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De Smart Kids Foundation spon-
sort de opleiding van intelligente 
kinderen die, door omstandighe-
den, geen opleiding kunnen vol-

gen in Ghana. Marcus was een 
van die kinderen die, met zijn 
tweelingbroer, weinig toekomst-
perspectief had, ondanks intelli-

gentie en ambitie. Smart Kids 
Foundation kwam in beeld 

toen hun vader over-
leed. Er was geen geld 
meer voor de middelba-
re school. Gelukkig nam 
Smart Kids Foundation 

hem op in hun program-
ma, kon hij zijn school af-

maken en studeren aan de 
universiteit. Met parttime lesge-
ven in de schoolvakanties kon hij 
o.a. zijn broer helpen studeren, 
die niet gesponsord werd. Beiden 
slaagden in Social Science (aard-
rijkskunde en economie) in 2014.

En toen
Daarna moest Marcus zijn Nati-
onal Service vervullen: een jaar 
werken voor een aangewezen 
bedrijf, tegen een vastgestelde 
toelage. Met zijn leidinggeven-
de heeft hij de benzinestations 
in Oost en West Ghana bezocht 
en de pomphouders geleerd hoe 
om te gaan met de inkomsten en 
te controleren hoe het zat met 
de afdrachten aan de Ghana Oil 
Company. Een leerzaam jaar! 
Jammer dat de Oil Company een 
personeelsstop heeft, maar Mar-
cus is vastbesloten een baan te 
vinden in een bedrijf of als leraar. 
Dan kan hij sparen voor zijn Mas-
ter-graad en PhD (doctoraal). 
En geld verdienen om kinderen 
te helpen die in een situatie zit-
ten, waar hij zat vóór Smart Kids 
Foundation.

Met andere ogen
Marcus geniet van zijn verblijf 

bij Oenke de Boer en Tom Over-
toom. Het zijn gastvrije mensen. 
Zijn eerste indruk was de hoge 
levensstandaard in Nederland en 
het georganiseerde. Zijn reis in z’n 
eentje, naar het museum in Gro-
ningen, heeft hem veel geleerd 
over de geschiedenis van Neder-
land. Maar ook, dat je een ant-
woord krijgt als je de weg vraagt 
in het Engels, maar dat een praa-
tje voor de gezelligheid er niet in 
zit. Zo anders dan hij gewend is… 
Hij en zijn broer zorgen thuis voor 
hun jongere halfzus en halfbroer, 
nu hun vader overleden is. Soms 
springen ooms en tantes bij. 

Ook het reizen in een land met 
een onbekende taal was een 
openbaring: “Ik voelde me een 
analfabeet.”

Marcus, afgestudeerd door Smart Kids
HEESCH – Op uitnodiging van Oenke de Boer en haar man Tom is Marcus uit 
Ghana te gast in Nederland. Nieuwe indrukken, zien dat de wereld er buiten 
Ghana anders uitziet en dat de ene mens de andere niet is. 

Het Mondriaan College 
heeft Marcus uitgenodigd 
een gastles te geven in 
aardrijkskunde. Dat zal 
ongetwijfeld voor alle 
partijen een openbaring 
zijn. Begin maart gaat 
Marcus terug, met een 
koffer vol indrukken.

‘Kinderen helpen 
die in � n situatie 
zi� en waar hij zat 
v� r Smart Kids 
Foundation’

Tekst: Martha Daams Foto: Marcel van der Steen
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Jean van Erp uit Heeswijk-Dinther wereldkampioen Driebanden
VIERSEN/HEESWIJK-DINTHER - De biljarters Jean van Erp uit Heeswijk-Dinther en Dick Jas-
pers, geboren in Sint Willebrord, hebben in Viersen, Duitsland, de wereldtitel driebanden 
voor landenteams gewonnen en mogen zich dus een jaar lang wereldkampioen noemen! 

Het duo was in de finale te sterk voor het uit Turkije afkomstige tweetal Semih Sayginer en 
Lüfti Cenet die, eerder op zondag, nog voor een verrassing gezorgd had, door de titelver-
dediger België uit de finale te houden. Eerder op de dag had Nederland in de halve finale 
Oostenrijk uitgeschakeld. Jean, die ongelooflijk goed speelde, was in zestien beurten klaar 
met Cenet: 40-12. Dick had 33 beurten nodig om Sayginer van zich af te schudden: 40-26. 
Jean: “Het is een zo onwerkelijk iets als je wereldkampioen wordt! De deelnemers zijn alle-
maal stuk voor stuk wereldtoppers driebanden en als je dan deze titel wint, dat is het mooiste 
wat je ooit kan bereiken. Dick en ik hebben onze overwinning zondagavond dan ook groots 
gevierd!”

Meld je nu aan vóór maandag 29 februari 
en geef je mening over de opvang 

van vluchtelingen in Bernheze.

• Anoniem • Gratis • In 3 minuten
www.tipmooibernheze.nl
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Bloemstuk maken voor Pasen
Pasen valt vroeg dit jaar. Een goed 
idee om binnenkort mee te doen 
aan een workshop, waarin u zelf 
één of twee prachtige paasstukken 
maakt. Gezellig bezig zijn, onder 
begeleiding van een ervaren docent 
en de paassfeer in huis halen. 

U kunt kiezen voor een workshop 
op maandagavond 21 maart in 
Heeswijk. Gemakkelijker kan het 
niet: wij verzorgen alle materialen 
die u nodig heeft. Het enige wat u 
zelf mee hoeft te brengen, zijn een 
snoeischaar en een mesje. De prijs 
per persoon is € 25,50, inclusief 
materialen.

De andere mogelijkheid die wij 
bieden, is een workshop van twee 

lessen in Heesch. In de eerste les 
op woensdagavond 16 maart maakt 
u een buitenstuk. In de tweede les 
op woensdag 23 maart maakt u een 
mooi paasstuk voor in huis. Bij deze 
workshop brengt u zelf de bloemen 
en materialen mee. 
Het is ook mogelijk om deze door 
onze docent te laten verzorgen, 
tegen een redelijke vergoeding. De 
prijs voor 2 lessen is € 22,50 per 
persoon.
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‘Belgische helden’, meditatieavond en expositie
Zondag 28 februari, Concert 
‘Belgische Helden’ door STAN-
ZA, aanvang 15.00 uur, entree 
€ 5,-. Na het succes, met hun 
programma ‘Liederen van Bram 
Vermeulen’, is Stanza terug in 
onze kapel. Nu met een Belgisch 
repertoire. Ook bij dit concert is 
de kapel aan de sfeer aangepast.
Stanza bestaat uit Jos van Oor-
schot - zang en gitaar; Erik van 
Dijck - zang en toetsen; Kees de 
Wit - zang, fluit, saxofoon en 
percussie; Ruud Sempel - bas.
Veel meer dan het land van 

Bourgondische maaltijden en 
heerlijke bieren, is België voor de 
muzikanten van Stanza, vooral 
het land van de stille waters met 
diepe gronden. En dat op een 
humoristische en originele ma-
nier. Liederen van o.a. Raymond 
van het Groenewoud, Lieven Ta-
vernier, Johan Verminnen, Miel 
Cools en Kommil Foo passeren 
de revue in dit programma.

Donderdag 3 maart, tweede me-
ditatieavond o.l.v. Nell Creemers, 
aanvang 20.00 uur, € 10,-.

Zaterdag en zondag 12 en 13 
maart, expositie WERKEN van 
Marianne van Heeswijk. Beide 
dagen van 11.00 tot 17.00 uur 
en gratis toegang.

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

VOORVERKOOP: 
Dio/The read Shop Sparkling - Parkstraat 8, Nistelrode
Francis Mode - Heuvel 24, Oss
Partycentrum ‘t Maxend - Maxend 22a, Nistelrode
Hipp & Sytle - Raadhuisplein 21, Drunen
Telefonisch: Huub Montano 06-1415 8614

William Burg - Ron Besselink 
Peter van Rooy - Christ Marco 
Meesters - Danny & Angeliqué 

Charelle - Bjorn Litjes 
 René Uleke - Sylviah

Laura Ross

    ZONDAG
13 MAART 

PARTYCENTRUM‘T MAXEND
IN NISTELRODE

AANVANG 15.00 TOT 21.00 UUR
ZAAL OPEN OM 14.00 UUR

Winnaars Art4joy
BERNHEZE - In DeMooiBern-
hezeKrant van 20 januari stond 
een artikel over Joyce van 
Hezik, die van haar hobby haar 
werk heeft gemaakt. Door te 
reageren kon men een pente-
kening winnen. Fabian Geer-
lings en Bianca van Zandvoort 
zijn de gelukkige winnaars. 
Zodra de pentekeningen klaar 
zijn, zullen we hierover nader 
publiceren in DMBK.
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Joyce tekent al haar hele leven. 
Pas in juli vorig jaar is ze hier se-
rieus mee aan de slag gegaan. 
Toen de eerste opdracht een feit 
was, ging het erg snel. 

Haar talent blijft inmiddels niet 
onopgemerkt en zelfs internati-
onaal wordt ze gevolgd en ge-
vraagd. Dat is dan ook niet voor 
niets, want haar werk is gedetail-
leerd, hyperrealistisch en van een 
kwalitatief erg hoog niveau. 

Een portrettekening is voor veel 
mensen waardevol, uniek en 
emotioneel. Van je kinderen, 
je geliefde huisdier of dierbare 
overledene. Een foto afdrukken 
op canvas is mooi, maar niet 

uniek. Het heeft geen karakter. 
Een handgemaakte tekening wel 
en dat is waarmee Art4Joy-por-
tret zich onderscheidt. 
Het biedt altijd troost en blijft 
voor de rest van je leven een 
prachtig cadeau.

Een portret-
tekening is 
voor veel 
mensen 
waardevol

Gewerkt wordt met materialen 
van onder andere Faber Castell 
en Caran d’Ache. De potloden 
zijn hooggepigmenteerd 
en lichtvast tot onge-
veer honderd jaar. 
Het zuurvrije witte 
kunstenaarspapier 
staat garant voor 
een niet verge-
lend portret, wat je 
hele leven meegaat. 
Er zijn verschillende 
mogelijkheden; van één 
persoon of dier tot complete ge-
zinsportretten. Op standaardma-
ten A5, A4, A3 en A2. Wens je 
maatwerk? Dan is dat in overleg 
ook mogelijk.

“Ik denk dat dit wel het mooiste 
en dierbaarste is wat ik ooit heb 
gekregen van iemand die ik hele-
maal niet ken. En dat is dan wel 
precies een van de redenen dat 
Joyce dit werk doet: Een blijven-
de herinnering, voor altijd! Een 

typerende hou-
ding, kenmer-
kende uitstraling 
en opvallende 
gelaatstrekjes… 
ze weet ze hele-
maal vast te leggen 

op papier”, aldus Pau-
line Sammelius, PSnim.nl

in een reactie.

Ben je zelf ook cre-
atief en wil je je 
tekenkunsten tot 
een hoger niveau 
brengen, meer re-

alistisch en gedetail-
leerder? 

Volg dan tekenles bij Art-
4Joy-portret!. Een eerste groep 
is inmiddels gevormd uit de aan-
meldingen, maar er is nog plaats 

voor meer cursisten.
De lessen starten vanaf april, elke 
week op maandag en woensdag 
van 19.30 tot 21.30 uur bij CC 
Servaes en zijn doorlopend ge-
durende het jaar. Iedereen is wel-
kom.

Creativiteit bij Art4Joy-portret
HEESWIJK-DINTHER - Van je hobby je werk maken is iets wat iedereen zou 
willen. Joyce van Hezik-v.d. Broek (35) waagde de stap en sinds begin dit 
jaar is Art4Joy-portret een feit in Hadee. 

