandelastraat CPO-woningen 

Het ging om de laatste twee van 
de in totaal tien opgeleverde 55-
plus patiowoningen. Deze zijn 
door de stichting CPO Hoog-
straat Heesch in ruim een jaar 
tijd gerealiseerd aan de Nelson 
Mandelastraat in Heesch. 
Symbolische sleutels werden door 
wethouder Glastra van Loon 
overhandigd aan de families Van 
de Akker en Van Eerd uit Heesch. 

De wethouder zorg, welzijn, 
ouderen en Wmo benadrukte 
het belang van zelfstandig kun-
nen blijven wonen van ouderen 
en het zelf kunnen bepalen van 
hun toekomstige woonbehoef-
ten en wensen. Zeker gezien het 
afnemend aantal zorghuizen, 
waardoor ouderen steeds meer 
aangewezen zijn op thuiszorg, 
mantelzorg en burenhulp. Dit 
CPO-bouwplan voor 55-plussers 

kan als voorbeeld dienen om op 
deze ontwikkeling in te spelen. 
Hij sprak tegenover de bewo-
ners zijn waardering uit voor dit 
initiatief, dat volgens hem navol-
ging verdient binnen en buiten de 
gemeente Bernheze. Voorzitter 
Henk Verschuur memoreerde het 
gerichte ouderenbeleid - waar-
onder huisvesting voor deze 
doelgroep - van de gemeente 

Bernheze. Hierdoor wordt het 
toekomstbestendig wonen voor 
medioren en senioren mogelijk 
gemaakt. 
Door de CPO-aanpak te stimule-
ren, wordt het initiatief aan oude-
ren gelaten. Dit CPO-bouwplan 
is hiervan een goed voorbeeld: 
het stelt ouderen in staat hun 
woonwensen voor de toekomst 
te vertalen in levensbestendige 
woningen.

HEESCH - in aanwezigheid van alle nieuwe straatbewoners, mensen van bouwbedrijf van Herpen en 
FAcTOR architecten, verrichtte wethouder Glastra van Loon op donderdag 12 februari de officiële sleutel-
overdracht van de laatste cPO-woningen aan de Nelson Mandelastraat in Heesch. 

Oplevering CPO-woningen  Foto: Marcel van der Steen

www.hetbouwblok.nl

Aanleg en onderhoud centrale verwarming
Vervangen cv-toestellen
Loodgieterswerk, dakbedekking

Zoggelsestraat 94 - 5384 VE  Heesch - 0412-452072
info@grinsveninstallatie.nl - www.grinsveninstallatie.nl

De WeTHOUDer ZOrG, WeLZĲ n, OUDeren 
en WMO BenaDrUKTe HeT BeLanG Van 
ZeLFsTanDiG KUnnen BLĲ Ven WOnen Van 
OUDeren

Kruishoekstraat 19 Heesch  T 0412 633 069  www.vandersangengaragedeuren.nl

KWALITEIT
IS DE 

NORM

showroom open 
op zaterdag 

9.00 - 15.00 uur
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n Kozijnen
n Ramen
n Deuren
n Schuifpuien
n Vouwwanden

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

VOOR PARTICULIEREN EN BEDRIJVENVoor particulieren en bedrijVen

n Kozijnen
n Ramen
n Deuren
n Schuifpuien
n Vouwwanden

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

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

GLAS EN SCHILDERWERKEN

VAN
BALLEGOOIJ

• ONDERHOUD
• NIEUWBOUW
• BEGLAZING
• WANDAFWERKING
• ALLE SOORTEN STUCWERK

Bosschebaan 88, 5384 VZ Heesch | Telefoon 0412-47 50 01 | www.vanballegooij.nl

Peter van Roosmalen Schilderwerken
Koksteeg 50 - Vinkel

06 - 1018 94 11

Schildersbedrijf Theo Wijnen
Catharinehoeve 23 - Heesch

06-5374 0305

vlegelhut Heeswijk gesloopt

HEESWIJK-DINTHER - De vlegelhut - de blokhut aan de kaathovensedijk - in Heeswijk-Dinther is gesloopt. 