DeMooiBernhezeKrant doet graag iets leuks voor haar lezers en dit keer in samenwerking met Art4Joy-portret. 
Wij geven namelijk twee grote gezinsportretten weg! Per stuk t.w.v. € 250,-. 

Het enige dat je hiervoor hoeft te doen, is ons vertellen waarom jij dit heel graag voor jezelf zou willen winnen of aan wie je dit zou willen geven. Stuur voor 
zondag 31 januari een mail naar info@demooibernhezekrant.nl dan zullen Heidi & Rian samen met Joyce twee winnaars kiezen.

 Foto: PSnim.nl

Heilige Stokstraat 20
5473 GL Heeswijk Dinther
06-291 75 447
art.4.joy@outlook.com
Facebook.com/art.4.joy.portret
Instagram: _art4joyportret_
art4joy.wix.com/art4joyportret

ze weet ze hele-
maal vast te leggen 

Joyce
van Hezik

Maak kans 
op een 

getekend 
portret

Elke vrijdag
pizzadagACTIE! Elke vrijdag
pizzadag
Met uitzondering van pizza Calzone en bezorging

Pizza € 6,-
            facebook.com/
� oryaheesch
            facebook.com/

Alle gerechten worden luchtdicht 
geseald. Binnen een straal van 
15 km worden deze gegarandeerd 
warm geleverd.

wij  Zorgen Voor 
alle materialen

Zie Lezersactie 1000% Party: pagina 14
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Tim Wijnen woont in een dorp en beschrijft zijn 
dagelijkse belevenissen.

Op tijd

Vijf over tien. Nu ben ik echt veel te laat, want om tien uur hadden 
we afgesproken. Maar precies zoals ik het bedoeld had. Ik zit al 
een kwartier in de startblokken om naar mijn afspraak in de kroeg 
te gaan, maar ik weiger al te vertrekken. Ik heb geen zin om 
weer in mijn eentje aan de bar doelloos te wachten, voordat mijn 
gezelschap arriveert. Die eerste meter bier gaan we dit keer toch 
echt met meer mensen nuttigen, anders ben ik weer binnen een uur 
katjelam onderweg naar huis. Nu ben ik eens degene die zich moet 
verontschuldigen, omdat ie te laat is. ´Drukdrukdruk´, dat excuus is nu 
van mij. 

Met een hoop onrust in mijn lijf, weet ik het te rekken tot tien 
over tien. Dan pak ik mijn jas om naar de kroeg te gaan. Ik probeer 
onderweg niet te hard te fietsen, ik moet niet als een hijgende malloot 
de kroeg binnenvallen. Nonchalant te laat komen is een vak dat 
ik nog moet leren, maar ik heb bij de professionals nog nooit een 
zweetdruppel of een rood aangelopen gezicht gezien als ze jolig de zin 
´drukdrukdruk´ uitspreken. 

Ik kijk op mijn telefoon als ik bij de kroeg arriveer. Veertien over tien. 
Mijn hart bonkt in mijn keel, want ik ben nu echt schandalig laat. Ik 
probeer relaxed te blijven over het feit dat zometeen vier mensen gaan 
vragen waar ik in godsnaam bleef. Ik herhaal het zinnetje dat ik thuis 
al meerdere malen heb geoefend. ‘Sorry jongens, druk druk druk’. 
Met een krachtige zwier open ik daarna de deur van de kroeg en kijk 
verwachtingsvol naar binnen naar onze vaste plek aan de bar. 

Wat ik zie, komt me benauwend bekend voor. Lege krukken. Nog 
niemand van mijn gezelschap, laat staan verwijtende blikken. Alleen 
de kroegbaas kijkt me berustend aan. Metertje bier doen alvast?

Column
D’n Blieker

SAMEN MAKEN 
WE HET VERSCHIL, 

ELKE DAG OPNIEUW!
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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!!
Kindermeditatie en yoga

De eerste les van de nieuwe ses-
sie begint 9 maart, in de Eijnde-
ric. De aanvangstijd is gewijzigd 
in 13.45 uur, zodat kinderen die 
van ietsje verder komen, ook 
wat meer tijd hebben en dat 
geen obstakel meer hoeft te zijn. 
De lessen duren tot 14.45 uur, 
waardoor de kinderen nog ruim-
te hebben voor een eventuele 
andere afspraak of activiteit.
Maddy zal vanaf september 
voor de Eijnderic, naast de kin-

dermeditatielessen, ook medita-
tielessen voor volwassenen gaan 
geven.
Voor de volgende sessie kunt u 
uw kind opgeven via het email-
adres of meer informatie en een 
aanmeldingsformulier vindt u 
op de website. Vanaf september 
vindt aanmelding plaats via de 
Eijnderic.

HEESCH – Maddy Zomer geeft sinds september 2015 ‘kindermedi-
tatie’ in de Eijnderic te Heesch. Tot nu toe hebben enthousiaste kin-
deren meegedaan en is de tweede sessie van acht lessen afgerond. 
Dat betekent, dat er nieuwe inschrijvingen kunnen plaatsvinden. 
Het is een heerlijke ontspanning voor kinderen tussen 5 en 12 jaar, 
zonder dat er ook maar íets zweverigs aan is. Dit is nog vaak een 
vooroordeel.

Maddy Zomer

“Julia kwam bij ons toen ze 9 jaar 
was. Ze leefde niet uit een kof-
fer, maar had meteen een eigen 
kast om haar spulletjes in op te 
hangen. We wilden dat ze zich 
thuis voelde. De beslissing des-
tijds, hebben we als gezin geno-
men. Samen het idee dragen! Het 
is een leerzaam traject óók voor 
Nederlandse kinderen. Die ma-
ken kennis met de verwondering 
die deze kinderen over de dage-
lijkse kleine dingetjes hebben, die 
hier zo vanzelfsprekend zijn. Julia 
komt nóg elk jaar: met Kerstmis, 
Pasen en de zomervakantie. 

Wij hebben onderling een hech-
te band, maar dat hoeft beslist 
niet! Dat zijn keuzes die je als 
gastoudergezin zélf maakt, net 
als de periode van het bezoek 
en de invulling ervan. We komen 
altijd gastoudergezinnen te kort. 
Voor 19 maart t/m 1 april en voor 

23 juli t/m 13 augustus zijn we 
op zoek naar een warm ‘thuis’ 
voor Berlijnse kinderen. Heeft u 
interesse? Dan komen Pax Kin-
derhulpvrijwilligers graag met 
u kennismaken. Ook tijdens de 
opvangperiode zijn zij altijd be-
reikbaar. We laten u niet vallen,” 
aldus Saskia.

Is het wel verstandig?
Een kind uit zijn eigen omgeving 
halen en in luxe te laten baden, 
is dat wel verstandig? “Bij Pax 
Kinderhulp was onlangs voor vrij-
willigers een ‘lezing’ van een ge-
zinspsychologe. 

Zij gaf aan, dat het heel goed is 
om kinderen met andere normen 
en waarden kennis te laten ma-
ken. Hun eigen wereld te vergro-
ten, door met een andere kennis 
te maken, is belangrijk om hen te 
laten zien dat het ook anders kan. 

Kinderen in tehuizen zijn niet on-
gelukkig, maar ze missen wel iets. 
En dat iets is; één op één aan-
dacht. Vakantie, daar genieten 
ze, net als iedereen, van: glim-
mende snoetjes als ze komen. 

De stralende uitgeruste toetjes 
van ‘vakantiegangertjes’ vertel-
len mij, als ik mee in de bus terug 
zit, dat ze het heerlijk vinden om 
weer naar huis te gaan. Wij ge-
ven iets moois, maar we krijgen 
iets nóg mooiers terug!” besluit 
ze.

Kijk niet teveel naar waarom het niet 
zou kunnen. Kijk liever naar waarom 
het eigenlijk best wel kan!

BERNHEZE - Want eigenlijk is het best wel mogelijk om een kind, tussen de 4 en 16 jaar, uit een kin-
dertehuis in Berlijn, voor twee of drie weekjes in huis te nemen. Niet perse vol te boeken met allerlei 
pretparkactiviteiten. “Nee, misschien wel juist niet. Gewoon persoonlijke aandacht geven. Het zit écht 
in kleine waardevolle gebaren. Ze te laten genieten van een warme thuissituatie. Dat te kunnen geven, 
voelt - hebben wij ervaren - heel rijk”, vertelt Saskia ter Heerd. Samen met haar gezin, Ton, Marco, Merijn 
en Carlo, hebben zij 9 jaar geleden het besluit genomen om via Pax Kinderhulp gastouder te worden én 
vrijwilligers.

Aanmelden via Saskia 
en Ton ter Heerd
Donatusstraat 18, 
5472 PP Loosbroek. 
Telefoon: 0413-229988. 
Mobiel: 06-51826636. 
terheerd@gmail.com

Lekker genieten in een thuissituatie Tekst en foto: Hieke Stek

kindermeditatie.deontdekking@gmail.com
www.kindermeditatie-deontdekking.nl

mijn hart Bonkt in mijn keel, want 
ik Ben nu echt schanDalig laat
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Een professionele kijk op voeten

Charismatische vrouw
Deze column draag ik op aan 
Brenda, aan haar levenslust en 
charisma. Aan haar oog voor 
de wereld en haar grote em-
pathisch vermogen. Aan haar 
kunst om iemand in zijn of haar 
kracht te zetten. Als zij binnen-
kwam, dan kwam er iemand 
binnen. Een wervelwind, met 
aanstekelijke energie. Het was 
gewoon fijn om in haar buurt te 
zijn. Intens geleefd en eruit ge-
haald wat erin zat. Veel te kort, 
maar krachtig. Bam!

Dan sta je stil bij de betrekke-
lijkheid van het leven, de zin en 

onzin van alles. Wat is belang-
rijk? wat wil ik uit mijn leven 
halen? 
Dicht op de huid, er-
vaar ik veel emo-
ties van mensen. 
Mensen, die in 
hun overtuiging 
denken dat ze 
het niet waard 
zijn. Waarom 
zouden ze moeite 
doen? Het is toch 
zoals het is. Ze kunnen 
daar toch niets aan veranderen. 
Of ze voelen juist een vechtlust 
en proberen hun eigenwaarde 
op te krikken. Want charisma 
hebben we, diep van binnen, 
allemaal in ons.  

We zullen nooit weten wat ons 
gaat overkomen en dat is maar 
goed ook. Wat we wel kunnen 
is, zolang als we leven, zelf be-
palen hoe we daar mee om wil-
len of proberen te gaan. Voor 
mijn gevoel is dat - in de eerste 

plaats - door goed te zijn voor 
jezelf. Te luisteren naar wat je 

echt wilt. Je overtuigingen 
overboord te gooien 

en goed voor jezelf 
te zorgen. Je bent 
het waard. Dan 
kun je er ook 
voor de ander 
zijn. Je gedach-

ten ombuigen 
naar positiviteit, 

totdat je het gaat 
voelen. 

Mooi zijn, is kracht uitstralen 
en goed zijn voor je naasten, 
dichtbij en ver weg.

Het leven vieren op jouw ma-
nier, zoals jij dat wilt. Zoals 
Brenda dat deed op haar tem-
peramentvolle manier. Laat dat 
een voorbeeld zijn voor ons al-
lemaal!

COLUMN DICHT OP DE HUID

Een wervelwind 
met aanstekelijke 

energie

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

GezONdHeid iN BALANS

Heesche Scouts misleid 
door de Mol!