De sloop van blokhut de Vlegelhut stond al jaren op het programma, maar door de aanwezigheid van vleermuizen is er nooit eerder een start mee 
gemaakt. Voor de vleermuizen is maanden geleden, door het ophangen van speciale kasten in de omgeving van de hut, een nieuw onderkomen 
gecreëerd. Om er zeker van te zijn dat geen enkele vleermuis zich meer schuilhield in de Vlegelhut, is de drie nachten voorafgaand aan de sloop, 
de complete hut in het licht gezet. Pas toen de vleermuis definitief was vertrokken is Gebr. Dijkhoff gestart met de sloop. Binnen twee dagen is de 
locatie, die vele jaren druk in gebruik is geweest voor recreatie en oefeningen, teruggegeven aan de natuur.

Jan Habrakenstraat 6

 5473 GV Dinther

T 0413 - 74 50 30

E info@veba-elektro.nl

www.veba-elektro.nl

communicatie • beveiliging • elektrotechniek 
duurzame installaties • domotica

Laat ons u ontzorgen 
op het gebied van 
uw elektrotechnische 
installatie

Jan Habrakenstraat 6 - 5473 GV Dinther - 0413 – 74 50 30
info@veba-elektro.nl - www.veba-elektro.nl
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Bernheze sportief

HISTOR ONE MUURVERF 
in zĳ demat, mat, extra mat en kalkmat.

Diverse verpakkingsinhouden.

HISTOR ONE LAKKEN 
in hoogglans, zĳ deglans en mat op waterbasis en alkyd.

De Histor One lakken onderscheiden zich door: minder vergelend, 
huidresistent, goed afwasbaar en makkelĳ k te verwerken. 

Verpakkingsinhoud 0,5 ltr – 1 ltr – 2,5 ltr van de mengmachine.

John F. Kennedystraat 89 - 5384 GB Heesch - 0412-486277

NU 25% KORTING  

(aktie loopt tot 31 maart 2015)

Van Schijndel Tegelhandel
gewoon de beste in de regio!

Wij laten u weer genieten...

Oostwijk 11, 5406 XT Uden
Industrieterrein Vluchtoord

Tel.: 0413 - 270 110

v. Schijndel
Tegelhandel

Natuursteen
Tegels, natuursteen, maatwerk, tegelwerk en advies

Kijk voor meer info op www.vanschijndeltegels.nl

Italiaanse en Spaanse topkwaliteit

voor Chinese prijzen! 

Extra voordelige prijzen

door onze rechtstreekse

import af fabriek.

www.vanschijndeltegels.nl

De koffie staataltijd klaar ener is voldoendeGRATIS parkeerplek!

Vanaf 15 m2

GRATIS
thuisbezorgd!

Altijd
de scherpste

aanbiedinge
n.

Cereslaan 12a - 5384 VT Heesch
06-22692338 
www. vanheijdendakkkappellen.nl

* 15 jaar garantie
* Prefab dakkapellen
* Werkplaats/showroom 
 open op zaterdag van 
 10.00 - 14.00 uur
* Gratis een vrijblijvende 

prijsopgave aan huis

Kortingen tot 10%

COLUMN
OnnO

LUCHTKWALITEIT 
EN PLATTELANDS-
WONINGEN
Onno Truschel is zelfstandig adviseur 
op gebied van ruimtelijke ordening en 
eigenaar van RO Connect in Heesch.

In Nederland kennen we sinds enige 
tijd de ‘Wet plattelandswoningen’. Door 
deze wet is het mogelijk geworden dat 
(voormalige) bedrijfswoningen door 

derden worden bewoond die geen binding hebben met het agrarisch 
bedrijf (burgerbewoning). 

Bij de introductie van de plattelandswoning werd als grote voordeel 
genoemd, dat deze plattelandswoning niet langer beschermd wordt 
tegen negatieve milieueffecten van het bijbehorende bedrijf. Door een 
rechter was al eens bepaald, dat een aanduiding ‘plattelandswoning’ 
niet met zich meebrengt dat de woning bij het agrarisch bedrijf moet 
worden aangemerkt als burgerwoning. De woning blijft het karakter 
hebben van een ‘bedrijfswoning’.

De Afdeling Rechtspraak van de Raad van State heeft dit in een 
uitspraak van 4 februari 2015 echter genuanceerd voor wat betreft 
het onderdeel luchtkwaliteit. Anders dan in de wet is bepaald, 
moet volgens de rechter ter plaatse van een plattelandswoning de 
luchtkwaliteit wél beoordeeld worden. 
Dit betekent dat, voordat een plattelandswoning in een 
bestemmingsplan mogelijk wordt gemaakt, de gemeente mede moet 
beoordelen of dit, gelet op de luchtkwaliteit, mogelijk is.

Reden hiervan is de Europese Richtlijn Luchtkwaliteit. Op grond 
van deze richtlijn moet een beoordeling van de luchtkwaliteit overal 
plaatsvinden. Slechts in een aantal specifieke gevallen hoeft dat niet. 
In de uitspraak was de vraag aan de orde of het perceel, waarop 
de plattelandswoning mogelijk werd gemaakt, valt onder die 
uitzonderingen. De rechter oordeelde van niet.

Kortom: een perceel waarop een plattelandswoning mogelijk wordt 
gemaakt, valt niet onder een van de uitzonderingen. Dit betekent dus 
dat de luchtkwaliteit ter plaatse dient te worden beoordeeld.

Voor veehouders is het dus van belang om het bovenstaande goed 
in de gaten te houden, zodat eventuele belemmeringen van de eigen 
bedrijfsvoering worden voorkomen.

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

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

OOK VOOr een PLaTTeLanDsWOninG MOeT 
De LUCHTKWaLiTeiT WOrDen BeOOrDeeLD

Foto’s: Lianne Gabriëls

• Dienstverlening, beton, grond en wegenbouw
• Container plaatsing
• Grondwerk
• Het aanleggen van betonverhardingen

Loosbroeksestraat 2

5384 SV Heesch

0412-456277

 06 - 22502062

info@vanvenrooijtransport.nl

VERHUUR VAN AUTO MET KRAAN EN SEMI-DIEPLADER

VAN VENROOIJ
      TRANSPORT VOF
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HEESCH - HBc ‘81 houdt op vrijdag 27 maart voor de 27e 
keer het Open Heesche bridgekampioenschap. Zoals de 
naam al aangeeft, staat deelname open voor iedereen die 
kan en wil bridgen. 

Onder leiding van een deskundige wedstrijdleider wordt er 
een parenwedstrijd over zes ronden van elk vier spellen ge-
houden, waarna de uitslag ‘topintegraal’ wordt berekend. 
Er wordt gespeeld volgens de regels van de Nederlandse 
Bridgebond. Er zijn aantrekkelijke prijzen voor de eerste 
vijf paren, daarna voor elke tiende plaats en bovendien 
twee bijzondere prijzen: een voor de beste ‘runner-up’ en 
een voor het paar dat precies op de 27e plaats eindigt. 
Voor diegenen die dat wensen en waarvan het bondsnum-
mer bij de organisatie bekend is, worden meesterpunten 
volgens de geldende schaal toegekend. Aanvang vanaf 
19.00 uur in De Pas in Heesch.

Inschrijven kan via e-mail openheesche@ziggo.nl met 
gelijktijdige betaling van € 20,- per paar op rekening 
NL34Rabo0120081466 ten name van HBC ‘81. Daarbij 
vermelden: de namen en bondsnummers van beide spelers 
en een volledig adres van de inschrijver. Nadere inlichtin-
gen: 0412-456746 of 0486-464222.
De acht lijnen van elke 12 paren worden ingedeeld op 
volgorde van aanmelding. Voor koffie met koek bij bin-
nenkomst en hapjes tijdens de wedstrijd wordt gezorgd. 
Bij vertrek krijgt iedere deelnemer een leuke attentie. 