Tijdens dit weekend probeer-
den de Scouts zoveel mogelijk 
themageld te verdienen voor de 
pot. Één scout had de geheime 
missie om zoveel mogelijk te 
‘mollen’ en te saboteren, zoals 
ook in het populaire televisiepro-
gramma. Teamwork, enthousias-
me en alertheid, waren vaardig-
heden die de deelnemers zeker 
moesten hebben. 
Op vrijdag en zaterdag zijn de 
scouts op maar liefst negen ver-
schillende locaties geweest voor 
de uitvoering van spectaculaire 
opdrachten, zoals een doorfluis-
terspel bij een kasteel en het spel 
‘Follow the money’ in een stad-
centrum. 

Zo zijn de Scouts afgereisd naar 
Vught, waar verschillende uitda-
gende opdrachten werden ge-
speeld. Er was een topografische 
opdracht, waarbij door de mol 
- met succes - werd aangegeven 
dat Venlo in Groningen ligt en 

daarna volgde een overnachting 
in een groot oud pand. 

Door middel van het maken van 
verschillende tests, probeerden 
de scouts de mol te ontmaske-
ren. Maakte je de test slecht, dan 
volgde er een rood scherm.

Na een spannende eindstrijd, 
kwamen de scouts er eindelijk 
achter wie de echte mol was. 
Het bleek niet de zeer verdach-
te scout Bas te zijn, maar de zeer 
sluwe mol Oetse. Scout Jasper 
had de meeste vragen goed be-
antwoord, verdiende daardoor 
het meeste themageld en ging er 
met de pot - muntendrop - van-
door!

Lijkt het je leuk om eens te ko-
men kijken bij de scouts en ben 
je een jongen tussen de 11 en 14 
jaar? 
Kijk voor meer informatie op 
www.scoutingheesch.nl/sc.

HEESCH – De Scouts, met jongens van 11 tot 14 jaar, hebben ge-
durende het weekend van 19 tot 21 februari, deelgenomen aan het 
‘Wie is de Mol?’ weekend.

Op deze voorlichtingsavond in 
CC De Pas  is het thema:
Wat kan de orthopedisch 
schoenmaker, instrumentenma-
ker en ergotherapeut voor u be-
tekenen?
Deze lezing zal worden gegeven 
door Paul van den Brand, ortho-
pedisch schoenmaker, Marieke 
Kinkelaar, instrumentmaker en 
een ergotherapeut van handen-
centrum Uden.
Wat kunnen zij betekenen voor 
reumapatiënten en wat is het 
belang voor deze patiënten-

categorie. Iedere spreker zal 25-
30 minuten aan het woord zijn. 
Tevens zullen zij ook materiaal 
meenemen om te laten zien. 
Daarnaast is er ruimte voor vra-
gen. Een aantal medewerkers 
van de afdeling Reumatologie 
zal aanwezig zijn om vragen te 
beantwoorden.

De datum is 1 maart 2016
In Cultureel Centrum De Pas, 
De Misse 4, Heesch.
Aanvang 19.45 uur. 
Vanaf 19.30 uur is de zaal open.

Maart reumamaand
BERNHEZE – In de reumamaand maart, zullen we hier extra aan-
dacht aan besteden door: Een extra lezing te organiseren, in samen-
werking met Ziekenhuis Bernhoven uit Uden. Organisatie: Afdeling 
Reumatologie Bernhoven.

Fototentoonstelling
heemkundekring

HEESCH - Heemkundekring ‘De 
Elf Rotten’ houdt op zondag 28 
februari een fototentoonstelling 
in de Heemschuur. De Heem-
schuur is opengesteld van 13.00 
tot 17.00 uur. 

De expositie staat geheel in het 
teken van Heesche families. Er 
zijn veel familiefoto’s te zien uit 
de periode 1900-1980. De foto-
werkgroep van de heemkunde-
kring is al vele jaren bezig met 

het verzamelen van foto’s van 
families, verenigingen, gebou-
wen, straatbeelden en nog veel 
meer. In de afgelopen jaren zijn 
er al twee fotoboeken versche-
nen: ‘Efkes Aachterum Kijke…’ 
en ‘Wir Efkes Aachterum Kij-
ke…’ Deze zijn nu met een flinke 
korting te koop.

Natuurlijk is de heemkundekring 
nog steeds op zoek naar foto’s. 
Als u over mooie foto’s beschikt 

en u denkt dat deze geschikt 
zijn voor de heemkundekring, 
dan kunt u deze tijdens de open 
dag meenemen. Vrijwilligers van 
de heemkundekring kunnen de 
meegenomen foto’s scannen, 
zodat u het origineel weer mee 
terug kunt nemen.

Bezoekers aan de tentoonstelling 
kunnen ook een kijkje nemen 
op de eerste verdieping. Daar is 
een heemkundig museum on-
dergebracht, met een prachtige 
collectie landbouwwerktuigen, 
ambachtelijke gebruiksvoorwer-
pen - zoals van een rietdekker, 
een imker en een schoenmaker 
- een schooltje, een winkeltje en 
spullen van de dorpsdokter. De 
mogelijkheid bestaat een kopje 
koffie of thee te nuttigen. 

Heemschuur 
Schoonstraat 35 
Heesch 
www.de-elf-rotten.nl 
06-10463762 
secretariaat@de-elf-rotten.nl 

Familie Van den Akker-van Hoek

Familie Van Hoek

Familie Verstegen-van den Akker



woensdag 24 februari 2016 5
  

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

HEBBEN WE ZE
NOG NOOIT GEBAKKEN

ZO BRUIN

Chocolade-
cake

3,50
normaal 4,30

tip van de bakkers

Bij aankoop van 2 broden naar keuze: 

Krokante Waldkorenpuntjes

4 stuks 1,00
geldig t/m 2-3-2016

Wij zijn zelf nogal fan van onze chocolade. Dus ook van onze 
chocoladecake. Harm en Dennie zijn onze  cake-bakkers. 
Ze maken cakes met zoveel smaak en geur, daar kun je maar 
moeilijk vanaf blijven. We zetten gewoon de proefplankjes 
klaar dan kunt u het zelf proeven.

Verkoop nieuwe en gebruikte 
wielladers, graafmachines, 

minigravers, overslagmachines etc.
Tevens slangenservice, onderhoud, 

keuring en onderdelen voor alle 
merken

HANSAN BOUWMACHINES B.V.

Middelste Groes 5 Heesch  -  tel. 0412-454727  -  WWW.HANSAN.NL
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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

Nu ook op

DONDERDAG

De jury, Marie-José Cornelissen 
– bibliotheek, Anita van den Bo-
gaart – kinderboekenschrijfster 
en wethouder Rein van Moorse-
laar – vervanging burgemeester 
Moorman, zit klaar; het feest kan 

beginnen. Elke voorleeskampioen 
van de eigen school wordt voor-
gesteld door een paar klasgenoot-
jes, die soms heel creatief blijken 
en soms ook wat verlegen. 

Voorleescracks
Irem Alici – BS Emmaus, Ju-
dith Vermeulen – BS De Kiem, 
Emma van Esch – BS De Toerma-
lijn, Fen van Nistelrooy – BS De 
Beekgraaf, Eef van Rooij – BS ‘t 

Maxend, Lonneke Buijs – BS St. 
Albertus, Donna van Driel – BS 
Het Mozaïek, Geertje van Aarle 
– BS ’t Palet en Janneke de Waal 
– BS De Bolderik. Negen ner-
veuze dames, waarvan Irem uit 
groep 7 en de andere dames uit 
groep 8. De keuze van tekst uit 
de boeken varieert van geheimen 
en spannende avonturen in de 
Efteling, op de camping, in een 
boomhut, een glazen lift of het 

buitenland tot aan plaaggeesten 
die het nakijken hebben. Stuk 
voor stuk zorgen de voorlezers 
dat we nieuwsgierig worden naar 
de rest van het verhaal. En dan is 
het pauze…

Ontknoping
De pauze is kort en de jury heeft 
het moeilijk. De kwaliteit ligt, zo-
als steeds, heel dicht bij elkaar! 
De spanning wordt even door-
broken door ‘Het grote raad-
sel van de koning’, verteld door 
Mieke Aalderink. Hoe dat raadsel 
gaat… kan alleen Mieke verklap-
pen. Het raadsel van de voorlees-
wedstrijd, kan door de jury ge-

lukkig wel opgelost worden. “De 
jury vindt het jammer dat er geen 
deelnemende jongens waren”, 
weet wethouder Van Moorselaar. 
Hij verklapt: “De kwaliteit was 

hoog en lag heel dicht bij elkaar. 
Daarom zijn er acht tweede prij-
zen en één eerste prijs. De eerste 
prijs is toegekend aan degene die 
rustig voorlas, zonder gebaren 
en die de toehoorders meenam 
in het verhaal.” Een overgeluk-
kige Fen van Nistelrooy mag de 
oorkonde in ontvangst nemen en 
Bernheze vertegenwoordigen bij 
de volgende ronde. 

Wist je dat de meeste deelnemers 
uit Noord Brabant komen en dat 
daar ook de meeste winnaars 
vandaan komen van de Natio-
nale Voorleeswedstrijd? Iets om 
trots op te zijn!

Nationale Voorleeswedstrijd Bernheze 2016

Spanning en geheimen in CC De Pas

BERNHEZE – De spanning is van de gezichten af te lezen. Niet vanwege de boeken, hoewel die ook écht 
spannend zijn, maar… omdat er gestreden werd voor de titel ‘Beste voorlezer basisscholen Bernheze’. 
Negen kandidaten, allemaal dames en allemaal met een eigen aanmoedigingsteam. Er wordt gefluisterd 
en niet geluisterd, totdat Mieke Aalderink, verhalenverteller, de zaal tot rust maant.

‘Een winnaar, die rustig 
voorlas, zonder gebaren en 
die de toehoorders meenam’

Winnares Fen temidden van alle deelnemers Tekst: Martha Daams Foto: Marcel van der Steen

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

Dagelijkse eucharistieviering 
om 12.15 uur.

Op zondag om 10.30 uur
en vespers om 18.00 uur.

Dagelijkse eucharistieviering 

Abdij van Berne

www.dsp-audiovisueel.nl
tel. 0485-350705

audiovisueel

PaROcHiENIeUwS

LOOSBROEK - Het gebed gaat 
iedere eerste vrijdag van maart 
de wereld rond. Wereldgebeds-
dag wordt georganiseerd door 
christenvrouwen, die door ge-
bed en actie invloed willen uit-
oefenen op mensen en hun om-
geving.

In 173 landen houden mensen 
op deze vrijdag de handen ge-
vouwen en wordt er gezongen. 
Het is Wereldgebedsdag. In 
Nederland gebeurt dat op ruim 
500 plaatsen. Nederland doet 
sinds 1929 mee met de jaarlijkse 

viering van de biddag. Wereld-
gebedsdag verenigt vrouwen, 
over de gehele wereld. Door de 
Wereldgebedsdag bevestigen 
vrouwen, dat gebed en actie on-
afscheidelijk zijn en dat beide in-
vloed hebben in de wereld.
Op vrijdag 4 maart is om 19.00 
uur in parochie Sint Servatius in 
Loosbroek de dienst. Iedereen is 
welkom. 
De orde van dienst voor 2016 
is gemaakt door het Wereldge-
bedsdagcomité uit Cuba. Als 
thema is gekozen: ‘Ontvang MIJ 
als een kind’.

Wereldgebedsdag in 
parochie Sint Servatius

Vervolgens zijn diverse proce-
dures gestart om dit samengaan 
definitief te maken. Over een 
aantal belangrijke zaken zijn nu 
knopen doorgehakt en voorstel-
len goedgekeurd. Een goed mo-
ment om u allen daarvan op de 
hoogte te brengen.

De nieuwe parochie krijgt een 
nieuwe naam: R.K. parochie Hei-
lige Augustinus! Daarnaast be-
houdt elke kern haar eigen toe-
voeging: geloofsgemeenschap 
Sint Servatius Loosbroek, ge-
loofsgemeenschap Sint Willibrord 
Heeswijk, geloofsgemeenschap 
Sint Servatius Dinther en geloofs-
gemeenschap Sint Norbertus Ber-
licum/Middelrode.

De heilige Augustinus van Hippo 
leefde van 354 tot 430 na Chris-
tus. Hij werd geboren in het ge-
bied op de grens van Noordoost 
Algerije en Noord Tunesië. In zijn 
vroege leven heeft Augustinus 
zich gebogen over het vraag-
stuk waar ‘goed’ en ‘kwaad’ hun 
oorsprong vinden, een vraag die 
ook vandaag de dag nog altijd 
actueel is. Na een loopbaan als 
leraar en redenaar aan het hof 
in Milaan, bekeerde Augustinus 
zich in 386 na Christus tot het 
Christendom. Van 396 tot zijn 
dood in 430 was hij bisschop in 
Hippo Regius, het tegenwoordi-
ge Annaba aan de noordoost-
kust van Algerije.
Augustinus schreef onder meer 
de ‘Regel voor de gemeenschap’. 
Deze heeft gediend als bron van 

inspiratie voor de heilige Nor-
bertus en de door hem gestichte 
gemeenschap van de Norbertij-
nen. Met de keuze voor Augus-
tinus drukken de parochies dan 
ook hun verbondenheid uit met 
de Rooms-katholieke kerk en de 
Norbertijner gemeenschap van 
de Abdij van Berne. Dat Augus-
tinus ook de beschermheer van 
brouwers en drukkers is, acti-
viteiten die de Abdij van Berne 
niet vreemd zijn, is daarbij een 
toevallige bijkomstigheid…

In de nieuwe parochie zullen wel 
enkele veranderingen te merken 
zijn. Voor u als parochianen pro-
beren de besturen die zoveel mo-
gelijk te beperken. Elke huidige 
parochie zal voorlopig (zolang zij 
dit kan opbrengen) verdergaan 
op haar eigen manier.

De komende periode gaan de 
vier huidige parochies verder 
met het concreet vormgeven van 
de nieuwe parochie. Een nieuwe 
parochie, waarin de gelovigen 
zich welkom en thuis mogen 
voelen en waarin zij worden bij-
gestaan door een bekwaam pas-
toraal team en vele vrijwilligers!

In de aanloop naar de nieuwe 
fusie willen de parochiebesturen 
degenen die belangstelling heb-
ben zich als vrijwilliger in te zet-
ten – en vooral voor een functie 
in het nieuwe bestuur – oproe-
pen om zich te melden bij één 
van de secretarissen van de vier 
parochies.

Nieuwe parochie nieuwe naam: 
R.K. parochie Heilige Augustinus
HEESWIJK-DINTHER/LOOSBROEK - Zoals al regelmatig bekend is 
gemaakt, gaan de parochies van Berlicum/Middelrode, Heeswijk, 
Dinther en Loosbroek fuseren. Afgelopen najaar hebben de geza-
menlijke besturen besloten om te streven naar een fusie per 1 ja-
nuari 2017.

KBO Bernheze

NISTELRODE/VORSTENBOSCH 
- KBO Nistelrode/Vorstenbosch 
organiseert - in samenwerking 
met Reisburo Ema - een 5-daag-
se busreis naar Berg bei Neu-
markt, in Duitsland. 

De vertrekdatum is 11 juli en de 
reissom € 364,-, incl. verblijf in 

hotel Lindenhof, op basis van 
halfpension. 
KBO-leden hebben hierover 
reeds een folder met aanmel-
dingsformulier ontvangen.
Niet-leden en leden van andere 
afdelingen kunnen zich ook in-
schrijven tot uiterlijk 28 februari. 
Meer folders en formulieren zijn 
verkrijgbaar bij Wim Timmers, 
Hoogstraat 14, Nistelrode, tel. 
0412-403639 of Gerrit Verhoe-
ven, Heiveld 34, Vorstenbosch, 
tel. 0413-341121. Of stuur een 
e-mail naar 
kbo.nistelrode@home.nl en u ont- 
vangt de informatie digitaal.

Vijfdaagse busreis voor 
senioren van 11 t/m 15 juli

Winter-Ontspannings-
middag Horizon Heesch

In samenwerking met de band 
‘Familee’, schotelden zij de lang-
durig zieke, eenzame en gehan-
dicapte Heeschenaren een heer-
lijke middag voor. 

Na het Brabantse kopje koffie 
met gebak, kregen de organi-
satoren het al snel voor elkaar 
dat er verschillende mensen een 
dansje ondernamen. Ondertus-
sen kon iedereen naar hartenlust 
buurten, bij een drankje en een 
hapje. Na de geslaagde, gezel-
lige middag, smulde iedereen 
nog na, met een heerlijke kop 
koffie en een belegd broodje. 
Nadat voorzitter Jan van der 
Leest - met name ook de vele 
aanwezige vrijwillige begeleiders 
en verpleegkundigen - had be-
dankt, ging iedereen tegen zes 
uur weer tevreden en dankbaar 
huiswaarts. 

HEESCH – Ziekenvereniging Horizon Heesch kon op zaterdagmid-
dag 20 februari met ruim 175 leden uit de doelgroep genieten van 
een activiteit. In de sfeervolle zaal van ’t Tunneke te Heesch, organi-
seerden de vrijwilligers van deze vereniging opnieuw een ontspan-
ningsmiddag voor hen. 

Video Design
Lunenburg

Uw kostbare ‘oude’ 
8 mm film op dvd

Jhr. Speelmanstraat 22
Heeswijk, 06-22066338

Video Design
Lunenburg

Uw kostbare ‘oude’ 
8 mm film op dvd

Jhr. Speelmanstraat 22
Heeswijk, 06-22066338

Uw kostbare 
‘oude’ 

8 mm film 
op dvd

Meld je nu aan 
voor het burgerpanel

• Anoniem
• Gratis

• In 3 minuten

www.tipmooibernheze.nl
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VOLOP  PARKEERGELEGENHEID

Aanbiedingen geldig van 18 t/m 24 juli 2014

Aan Laar / Tramstraat - Nistelrode

Aanbiedingen geldig van 25 februari t/m 3 maart
Aan Laar / Tramstraat - Nistelrode

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

SNIJBONEN (gesneden) 500 gram  € 1,95
AARDAPPEL KRIELTJES/ PARTJES
500 gram € 0,95
CITROENEN 5+1 GRATIS

Biologisch groente- fruitpakket 
op bestelling inclusief recepten

Groent� e� frui� 
d�’� d� klo� 

ron� geniete�

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

Gevuld 
stokbrood

Stokbrood gevuld 
met kruidig gehakt, 

ananas, kaas & ui

Schouderkarbonade

100 gr. € 0,79
Rookworst Chili con carne

100 gr. € 0,99100 gr. € 1,05

Gekookte kipfilet
voor op brood

Haver 
Volkoren 
Desem

Nieuw! Ter intro € 1,75
Lekker gezond,
lekker krokant!

4 volkoren 
zonnepit bollen

      

          voor 1,00

Kersen yoghurt
brioche

Brioche gevuld met 
kersen, room en yoghurt

2,95

100 gr. € 1,40

Jubilarissen Gregoriaans Koor

Jan Wassenaar:
12,5 jaar heeft hij ons met zijn 
zang versterkt. Altijd een hele 
trouwe zanger geweest en - on-
danks lichamelijke trubbels zo af 
en toe - bijna altijd aanwezig. 
Jan is ook een beetje een alles-
kunner, want hij zorgt er bij de 
KBO voor, dat hij de fanatieke 
biljartclub goed onder controle 
heeft. Jan regelt daarbij de com-
petitie en het schijnt een heel 
‘gedoe’ te zijn om dat goed te 
laten verlopen.

Bij het gregoriaans koor is Jan 
flexibel inzetbaar. Hij zingt niet 
alleen mee als bariton (midden-
stem), maar ook regelmatig met 
de bassen, samen met nog een 
paar anderen. En dat is een wel-
kome aanvulling voor de bassen. 

Wij willen Jan heel hartelijk felici-
teren en danken voor zijn inzet, 
mede namens de parochie. De 
versierselen die bij dit dankwoord 
en het jubileum horen, zijn door 
zijn vrouw Fien opgespeld. 

antoon van den akker 
Voor Antoon was het de tweede 
keer dat hij gehuldigd werd. In 
2001 ontving Antoon de versier-
selen die horen bij een 25-jarig 
jubileum als koorlid.
De zangcarrière van Antoon is 
begonnen in zijn geboorteplaats 
Nistelrode.

In die tijd werkte Antoon nog 
thuis op de boerderij. Als het no-
dig was, onderbrak hij desnoods 
het rooien van de aardappelen 
en ging naar de kerk om te zin-
gen. Met Jan van de Wijst was 
Antoon voorzanger, ook toen al 
in het gregoriaans. 

Na zijn huwelijk heeft Antoon 
nog een korte tijd gezongen in 
het Petrus Emmaus koor, buiten-
kerks, om het zo maar te noe-
men, bij For Mineur en bij het 
koor Animato. Antoon is ook 
voorzitter geweest bij Fanfare 
Aurora; ook muziek. Sinds on-
geveer 1998 heeft hij zijn passie 
voor het gregoriaans weer opge-
pakt en is het gregoriaans koor 
als tenor komen versterken én 
hij is actief lid. Nu is Antoon nog 
steeds actief lid van het gregori-
aans koor en is - als het enigszins 
kan - bij elke repetitie aanwezig. 

Wij willen Antoon heel hartelijk 
feliciteren en - namens de paro-
chie - bedanken voor zijn inzet. 
Zijn vrouw Corrie viel de eer te 
beurt om de versierselen voor 
het 40-jarig jubileum op te spel-
den.

HEESCH - Jan Wassenaar (12,5 jaar) en antoon van den akker (40 jaar) werden zaterdag 20 februari 
gehuldigd ter gelegenheid van hun jubileum bij het Gregoriaans Mannenkoor. voorzitter Jan Ploegma-
kers sprak beiden toe.

Fien en Jan Foto’s: Ad Ploegmakers

Corrie en Antoon 

Bedankt voor 
jullie tomeloze 
inzet

Fiscaal advies op maat
Uitbesteding van uw fiscale verplichtingen 

bespaart u veel tijd en geeft u zekerheid.

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

Van Schayk voor uw bedrijf kan betekenen.

dienstverlening op maat

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

VIER JAAR 
GARANTIE!

Bij Cranen Autoschade nemen wij  
ons werk serieus. Uit liefde voor het 

vak, waardoor we met niets minder dan 

topprestaties genoegen nemen. Niet voor 

niets verzorgen wij als Schadenet lid en 

FOCWA eurogarantbedrijf het schadeherstel 

voor gerenommeerde verzekerings- en 

leasemaatschappijen. Wij geven dan ook 
vier jaar garantie op het uitgevoerde 

schadeherstel en stellen gratis 

vervangend vervoer ter beschikking.