27e Open Heesche bridge-
kampioenschappen 

Dodehoekproject ‘This is my life’ op basisscholen
Van Veilig Verkeer Nederland, afdeling Maasland (regio Oss) 

De projectleiding (Ine van Aarssen-
Janssen, Jan Huijbers en Antoon de 
Klein) ontvangt jaarlijks veel posi-
tieve reacties op dit project waarin 
de dode hoek bij vrachtwagens, 
landbouwvoertuigen en bussen 
aan bod komt. Het grote aantal 
voertuigen dat door diverse trans-
portbedrijven en verkeersscholen 
belangeloos mag worden ingezet 
voor deze actie, wordt dit jaar ver-
sterkt met een vuilniswagen van 
de gemeente Oss.

Bij de planning van het dode-
hoekproject zijn de gevolgen van 
de recessie goed merkbaar. Van 

de enthousiaste groep bedrijven 
en vrijwilligers wordt nog meer 
gevraagd dan voorheen. Nieuwe 
transportbedrijven, rijscholen en 
uiteraard vrijwilligers die zich bij dit 
project aan willen sluiten zijn dan 
ook meer dan welkom. 

VVN afd. Maasland (regio Oss) 
blijft zich inzetten voor de cam-
pagne ‘Help Brabant op weg naar 
NUL verkeersdoden!’. Dankzij het 
blijvend enthousiasme van het 
hechte team vrijwilligers, (trans-
port)bedrijven en verkeersscholen 
wordt ‘van de NUL een punt’ ge-
maakt.

BERNHEZE - Op de basisscholen in het werkgebied van vvN afdeling 
Maasland (regio Oss) is het dodehoekproject ‘This is my life!’ weer van 
start gegaan. Diverse basisscholen zijn inmiddels al bezocht. Deze actie 
houdt in dat in drie maanden tijd alle 46 basisscholen uit het werkge-
bied van vvN afdeling Maasland (regio Oss), dus ook de basisscho-
len uit Bernheze, bezocht worden door enthousiaste vrijwilligers (met 
vrachtwagen, bus of landbouwvoertuig), die de circa 1600 leerlingen 
de gevaren van de dode hoek in het verkeer bijbrengen.

Frites
6 of 9 mm
zak à 2,5 kg.
McCain
Normaal 4.49

Lasagne
bolognese of verdure
Cannelloni
ricotta / spinazie
schaal à 330 gr.
Barilla. Normaal 3.99

Helmond | De Hoefkens 1B | T: 0492-544407  Veghel | Gasthuisstr. 36 | T: 0413-344004  Deurne | Milhezerweg 19 | T: 0493-320051
Aanbiedingen alleen geldig in de Diepvriesspecialist winkels zolang de voorraad strekt, 

van woensdag 18 feb. t/m dinsdag 3 maart 2015. Prijzen in euro’s. Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden. 

www.diepvriesspecialist.nl

www.adcommunicatie.nl

Satérol of smulrol
schaal à 3 stuks
Diepvriesspecialist
Normaal 4.19

Kipnuggets
doos à 1 kg.
Diepvriesspecialist
Normaal 6.95

Vietnamese 
loempia’s
schaal à 8 stuks
Diepvriesspecialist
Normaal 4.99

Mini appelwafeltjes 
of koffiebroodjes
doos à 300 gr.
Coppenrath&Wiese
Normaal 2.69

Carpaccio
2 porties à 80 gr.
Fortuna
Normaal 3.99

Stoofvlees / hachee 
ambachtelijk bereid
bakje à 500 gr.
Diepvriesspecialist
Normaal 4.49

Rode kool of 
bloemkool
zak à 1 kg.
Diepvriesspecialist
Normaal 2.29

2.99

9.59

3.79

4.99 1.89

2.79 1.49

3.49 2.99

Gratis tegen 
inlevering van 
15 spaarpunten

Spaar-
kaart

Rundvleeskroketten
met roomboter
doos à 32 stuks

Diepvriesspecialist
Normaal 12.95

0.30
per stuk

Beste
prijs

Cheque van € 2650,- 
voor stichting Opkikker
HEESCH – Het boerenbruidspaar Yvonne (verstegen) van 
Thé van jan van Gon d’n Boer & Hans (verstegen) van 
wim van janus van janne heeft een grote schare fans. 