T (0413) 291458 F (0413) 293495 
E info@cranen.nl www.cranen.nl

De Dageraad 19 Heeswijk-Dinther 

Sinds 1967 
gespecialiseerd 
in schadeherstel
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Op zondag 28 februari zal bij 
minicamping De Lindenhoeve 
weer een dorsdag plaatsvinden, 
georganiseerd door ‘de Stofvre-
ters’. De activiteiten van deze 

agrarische natuurvereniging be-
staan uit:
•	 Traditioneel	telen	van	gewas-

sen, waaronder spelt, rogge 
en haver.

•	 Onderhouden	van	en	werken	
met historische landbouw-
werktuigen.

•	 Aanleg	en	onderhoud	van	ak-
ker- en bosranden.

•	 Biotoopverbetering;	 facilite-
ren voor natuurdoeleinden, 
zowel flora als fauna.

Het is tijd om de korenmijt te 
gaan dorsen. De rogge van dit 
perceel is afgelopen zomer ter 
plekke aan de ‘stuik’ gedroogd, 
waarna de mijt is opgebouwd. 
Natuurlijk wil de dorsclub ieder-
een de gelegenheid bieden om te 
komen kijken naar de historische 
machines en werkzaamheden, 
de sfeer van vroegere tijden te 
ervaren en het mooie gezicht van 
het winterlandschap te beleven. 
De werkzaamheden worden ver-
richt met twee grote dorskasten 
en een kopdorsmachine. 

Tevens worden er demonstraties 
gegeven van ouderwets ploe-
gen met een ‘Bels’ trekpaard 
en een oude tractor. Ook wordt 
de verdere mechanisatie van de 

graanoogst in beeld gebracht, 
met foto- en filmmateriaal.
In onze aanwezige veldschuur 
zijn diverse warme versnaperin-
gen te koop, in de vorm van een 
hapje en een drankje en ‘unne’ 
borrel tegen de eventuele kou. 
Voor bezoekers hebben we bin-
nen tafels en bankjes beschik-
baar. Hier is ons assortiment 
verkrijgbaar, waaronder bijvoor-
beeld speltmeel, speltbloem en 
pannenkoekenmix!

U bent welkom op 28 februari 
van 11.00 tot 16.00 uur. Door 
de kou laten wij ons niet plagen, 
het gaat altijd door. U vindt ons 
vooraan op Menzel, net onder 
het viaduct door, eerste straat 
rechts in de Nieuwlandsesteeg.

Tot ziens op Menzel!
Kijk op onze facebookpagina 
Dorsclub De Stofvreters.

Dorsdag op Menzel 2016
NISTELRODE – Dorsclub ‘ De Stofvreters’ hield drie jaar geleden – op zondag 
24 februari 2013 - een dorsdag. Het was een witte dag op Slabroek, nabij het 
bezoekerscentrum, met volop sneeuw. Nostalgisch dorsen, vanaf een koren-
mijt, is een echte interactieve activiteit, maar bij voorkeur bij droog winter-
weer.

Schadewijkstraat 6, 5384 BC Oss
Postbus 322, 5340 AH Oss
088 3742525 
www.ons-welzijn.nl 

Locatie Bernheze
Vrijwilligerspunt
Ank Meertens
0412-474851

J.C. Checkpoint
Ingrid Engelbart
Adrie van den Berg
Sanne van Susteren
0412-456546
www.jongerenwerkbernheze.nl

Sociaal Team
088- 3742599
info@sociaalteambernheze.nl

Vanaf 1 januari 2016 
vormen Aanzet, 
RIGOM, Vivaan en 
een deel van MEE 
Noordoost Brabant: 
ONS welzijn.

Ons tuin is op zoek naar 
gereedschap, compost/
mest en zaadjes

De fusie van Vivaan, MEE, 
Aanzet en Rigom brengt 
verschillende ontwikke-
lingen met zich mee. Zo 
worden sommige ruimtes 
in jongerencentrum Check-
point aan de la Sallestraat 
in Heesch niet meer alleen 
door jongeren gebruikt, 
maar zijn ze op bepaalde 
tijden open voor iedereen, 
die zijn/haar talent wil ont-

wikkelen of op zoek is naar een leuke en nuttige 
manier om bezig te zijn. Zo is er onder andere een 
kookclub actief. Samen wordt er gekookt, recepten 
uit verschillende culturen worden gedeeld en een 
gezellig contact vindt plaats. 

Nu is het idee ontstaan om met verse groenten en 
kruiden te gaan werken, dus is er de wens om een 
moestuintje aan te leggen bij het gebouw. Voor de 
aanleg van ONS Tuin hebben we de samenwer-
king gezocht met de Maashorst, die ons steunt met 
financiën vanuit het fonds van de Groene Loper. 
Maar tevens zijn we op zoek naar talenten in onze 
eigen buurt. Wilt u graag betrokken zijn bij het pro-
ject of bij de kookclub? Of heeft u materiaal dat 
u wilt schenken, zoals bijvoorbeeld gereedschap, 
compost/mest of zaadjes? 

Neemt u dan contact op met ons of wandel eens 
binnen!

De Brabanthallen staan hiermee vier 
dagen in het teken van de tuin. Wim 
Lips heeft ook dit jaar een verrassend 
ontwerp gemaakt, naar de FeelGood 
garden filosofie. Hierbij staat de balans 
tussen verschillende energieën centraal. 
Een Feelgood garden geeft u energie 
zonder dat het u energie kost. Bent u 
nieuwsgierig naar het resultaat, kom 
dan naar TuinIdee in de Brabanthallen te 

’s-Hertogenbosch. Donderdag 25 febru-
ari tot en met zondag 28 februari, elke 
dag tot 18.00 uur geopend. Op vrijdag-
avond tot 21.00 uur. 

Kom een dag lang proeven, genieten, 
ontdekken en beleven, want ’t verruk-
kelijke buitenleven begint op TuinIdee.

Meer informatie op www.lipsgroen.nl.

NISTELRODE – De hoveniers van LipsGroen hebben ook dit jaar weer een prachtige 
tuin gemaakt op het grootste tuinevent van Nederland. TuinIdee 2016 opent op 
donderdagochtend 25 februari om 10.00 uur de deuren.

Weijen 77
5388 HM Nistelrode
T 0412 - 61 27 13
F 0412 - 61 31 93
www.feelgoodgarden.nl
www.lipsgroen.nl

Voorbeeldtuinen geopend vanaf maart, 
voor openingstijden en informatie bezoekt 
u de website.

Hoveniersbedrijf Lipsgroen 
op tuinidee

proeven
genieten

ontdekken en
beleven

25 t/m 28 februari
Brabanthallen ‘s-Hertogenbosch
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De Leijgraaf
Groepsaccommodaties en activiteiten
Derptweg 15 
5476 VX Vorstenbosch
T   0413 - 368492          M   06 - 2356 6218

www.deleijgraaf.nl

- Groepsaccommodaties
- Familiedagen
- Kinderfeestjes
- Outdoor activiteiten
- Zeskampspelen

DE LEUKSTE ACTIVITEITEN VOOR EEN SPORTIEVE DAG!

VERNIEUWD 
CONCEPT IN 2015!

VERNIEUWD 
CONCEPT IN 2015!
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DE LEUKSTE ACTIVITEITEN 
VOOR EEN SPORTIEVE DAG!

Natuurwandeling in de Maashorst

Op dit moment loopt de winter 
op zijn einde. Veel vogels zijn 
zich nu al aan het voorbereiden 
op het komende voorjaar. Roof-
vogels en uilen zijn hun territo-
rium aan het afbakenen. Ook 
de zanglijster, merel, vink, heg-
genmus en groenling laten zich 
horen. In kleinere groepen wordt 
tijdens de natuurwandeling een 
bezoek gebracht aan de Udense 
heide of het begrazingsgebied. 
Deze unieke natuurgebieden 
vormen pareltjes binnen natuur-
park de Maashorst. Misschien 
zit hier de zeldzame klapekster 
of een andere bijzondere vo-

gelsoort. Dit en nog veel meer, 
kan men tijdens de wandeling 
van dichtbij meemaken. Erva-
ren gidsen van de Vogelwacht 
wijzen de deelnemers op allerlei 

bijzonderheden in de natuur. Een 
verrekijker is hierbij een praktisch 
hulpmiddel. Laarzen of stevige 
schoenen zijn in dit seizoen aan 
te bevelen. Na afloop van de 
wandeling kan men een bezoek 

brengen aan het Natuurcentrum 
de Maashorst, waar veel infor-
matie over het natuurgebied ‘de 
Maashorst’ is te verkrijgen.

Wisenten
Medio maart wordt in een afge-
sloten gebied van tweehonderd 
hectare aan de rand van het be-
grazingsgebied een groep van 
twaalf wisenten losgelaten. Zij 
zullen de komende jaren, samen 
met Exmoor pony’s en tauros-
sen, het landschap verder gaan 
vormgeven. De wisent is Euro-
pa’s grootste hoefdier en kwam 
vroeger in grote delen van Euro-
pa in het wild voor. 
De deelname aan deze voor-
jaarswandeling en de entree van 
het Natuurcentrum de Maas-

horst zijn gratis. Voor meer infor-
matie kan men telefonisch con-
tact opnemen met Jan-Willem 
Hermans, telefoon: 
0413-269804 of kijk op 
www.vogelwachtuden.nl.

NISTELRODE - Vogelwacht Uden houdt op zondag 13 maart een publiekswandeling in natuurpark de 
Maashorst, met als thema ‘Lente in aantocht’. De twee tot drie uur durende wandeling start ‘s morgens 
om negen uur, vanaf het grote parkeerterrein van het Natuurcentrum de Maashorst aan de Erenakker-
straat 5 in Nistelrode. Voor ouders met jonge kinderen of degenen die wat minder ver willen, is een 
kortere route uitgezet. De deelname is gratis.

Elise 
Hallo, ik ben Elise. Een knappe 

dame, met prachtige, sma-
ragdgroene ogen. 14 jaar 
oud en zwervend op straat 
gevonden. Ziek, zwak, 
mager en gewond. Uit-
eindelijk is mijn eigenaar 
gevonden, maar die wilde 
me niet meer. Hartver-

scheurend. Omdat ik extra 
zorg nodig had, ben ik naar 

een pleeggezin verhuisd. 
Daar ben ik helemaal opge-

bloeid. Mijn wonden zijn geheeld 
en ik ben volledig hersteld. Ik blijk een enorme knuffelkont, 
lig graag dicht tegen mijn baasje aan en vind het leuk om sa-
men te spelen. Ik ben echt dol op mensen. Op mijn soortge-
noten niet. Ik zoek een thuis zonder andere katten en kleine 
kinderen. Ik heb mijn rust wel verdiend. En liefde, zorg en 
aandacht natuurlijk. Mag ik bij u wonen?
 
Stuur dan snel een mailtje naar dierenasiels@hokazo.nl. 
Ik sta ook op www.dierenasiels.com en 
www.facebook.com/hokazo! 

Dierenopvangcentrum HoKaZo
Lange Goorstraat 6 - 5406 XE Uden - tel. 0413-260546 
e-mail: admin@hokazo.nl - www.hokazo.nl

samen met eXmoor PonY’s en taurossen gaat 
De wisent het lanDschaP VerDer VormgeVen

Voorjaarsdecoratieshow
bij ‘t Sfeerhuys 
bloem & styling
van 2 t/m 4 maart van 15.00 tot 22.00 uur

SLABROEK - Tijdens de dagen van de voorjaarsdecoratieshow 
kunt u frisse, inspirerende ideeën opdoen voor de lente. We 
hebben een hele mooie nieuwe collectie decoraties, kadootjes, 
lifestyle en voorjaarsfashion, tassen, sjaals etc.

Wij geven deze dagen 
ook een presentatie 
over rouw- en bruids-
werk, zodat u kunt zien 
wat wij zoal doen met 
bloemen voor deze 
speciale gelegenheden. 
Wij gaan daar heel per-
soonlijk mee om.

Dus kom gezellig rond-
snuffelen deze dagen, 
onder ‘t genot van een 
hapje en een drankje.

‘T SFEERHUYS BLOEM & STYLING
Karlingerweg 1 (op Slabroek)
www.sfeerhuysuden.nl

Deze cursus is voor iedereen 
die een digitale camera heeft of 
graag meer wil weten over de 
digitale fotografie en het bewer-
ken van foto’s.
De cursus wordt gegeven in 9 
lesblokken van 2 uur.
De cursus wordt gegeven op 
dinsdagavond van 20.00 tot 
22.00 uur, en/of maandagoch-
tend van 9.30 tot 11.30 uur. In 
overleg kan er ook op andere 
dagen lesgegeven worden.
De cursus wordt gegeven in 
kleine groepjes, waardoor er 

meer individuele aandacht ge-
geven kan worden.
Voor ouderen worden er speci-
ale cursussen fotografie en foto 
bewerken gegeven.

Kijk voor meer informatie over 
de cursussen op 
www.jolandonkersfotografie.nl 
en download de pdf met infor-
matie. Als je vragen hebt, kun 
je me natuurlijk altijd bellen of 
mailen. Jolan Donkers:
tel. 06-22064638 of mailen naar 
donkers.fotografie@hetnet.nl.

Nieuwe cursus: digitale 
fotografie en fotobewerking 
LOOSBROEK – Binnenkort start er in Loosbroek weer een nieu-
we basiscursus Digitale fotografie en fotobewerking. Wil je mee-
doen? Schrijf dan nu in.

www.meermaashorst.nl   Meer Moois in de streek

ACTIE 
Benzinemotorzaag

MS 170
30 cm   van 244,- 

               nu 199,-
Weijen 77a - 5388 HM Nistelrode
tel. 0412 - 611004
www.vanliempdtuinenpark.nl

Voor snoeiwerk of voor  
het zagen van haardhout.
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Werk met voldoende 
beweging?

Gezocht, vroege vogels* voor het bezorgen van dagbladen zoals AD, de Volkskrant, 
Trouw en BNdeStem. ’s Ochtends voor 7 uur de krant bezorgen is goed betaald en 
snel verdiend. Het bezorgen duurt 1 tot 1,5 uur per dag, van ma t/m zat.

Wat staat er tegenover:
• een aantrekkelijke 4-wekelijkse vergoeding van €320,- ; 

• startpremie van €100 ,- ;  • gratis de krant lezen;

• gratis regenpak; • diverse extra’s te verdienen.
*min.leeftijd 15 jaar

Word bezorger!

HEESCH

Kijk voor meer informatie of aanmelden op: www.krantenbezorgen.nl

Raadhuisplein 7 | 5473 GC Heeswijk-Dinther | 0413 - 320016
www.hetsentiment.nl

Wij zoeken een 

zelfstandig werkend kok
niveau 4, die graag een stapje hoger wil.

Heb jij ervaring in een soortgelijk restaurant, ben je creatief, 
ambitieus, heeft patisserie je interesse en wil je graag ambachtelijk 

werken in een klein team?

Stuur dan je sollicitatie en cv met foto naar info@hetsentiment.nl 
ten name van Violet van Dooren of Toos Verstraten

Wij kijken uit naar je reactie! 

Rooiseweg 22 • Schijndel • Tel.(073) 5492356
Openingstijden: Ma. t/m do. 09.30 - 18.00 uur • Vr. 09.30 - 21.00 uur • Za. 09.30 - 17.00 uur

BEZOEK OOK ONZE WEBSHOP

DIRECT
GEZOCHT

De Wit Schijndel bestaat 68 jaar en de winkel en de webshop 

groeien fl ink. Sinds maart 2015 hebben we 2600m2 extra 

winkelruimte gekregen! Daarom zijn wij op zoek naar 

collega’s die ons per direct komen versterken. 

Kijk voor meer informatie op:
www.dewitschijndel.nl/info/vacatures

Verkoopmedewerker Kampeerartikelen (m/v)

Fulltime functie: 38 uur

Verkoopmedewerker 
Caravan- en Camperaccessoires (m/v)

Fulltime functie: 38 uur

Verkoopmedewerker Voortenten (m/v)

Fulltime functie: 38 uur

Weekendhulpen en vakantiekrachten (m/v)

Junior Monteur (m/v)

Fulltime functie: 38 uur

aan het werk
VERTEL EENS IETS OVER JEZELF   Wat weet je over onze organisatie?

WAAROM WIL JE BIJ DIT BEDRIJF WERKEN?   wat Denk Je Dat DeZe FUnCtIe InhOUDt?
Wat spreekt je in deze functie wel/niet aan?   WAT ZIJN JOUW STERKE PUNTEN?

Wat zijn jouw zwakke punten?   HOE FUNCTIONEER JE IN EEN TEAM?
WAT ONDERSCHEIDT JOU VAN ANDEREN?   HEB JIJ NOG VRAGEN?
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Jacqueline Gerrits - Loopbaanbegeleiding - Coaching
Vleutloop 44 - 5384 WZ HEESCH - 06-23669373
info@in� usso.nl - www.in� usso.nl

Jacqueline Gerrits  ǀ Loopbaanbegeleiding – Coaching 
Vleutloop 44 ǀ 5384 WZ  HEESCH ǀ 06-23669373 ǀ info@influsso.nl 

www.influsso.nl 
 

 

Op weg naar…. 
 Een andere baan? 
 Een boost in je loopbaan? 
 Een check van je CV & LinkedIn-profiel? 
 Een betere combinatie tussen werk en privé?  
 Een nieuwe richting in je loopbaan? 

Influsso helpt je op weg door  loopbaanbegeleiding, coaching of 
workshops. 
 
Zet je eerste stap op 26 september en check je loopbaan 

op de Dag van de Loopbaan. Kijk op www.influsso.nl. 

Heb jij in 2015 het optimale uit 
jezelf en je loopbaan gehaald?

In� usso helpt je op weg om het in 2016 anders te doen 
door loopbaanbegeleiding, coaching of workshops.

Sollicitatietips
HAAK NIET METEEN AF ALS JE NIET 
HELEMAAL AAN DE EISEN VOLDOET
Soms zie je jouw droombaan, maar sluit één van de functie-eisen 
niet aan op jouw kennis of ervaring. Haak dan niet meteen af, 
maar kijk of je dit kunt compenseren. Misschien voldoe je niet he-
lemaal aan de opleidingseisen, maar heb je wel een vergelijkbare 
opleiding gedaan of een cursus gevolgd. Ervaring doe je niet alleen 
op in een baan, maar bijvoorbeeld ook door vrijwilligerswerk. Dat 
kun je allemaal in jouw brief vermelden.

MAAK JE STERKE PUNTEN DUIDELIJK
Je bent al een heel eind op weg als je weet wat je sterke punten 
zijn en waarom ze goed passen bij de vacature. De volgende stap is 
dat je dat helder op papier zet. Vind je dit moeilijk? Vraag dan hulp 
aan iemand die er ervaring mee heeft. Je kunt ook gebruik maken 
van de voorbeeldbrief. Probeer je brief zo te schrijven dat het voor 
je aanstaande werkgever overduidelijk is dat jij dé persoon bent 
voor de baan.

BRENG JE MOTIVATIE GOED ONDER WOORDEN
In je motivatie en je cv kun je je onderscheiden van andere kandi-
daten. Je motivatie bestaat uit twee delen. Ten eerste: wat maakt 
jou uniek en wat is jouw meerwaarde? Waarom moet het bedrijf 
voor jou kiezen? En ten tweede: door te vertellen waarom een 
vacature je aanspreekt. Zo krijgt de werkgever een goed beeld van 
jouw ambitie, wensen en enthousiasme.

diO/the Read Shop krijgt 
een Prima assortiment erbij

Tweeënhalf jaar geleden open-
de Kristel in het winkelcentrum 
Sparrenweide; de DIO drogisterij 
en The Read Shop. Haar achter-
grond in deze branche en haar 
liefde voor het drogistenvak, 
zorgden voor een goede basis en 
de boekwinkel; met kantoorar-
tikelen, boeken en wenskaarten 
als assortiment, zorgde voor een 
mooie aanvulling. 
Ook de locatie aan de Parkstraat, 
naast de Jumbo, was een goede 
keus, blijkt nu ruim twee jaar la-
ter. Met haar vier medewerkers 
en haar vaste klantenkring is ze 
heel tevreden. 

Loze ruimte
Kristel bleef echter denken aan 
de lege ruimte achter haar win-
kel van 120m2: “Voor het huidi-
ge assortiment werd daarmee de 

winkel te groot, dus hebben we 
er toen voor gekozen om deze af 
te schermen. We zochten naar 
een mooie aanvulling van het 
huidige assortiment, waarin Nis-
telrode nog niet voorzien is. Met 
het nieuws dat de Marskramer 
per 1 mei sluit, ben ik gaan kijken 
of het misschien iets is om zo’n 
assortiment erbij te gaan doen. 
Prima is onderdeel van Marskra-
mer. We zijn eruit en hebben be-
sloten de Prima-artikelen in ons 
assortiment op te nemen.”

Prima 
Met meer dan 4.000 producten 
is Prima dé complete winkel voor 
o.a. schoonmaakartikelen, huis-
houdelijke apparaten, serviezen, 
bestek, glasserviezen, pannen, 
keukengerei en nog veel meer. 
Met gerenommeerde merken, 

waaronder Philips, Tefal, BK, 
Brabantia, Leifheit, Curver en 
nog vele andere, heeft Prima 
altijd een zeer afwisselend as-
sortiment huishoudelijke en ca-
deauartikelen, voor elk moment 
van het jaar.

Er moet nog flink verbouwd 
worden voordat de extra ruim-
te in gebruik genomen kan 
worden, maar dat is allemaal in 
gang gezet. Kristel en haar team 
hebben er zin en zorgen dat ze 
er op donderdag 28 april klaar 
voor zijn, zodat het sluiten van 
de Marskramer in Nistelrode, 
naadloos overgaat naar de Prima 
in de Parkstraat. 

DIO/The Read Shop Sparkling

NISTELRODE – Het nieuws dat de Marskramer op de H. van de Venstraat gaat verdwijnen, geeft Kristel 
van Dijk een kans, die ze met twee handen aanpakt. Het Prima-assortiment zorgt ervoor dat Nistelro-
de de producten van de Marskramer niet hoeft te missen. Volgens eigenaresse Kristel van Dijk, is het 
ongebruikte gedeelte - van 120 m2 aan de achterzijde van de winkel - perfect geschikt voor dit extra 
assortiment. 

Voor ons schadeherstelbedrijf in Berlicum zoeken wij een allround 

VOORBEWERKER 
Ben jij deze hardwerkende, gemotiveerde kandidaat die al 

enige jaren ervaring in het vak heeft? Reageer direct!

Functie-eisen
 • Je hebt werkervaring als voorbewerker
 • Je hebt een vlot werktempo en kunt zelfstandig werken

Wat wij bieden
Uitzicht op vast contract, leuke werkomgeving 

met een passend salaris.