Dat bleek tijdens hun 
onechte huwelijks-
voltrekking afgelo-
pen maandag. Het 
was er warm en vol. 
Wellicht dat daarom 
de veiling van de 
goederen door vei-
lingmeester Jan van 
Schijndel zoveel op-
bracht, de warmte 
liet het bloed goed 

stromen van de aanwezigen. Of was ’t het goede doel 
waarvoor het bruidspaar had gekozen. Directeur Ruud 
Sliphorst van Stichting Opkikker mocht een cheque van 
€ 2650,- in ontvangst nemen. Ook Rachel van Hoek, am-
bassadeur van deze stichting dochter van vrienden van het 
bruidspaar was blij verrast met het mooie bedrag.

Yvonne, Hans, Rachel en Ruud 
Sliphorst  Foto: Marcel van der Steen
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Cortjens Bernheze Verzekeringen
Korenstraat 4
5388 CS NISTELRODE
T (0412) 61 17 95
E info@cortjensbernheze.nl
I www.cortjensbernheze.nl

Altijd in de
buurt Welkom!

Iedereen verdient een bank in de buurt.
Daarom heeft RegioBank Zelfstandig Adviseurs
in dorpen en kleine steden. Gewoon, een
kantoor om de hoek met een bekend gezicht. Bij
ons regelt u uw geldzaken zoals u dat wilt. Op
kantoor, via internet of app.
RegioBank is altijd dichtbij.

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

Altijd in de
buurt Welkom!

Iedereen verdient een bank in de buurt.
Daarom heeft RegioBank Zelfstandig Adviseurs
in dorpen en kleine steden. Gewoon, een
kantoor om de hoek met een bekend gezicht. Bij
ons regelt u uw geldzaken zoals u dat wilt. Op
kantoor, via internet of app.
RegioBank is altijd dichtbij.

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

Altijd in de
buurt Welkom!

Iedereen verdient een bank in de buurt.
Daarom heeft RegioBank Zelfstandig Adviseurs
in dorpen en kleine steden. Gewoon, een
kantoor om de hoek met een bekend gezicht. Bij
ons regelt u uw geldzaken zoals u dat wilt. Op
kantoor, via internet of app.
RegioBank is altijd dichtbij.

27e Open Heesche bridge-
kampioenschappen 

a.s. zaterdag
10% korting

op autowassen

ZOTTE
ZATERDAG

*EXTRA
KORTING
OP DIESEL/BENZINE/LPG

ZOTTE
ZATERDAG

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

HESCHEWEG 223 OSS

Carnaval loosbroek Foto’s: Michel Roefs en Lianne Gabriëls 
Meer carnavalsfoto’s op:

www.mooihdl.nl - www.mooinisseroi.nl - www.mooiheesch.nl

www.sylk-beauty.nl
Hopveld 33
Heeswijk-Dinther
tel. 0413-29 39 13

Massage
Voetreflex
Hot-Stone

Kruidenstempel
Lymfedrainage

Bindweefselmassage

Carlijn van der Steijn 
T 06 14 64 11 95
Monique van de Ven 
T 06 11 45 05 88

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

Een nieuwe 
advertentie, huisstijl,  

brochure, folder, 
flyer of website? 
Uw creatieve vragen worden omgezet in 

frisse, originele ideeën. Wij zijn een full-service 
reclamebureau en regelen alle zaken voor u,  
van concept tot uitwerking. Passend bij uw 

bedrijf, binnen uw budget. 