Heb je interesse in deze functie? 
Stuur dan je motivatiebrief en cv naar 

schellings.berlicum@schadenet.nl t.a.v. S. Schellings

Schellings Autoschade Berlicum
Schellings Autoschade
Berlicum T. (073) 503 40 04   Rosmalen T. (073) 522 24 78

www.schellings-autoschade.nl

EERSTE HULP BIJ 
AUTOSCHADE

Schellings Autoschade
De Enst 3 | 5258 BM Berlicum
Industrieterrein Beekveld
tel. (073) 503 40 04
www.schellings-autoschade.nl

Vliertwijksestraat 42 | 5249 RJ Rosmalen
Bedrijventerrein Kruisstraat
tel. (073) 522 24 78

Het is een boek / Lane Smith 
2016 is uitgeroepen tot ‘jaar van het boek’! Er zijn ook veel kinderboeken geschreven 
over boeken en verhalen. ‘Het is een boek’ is daar een mooi voorbeeld van. Aap zit 
rustig te lezen, als Ezel tegenover hem komt zitten. Ezel begrijpt niet wat aap aan het 
doen is en bestookt hem met vragen over dat vreemde ding (een boek) in zijn handen. 
“Hoe scrol je naar beneden? Moet je een wachtwoord invoeren? Kun je ermee bel-
len?” Aap leest onverstoorbaar verder en antwoordt’: “Het is een boek”. Als Ezel dan 
komt kijken, stopt hij met het stellen van vragen... 

De computer versus het boek, is hier op een originele en grappige manier uitgewerkt. Het is een warm 
pleidooi voor het boek en daarmee een aanrader voor alle boekenliefhebbers!

Kristel van Dijk in de lege ruimte achter haar winkel
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WOENSDAG 24 FEBRUARI 2016

Zootropolis 3D (NL) 
13:30 16:00

Alvin en de Chipmunks: 13:45 16:00

Robinson Crusoe 3D (NL) 13:30

Woezel & Pip 
14:00

Fissa 

15:45

Robinson Crusoe 3D (NL) 15:45

Deadpool 
19:45

The Revenant 
19:45

How to Be Single 
20:00

Familieweekend 
20:00

DONDERDAG 25 FEBRUARI 2016

Deadpool: 
19:45 

The Revenant: 
19:45

The Choice: 
20:00

How to be Single: 
20:00

VRIJDAG 26 FEBRUARI 2016 

Zootropolis 3D (NL) 
16:00

Alvin and the Chipmunks: 16:00 

Deadpool: 
19:00 21:45

How to be Single: 
19:00 21:45

Fissa: 

16:00

The Choice: 
19:00

Familie Weekend: 
21:30

Robinson Crusoe 3D: 
16:00

The Revenant: 
18:45 22.:00 

ZATERDAG 27 FEBRUARI 2016

Zootropolis 3D: 
13:30 16:00

Alvin and the Chipmunks: 13:45 16:00 

Woezel en Pip: 
14:00

Deadpool: 
19:00 21:45

The Revenant: 
18:45 22:00  

Fissa: 

15:45 

The Choice: 
19:00

Familie Weekend: 
21:30

Robinson Crusoe 3D: 
13:30 15:45

How to be Single: 
19:00 21:45

ZONDAG 28 FEBRUARI 2016

Zootropolis 3D: 
13:30 16:00

Alvin and the Chipmunks: 13:45 16:00 

Woezel en Pip: 
14:00

Deadpool: 
19:45

Robinson Crusoe 3D: 
13:30 15:45

The Choice: 
15:45

How to be Single: 
19:45

Familie Weekend: 
19:30

The Revenant: 
19:30

MAANDAG 29 FEBRUARI 2016

Deadpool: 
19:45

The Revenant: 
19:45

Familie Weekend: 
20:00

How to be Single: 
20:00

 
DINSDAG 1 maart 2016

Deadpool: 
19:45

The Revenant: 
19:45

Familie Weekend: 
20:00

How to be Single: 
20:00

WOENSDAG 2 maart 2016

Zootropolis 3D: 
13:30 16:00

Alvin and the Chipmunks: 13:45 16:00 

Woezel en Pip: 
14:00

Robinson Crusoe 3D: 
13:30 15:45

How to be Single: 
20:00

Familie Weekend: 
20:00

Fissa: 

15:45

Deadpool: 
19:45

The Revenant: 
19:45   

Voor het complete filmprogramma, online reserveringen en tijden: 

INDUSTRYBIOSCOOP.NL  

0413 - 82 09 90

Gratis parkeren!

NCB-Laan 52a, Veghel

P

Volg ons op Facebook en blijf op 

de hoogte van al onze acties, 

premières en specials!

KeNNiS en
 ONdeR SteuNiNG 
bieden aan lokale 
gemeenschap

Frank Hanegraaf, initiatiefne-
mer van het spreekuur, vertelt: 
“Ik ben al jaren aanwezig op het 
spreekuur van de KvK om on-
dernemers van raad te voorzien 
op hun accountancy vragen. 

Wij staan iedere eerste woens-
dag van de maand van 15.00 tot 
18.00 uur voor u klaar tijdens een 
gratis toegankelijk spreekuur op 

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

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

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

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

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

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

Heesch. Een team van specialistische, lokale en ervaren adviseurs is beschikbaar voor allerlei vragen op fiscaal, financieel, 

lonen, dan wel accountancy gebied.

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

Onze diensten O.a.:

•	 Accountancy

•	 Belastingadvies

•	 Financiële administratie

•	 Salarisadministratie

•	 Personeelsadvisering

•	 Financiële planning

•	 Bedrijfseconomische 

ondersteuning

•	 Startersbegeleiding

•	 Fusie & overname
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Bernadette Dijk (41) heeft iets 
met mensen, hun gevoelens en 
het recht. Als notarieel jurist, 
afgestudeerd aan de Radboud 
Universiteit Nijmegen, werkt zij 
samen met notarissen en advo-
caten. Zij begeleidt scheidende 
partners in haar praktijk. “Men-

sen maken vanuit hun gevoel 
allerlei keuzes in hun leven: ze 
gaan trouwen, samenwonen, 
krijgen kinderen. En soms eindigt 
het in een scheiding. De wet ver-
bindt allerlei juridische gevolgen 
aan al die dingen die mensen 
doen. Ik zorg ervoor dat alles 
goed geregeld wordt.”

Samen
De meeste partners gaan het 
scheidingstraject in met goede 
voornemens: ze willen het samen 
goed afronden. “Uit ervaring 

heb ik geleerd dat zich ook altijd 
situaties voordoen die dat ver-
storen. Mensen hebben namelijk 
niet meer hetzelfde belang. Toch 
is sámen tot oplossingen komen, 
de beste manier. Zeker als er 
kinderen zijn. Je bent en blijft je 
leven lang samen ouders, dus je 
komt elkaar steeds weer tegen.”
Voor de kinderen wordt er - in 
overleg met elkaar - een ou-
derschapsplan gemaakt. Dit is 
wettelijk verplicht. Hierin staan 
onder meer afspraken over fi-
nanciën, communicatie, zorg en 
opvoeding. 
Maar bij een scheiding komt 
er nog veel meer kijken, weet 
Bernadette. “Hoe regel je het 
pensioen? Wie betaalt hoeveel 
alimentatie? Wat als een van bei-
den een erfenis heeft gekregen? 
Wat zijn de financiële en fiscale 
gevolgen van de scheiding? Wat 
gebeurt er met het huis? Als ge-
specialiseerd jurist kan ik daar-
over goed informeren en diverse 
berekeningen maken. Zodat er 
stap voor stap meer duidelijkheid 
komt en mensen precies weten 
waar ze aan toe zijn.” 

Als de partners over alle on-
derwerpen afspraken hebben 
gemaakt, wordt er een echt-
scheidingsconvenant opgesteld. 
“Dat gaat samen met het ouder-
schapsplan naar de Rechtbank, 
via een betrouwbare advocaat, 
met wie ik al jaren samenwerk.” 

Een goed gevoel
Een goed gevoel hebben bij de 
deskundige die je inschakelt om 
je in het scheidingstraject te hel-
pen, is van essentieel belang. 
“Daarom vind ik het belangrijk 
dat we vooraf kennismaken met 
elkaar. Dit is kosteloos. Tijdens 
een kennismaking voel je vaak al 
intuïtief aan of het klikt. 

Ik werk niet volgens een stan-
daardprocedure. Ik probeer te 
achterhalen wat de belangrijkste 
vragen zijn, waar mensen het 
meest mee zitten - bijvoorbeeld: 
de kinderen, de financiën, het 
huis. Dat gaan we dan als eer-
ste aanpakken. Van daaruit wer-
ken we stap voor stap verder en 
maken mensen uiteindelijk een 
nieuwe start in hun leven.”

Scheiden doe je stap voor stap… én samen!
HEESCH - Scheiden is een intens en emotioneel traject, waarin je niet nóg 
meer zorgen en problemen wilt tegenkomen. Die heb je immers al genoeg! 
Weten wat je te wachten staat en je problemen oplossen, zorgt voor rust in je 
hoofd. Daarom is het belangrijk om eerlijke en goede antwoorden te krijgen, 
op de vele vragen die je hebt. Mr. Bernadette Dijk uit Heesch is gespeciali-
seerd in scheidingsbemiddeling, alimentatie en erfrecht. Zij helpt scheiden-
de partners op een betrokken en kundige manier om er sámen uit te komen. 

Mr. Bernadette Dijk
Heesch
telefoon: 06-39563131
e-mail: bdijk@mrbd.nl
website: www.mrbd.nl 

Mr. Bernadette Dijk  Foto en tekst: Hieke Stek

‘Samen werken 
we aan een 

nieuwe start’

‘t Vijfeiken 14, Heesch (achter de Lidl) | (0412) 40 44 74 | www.meersports.nl

Sport & Healthclub Heesch

Fitness | Spinning | Les Mills | Zumba | Xco  
Kids Fit | FunXtion | MEER dan alleen sport! 

MEER INFORMATIE CHECK WWW.MEERSPORTS.NL OF NEEM CONTACT OP MET 
WESLEY: WESLEY@MEERSPORTS.NL OF IRENE: IRENE@MEERSPORTS.NL

LEDEN € 35,99 

NIET LEDEN € 49,99 

PER MAAND

·  START 29 FEBRUARI 2016
·  12 WEKEN GEZOND AFVALLEN MET BODY SUPPORT·  12 WEEKMENU’S OP MAAT IN JE MAILBOX·  WEKELIJKS WEEGMOMENT MET PERSOONLIJKE VOEDINGSCOACH·  WERKBOEKJE

EXTRA!  VERLIES BINNEN 12 WEKEN 10% VAN JE START-GEWICHT EN ONTVANG 1 MAAND GRATIS BODY SUPPORT!

WEG MET DIE KILO’S!

WORKSHOP AFVALLEN
25-02-2016
10.30 UUR

AFVALRACE 2016
HEESCHE

FiLMAVONd 25 FeBRuARi 
NISTELRODE - Elke laatste donderdag van de maand vertoont CC Nesterlé een 
film in haar theaterzaal. Liefhebbers kunnen genieten van bijzondere films, die met 
zorg zijn uitgekozen. Wilt u tijdig achtergrondinformatie over de eerstvolgende film 
ontvangen, meld u aan voor een nieuwsbrief via beheerder@nesterle.nl. 

De filmavonden beginnen om 20.15 uur en kaartjes à € 5,- zijn verkrijgbaar aan de kassa vanaf 19.30 
uur. Achteraf is er gelegenheid om de film onder het genot van een drankje, na te bespreken in de sfeer-
volle foyer.

Donderdag filmavond
cc nesterle presenteert

dOnderdag 25 feBruari Bij eetcafÉ ‘t pumpke 
Op het menu: een gratis filmkaartje!
Reserveer op de filmavond bij Eetcafé ’t Pumpke en - bij besteding van een hoofdmenu 
- ontvangt u een gratis kaartje voor de film van die avond.