Bezoek
www.mooiheesch.nl
www.mooinisseroi.nl
www.mooihdl.nl

 INFORMEERT, BOEIT 
EN INTERESSEERT

Verlichte optocht

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

www.mooiheesch.nl www.mooinisseroi.nl www.mooihdl.nl www.vorstenbosch-info.nl

HEESCH • HEESWIJK • DINTHER • LOOSBROEK • NISTELRODE • VORSTENBOSCH

EVENEMENTEN
19 febrUArI

oud papier buitengebied
Locatie: Nistelrode

film: Hoe tem je een draak 2
Locatie: Filmhuis De Pas Heesch

styLish Wonen Workshop
Locatie: Vinkelsestraat 107 
Heesch

Lezing Appie de Groot
Locatie: Kloosterkapel 
Vorstenbosch
Pagina 2

20 febrUArI

reiki 2 bij Centrum maia
Locatie: Palmenweg 5 Nistelrode

film: Hoe tem je een draak 2
Locatie: Filmhuis De Pas Heesch

Publieksavond sterrenwacht
Locatie: Halleyweg 1 Heesch

rondleiding: Haal meer uit 
uw bibliotheek
Locatie: Bibliotheek 
Heeswijk-Dinther

soos Imeet geopend
Locatie: Raadhuisplein 21 
Heeswijk-Dinther

Uiterste datum aanmelden 
snoeihout buiten de 
bebouwde kom
Locatie: Bernheze

21 febrUArI

Cursus Voetreflexmassage 
bij Centrum maia
Locatie: Palmenweg 5 Nistelrode

Workshop zalf en crème 
maken
Locatie: Praktijk voor 
natuurgeneeskunde Nistelrode

Intgeniep: op een haar
Locatie: CC Nesterlé Nistelrode

tuincentrum Life & Garden 
in teken van orchideeën
Locatie: Bossche Baan 23 Heesch
Pagina 8

opening sns winkel
Locatie: Schoonstraat 2 Heesch

22 febrUArI

snertwandeling
Locatie: Natuurcentrum 
De Maashorst Nistelrode
Pagina 11

Vlooienstoken 2015: 
‘Vuur van wensen’.
Locatie: Gasterij de Pier Uden

VV Vogelvreugd: Kaarten
Locatie: CC Servaes 
Heeswijk-Dinther

bluesunday
Locatie: Aquarest 
Heeswijk-Dinther

Kienen
Locatie: Café Zaal Elsie 
Heeswijk-Dinther

optreden Popkoor noiz
Locatie: Theater Markant Uden
Pagina 10

expositie Josien van boxtel
Locatie: Schoonstraat 35 Heesch
Pagina 7

tuincentrum Life & Garden 
in teken van orchideeën
Locatie: Bossche Baan 23 Heesch
Pagina 8

24 febrUArI

VV Vogelvreugd: Kienen
Locatie: CC Servaes 
Heeswijk-Dinther

Wereldwinkel: sponsordiner
Locatie: Restaurant Negen en 
Eetcafé De Toren 
Heeswijk-Dinther
Pagina 18

Informatieavond basisschool 
Het mozaïek
Locatie: Pastoor Maasstraat 15 
Heeswijk-Dinther

25 febrUArI

meditatief avontuur
Locatie: Abdij van Berne 
Heeswijk-Dinther

start cursus metamorfose-
massage bij Centrum maia
Locatie: Palmenweg 5 Nistelrode

open Huis en Labyrint lopen 
bij Centrum maia
Locatie: Palmenweg 5 Nistelrode

start: Cursus snel leren
= leuk leren
Locatie: CC Nesterlé Nistelrode

Lezing Centrum Jeugd en 
Gezin: Hooggevoelig Kind
Locatie: Bibliotheek 
Heeswijk-Dinther

Inloopochtend & rondleiding 
basisschool Het mozaïek
Locatie: Pastoor Maasstraat 15 
Heeswijk-Dinther

Inschrijving Vorstenbosch 
Kwist
Locatie: Vorstenbosch

26 febrUArI

Lezing: 50 jaar molukse 
gemeenschap in nistelrode
Locatie: CC Nesterlé Nistelrode
Pagina 6

onderonsje Dinther
Locatie: CC Servaes 
Heeswijk-Dinther

Inloopochtend & rondleiding 
basisschool Het mozaïek
Locatie: Pastoor Maasstraat 15 
Heeswijk-Dinther

27 febrUArI

Demonstratie aromatherapie
Locatie: DIO/The Read Shop 
Nistelrode

ALV Kbo Heesch
Locatie: De Pas Heesch
Pagina 6

Lezing door Henk Janssen 
Locatie: De Eijnderic Heesch
Pagina 16

Cabaret: max van den burg
Locatie: De Pas Heesch

soos Imeet geopend
Locatie: Raadhuisplein 21 
Heeswijk-Dinther

28 febrUArI

Lezing door frits van der 
blom
Locatie: Palmenweg 5 Nistelrode

oud ijzer ophaaldag 
fanfare Aurora
Locatie: Heesch

styLish Wonen Workshop
Locatie: Vinkelsestraat 107 
Heesch

sneeuwwitje de musical
Locatie: De Pas Heesch

Vorstenbosch Kwist
Locatie:Vorstenbosch

modelbouw
Locatie: Kloosterkapel 
Vorstenbosch
Pagina 2

1 mAArt

Koffieconcert bleu band
Locatie: De Pas Heesch

film: nebraska
Locatie: Filmhuis De Pas Heesch
Pagina 2

VV Vogelvreugd: Kaarten
Locatie: CC Servaes 
Heeswijk-Dinther

Kienen
Locatie: Café Zaal Elsie 
Heeswijk-Dinther

modelbouw
Locatie: Kloosterkapel 
Vorstenbosch
Pagina 2

benefietconcert
Locatie: De Stuik Vorstenbosch

Concert voor miss masaai
Locatie: De Stuik Vorstenbosch
Pagina 18

2 mAArt

Informatieavond basisschool 
De beekgraaf
Locatie: De Beekgraaf 60 
Nistelrode

3 mAArt

Kijkochtend: basisschool 
De beekgraaf
Locatie: De Beekgraaf 60 
Nistelrode

Workshop biotensor bij 
Centrum maia
Locatie: Palmenweg 5 Nistelrode

VV Vogelvreugd: Kienen
Locatie: CC Servaes 
Heeswijk-Dinther

4 mAArt

open Huis en Labyrint lopen 
bij Centrum maia
Locatie: Palmenweg 5 Nistelrode

Gratis inloopspreekuur Van 
soest & Partners
Locatie: Cereslaan 4 Heesch

5 mAArt

Dierencommunicatie 
bij Centrum maia
Locatie: Palmenweg 5 Nistelrode

Gratis inloop kinderfysio
Locatie: Kinderdagverblijf 
Piekobello Heesch

oud papier dorp
Locatie: Vorstenbosch

meditatie-uur
Locatie: Kloosterkapel 
Vorstenbosch

Cabaret: sandwich
Locatie: De Pas Heesch

Geschiedenis van de 
servatiusstraat
Locatie: Heemkamer van 
De Wojstap Heeswijk-Dinther
Pagina 8

Contactavond inwoners 
Vorstenbosch en 
gemeenteraad
Locatie: De Stuik Vorstenbosch
Pagina 13

6 mAArt

Herinner je wie jij bent...
bij Centrum maia
Locatie: Palmenweg 5 Nistelrode

frank Cools: Ach Vaderlief
Locatie: CC Nesterlé Nistelrode

Pubquiz
Locatie: De Pas Heesch

De Lachspiegel: 65ste 
revuevoorstelling ‘briljant’
Locatie: Willibrord Centrum 
Heeswijk-Dinther

soos Imeet geopend
Locatie: Raadhuisplein 21 
Heeswijk-Dinther

7 mAArt

Vormsel
Locatie: St. Lambertuskerk 
Nistelrode

Workshop mandalatekenen 
samen met Petra roos
Locatie: Palmenweg 5 Nistelrode

tornado Volleybal speeltuin
Locatie: Sporthal de Overbeek 
Nistelrode

meezingspektakel 
ZingHismee
Locatie: De Pas Heesch

remIX
Locatie: Checkpoint Heesch

De Lachspiegel: 65ste 
revuevoorstelling ‘briljant’
Locatie: Willibrord Centrum 
Heeswijk-Dinther