Beide scholen bieden brugklas-
sers en hun ouder(s)/verzorger(s) 
daarbij de nodige begeleiding en 
ondersteuning. Dat begint al bij 
de aanmelding van het kind als 
nieuwe leerling. Op maandag 7 
en dinsdag 8 maart kunnen nieu-
we leerlingen en hun ouder(s)/

verzorger(s) terecht tussen 19.00 
en 21.00 uur. Op woensdag 9 
maart kan dat tussen 16.00 en 
17.00 uur. Voor het Zwijsen Col-
lege (havo, vwo, Fast Lane vwo+ 
incl. gymnasium) aan het Prins 
Willem Alexander Sportpark 15 
in Veghel en voor het Fioretti 

College (mavo, vmbo en prak-
tijkonderwijs) aan de Muntelaar 
4 in Veghel. 
Op www.fioretticollege.nl
en www.zwijsencollege.nl
vindt u informatie over de for-
mulieren en gegevens die mee-
gebracht dienen te worden.

Persoonlijke aanmelding zwijsen en Fioretti
VEGHEL - Voor leerlingen van groep 8 én hun ouder(s)/verzorger(s) is de overgang van het basisonder-
wijs naar het voortgezet onderwijs een flinke stap. Het Zwijsen College en het Fioretti College vinden het 
belangrijk om al bij de aanmelding persoonlijk kennis te maken met de nieuwe leerling en zijn of haar ou-
der(s)/verzorger(s). Zij nodigen u van harte uit op 7, 8 of 9 maart om uw kind persoonlijk in te schrijven.
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Vanaf 14.00 uur kon het publiek 
genieten van een diversiteit aan 
solo-optredens, duo’s en kleine 
ensembles. Melodische klanken 
werden afgewisseld met ritmi-
sche bewegingen en zorgden 
voor een gevarieerd program-
ma. Niet alleen het publiek was 
enthousiast, ook de jury sprak 
lovende woorden over het groei-
end niveau van alle leerlingen.

De jury, gevormd door Hans van 
de Moosdijk voor slagwerk en 
Arian Deckers voor de blaasin-
strumenten, beoordeelde de 
optredens en onderbouwde het 
puntenrapport met bouwstenen 
voor de muzikale ontwikkeling 
van iedere deelnemer. Daarnaast 
onthulde de jury degenen die 
Harmonie St. Servaes gaan ver-

tegenwoordigen op het Bernhe-
zer solistenconcours.

Dit jaar kwam Mirthe Vos als 
beste slagwerker uit de bus en de 
beste blaasmuzikant was Emma 
Blok, op klarinet. De ‘wildcard’ 
was voor slagwerker Ton Meule-
mans. Wij zien deze muzikale ta-
lenten terug tijdens het Bernhe-
zer solistenconcours op 10 april, 
in de Stuik in Vorstenbosch.

Harmonie St. Servaes kan terug-
kijken op een geslaagde middag. 
Getalenteerde deelnemers, een 
gevarieerd programma, enthou-
siast publiek, een prachtige loca-
tie, in combinatie met een vak-
kundige jury, zorgden voor een 
fantastisch geheel. St. Servaes, 
daar zit muziek in!

Geslaagde voorspeelmiddag 
bij Harmonie St. Servaes
HEESWIJK-DINTHER - Harmonie St. Servaes hield op zondag 21 fe-
bruari haar voorspeelmiddag. Natuurlijk in het eigen verenigings-
gebouw: ‘De Muziekfabriek’. In een mooi aangeklede zaal, konden 
vele luisteraars genieten van de mooie klanken en ritmes van alle 
deelnemers. 

Voorspeelochtend Jeugdleden 
Fanfare Aurora
HEESCH – De jaarlijkse voor-
speelochtend voor jeugdig ta-
lent van Fanfare Aurora is op 
zondag 28 februari in het ver-
enigingsgebouw van de fanfare. 
Tijdens deze ochtend kunnen de 
muzikanten hun muzikale kwali-
teiten laten horen.   

Naast dat de jeugdleden allemaal 
muzieklessen volgen, kunnen ze 
op deze manier podiumervaring 
opdoen. Spelen voor publiek is 

natuurlijk heel wat anders dan 
spelen tijdens je eigen les. In totaal 
zullen 31 leerlingen hun kunst- 
en laten horen op slagwerk- en 
blaasinstrumenten. De ochtend 
start om 11.00 uur en zal onge-
veer duren tot 13.00 uur. U bent 
natuurlijk van harte welkom om 
te komen luisteren in het vereni-
gingsgebouw van Fanfare Auro-
ra aan ’t Dorp 138 in Heesch. 
Meer informatie is te vinden op 
www.fanfare-aurora.nl.

Vivace zingt in H. Willibror-
duskerk te Heeswijk
HEESWIJK-DINTHER - Koor Vivace zal zaterdag 27 februari, onder 
de bezielende leiding van dirigent Rein Boeijen, de viering van 19.00 
uur muzikaal opluisteren in de H. Willibrorduskerk. Naast de gebrui-
kelijke liederen tussen de lezingen en de gebeden door, zullen zij de 
Missa Brevis van Jacob de Haan zingen.

Lezersactie 1000% Party
DeMooiBernhezeKrant heeft een lezersactie voor twee keer twee vrijkaartjes voor de 1000% Party op 
13 maart, bij Partycentrum ‘t Maxend in Nistelrode. Dit wordt een zondagsfeest met 16 Nederlandse 
artiesten, zoals o.a. William Burg - Ron Besselink - Peter van Rooy - Christ Marco Meesters - Danny 
& Angelique - Charelle - Bjorn Litjes - Laura Ross - René Uleke, en vele anderen. 
Aanvang 15.00 uur, tot 21.00 uur. De zaal open gaat open om 14.00 uur. 

Lezersactie: Vertel met wie je graag naar dit muziekfeest wil. Mail dit naar info@demooibernhezekrant.nl, 
voor 1 maart 2016 en wie weet, ben je één van de winnaars van twee gratis kaartjes.

Voorverkoop: 
Dio/The Read Shop Sparkling - Parkstraat 8, Nistelrode.
Francis Mode - Heuvel 24, Oss
Partycentrum ‘t Maxend - Maxend 22a, Nistelrode.
Hipp & Sytle - Raadhuisplein 21, Drunen.
Telefonisch: Huub Montano - 06-1415 8614

Succesvolle tweede editie 
Vorstenbosch ‘Kwist

Om 18.00 uur verzamelden de 
teamcaptains zich bij Bar de Ke-
tel aan de Kerkstraat, om het 81 
pagina’s dikke quizboek op te 
halen. Binnen 5 minuten keerde 
iedereen weer naar de thuisba-
sis, om aan deze mega-klus te 
beginnen. Hoewel het de hele 
avond regende, was het al snel 
een drukte van belang in het 
dorp. Deelnemers gingen, gewa-
pend met een zaklamp, op zoek 
naar voordeuren, tuintjes, straat-

namen en andere zaken. Intus-
sen gingen de thuisblijvers aan 
de slag met vragen over onder 
andere sprookjes, muziek, film, 
de Nederlandse taal en vanzelf-
sprekend over het dorp zelf. 
Natuurlijk zat er ook dit jaar 
weer een zogenaamde geheime 
opdracht in het programma. Om 
20.00 uur vaardigde ieder team 
één vertegenwoordiger af, die in 
het zaaltje van Bar de Ketel 20 
geluidsfragmenten moest raden. 

Net zoals vorig jaar, was er 5 
minuten voor sluitingstijd nog 
maar één ingevuld boek binnen. 
Toch lukte het uiteindelijk elk 
team om - voor middernacht - 
de map weer in te leveren. De 
tienkoppige organisatie kan de 
komende week aan de slag om 
alle vragen na te kijken. Ook zul-
len ze 51 zelfgemaakte sprook-
jesfilmpjes moeten bestuderen 
en moeten evenzoveel Origa-
mi-tulpen beoordeeld worden. 
Op zaterdag 5 maart zal dan, tij-
dens de feestelijke uitslagavond, 
bekendgemaakt worden of ‘Het 
Brein’, de winnaar van vorig jaar, 
onttroond zal worden. 

VORSTENBOSCH - In Vorstenbosch kijkt men met veel plezier terug 
op de tweede uitvoering van de dorpsquiz onder de naam Vorsten-
bosch ‘kwist. Maar liefst 51 teams, zo’n 700 personen vermaakten 
zich zes uur lang met de vele opdrachten. 

Het is een gezellige, drukbe-
zochte markt, met ongeveer 55 
kramen, een terras met hea-
ters, een springkussen voor de 
kinderen en een tent met koek 

en zopie. Kramen kunt u huren 
voor € 15,- per stuk en 2 voor 
€ 25,-. Of een grondplaats voor 
€ 10,- via 06-11850219 of bij 
voorkeur: 

paasmarkt@cveikenhoek.nl.
Entree € 1,50 kinderen t/m 12 
jaar gratis.

Reserveer snel, want weg is weg!

Rommelmarkt CV de eikenhoek
HEESWIJK-DINTHER - Na een bruisend carnaval, met een uitstekend resultaat na een gezellig bouwsei-
zoen, is het nu tijd voor activiteiten om onze clubkas te spekken. Op 28 maart, 2e paasdag organiseert 
Carnavalsvereniging de Eikenhoek uit Heeswijk-Dinther haar jaarlijkse rommelmarkt aan de Raadhuis-
straat te Dinther van 9.00-16.00 uur. 

*

Filou
Goud Blond

1.99

BIJ 8 X 33 CL

1.49
PER FLES

La Chouffe*

75 CL 4.49

3.49

*Mc Chouffe
75 CL 4.49

3.49

Mooi blond bier met een kruidige toon 
van koriander. Het is een complex bier 
waar zoet, bitter en fruit strijden om de 
titel. Het heeft fruitigheid van meloen 
en citrus en daarnaast is de koriander 
blijvend aanwezig.

* De actie 8 halen 6 betalen  
geldt niet voor dit product.

Zoet en licht met overgangen 
naar een zware, stroperig zoet-
heid met een vleugje bitterheid. 

Tonen van kandij, rijp fruit, 
zoethout en een klein beetje 

zoete drop.

BIER
SUGGESTIE

Affligem
Blonde of Double

1.39

BIJ 8 X 30 CL

1.04
PER FLES

Triple

1.59

BIJ 8 X 30 CL

1.19
PER FLES

* Iedere combinatie mogelijk. De hoogst geprijsde betalen.

DEZE SPECIAALBIEREN
8 HALEN 6 BETALEN*

Mitra ‘t Heuveltje 
Heesch

OPENINGSTIJDEN:
Maandag 13.00-18.00 uur
Dinsdag t/m donderdag

9.30-18.00 uur
Vrijdag 9.30-21.00 uur

Zaterdag 9.00-17.00 uur
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Jumbo Wiegmans Heesch, Schoonstraat 8
Jumbo Nistelrode, Parkstraat 10

Het HELE JAAR
in de aanbieding

Bij Jumbo hebben we nu bovenop de laagsteprijsgarantie ook Jaaraanbiedingen. 
Dat zijn heel veel producten die je als gezin vaak gebruikt. En ze zijn niet een week, 

maar het hele jaar in de aanbieding. Dat is nog eens rustig boodschappen doen.

Deze aanbiedingen zijn geldig van
woensdag 30 december 2015 t/m 31 december 2016.
Kijk op Jumbo.com voor het aanbod en de spelregels.   Jumbo, Heesch, Schoonstraat 8

Het HELE JAAR
in de aanbieding

Bij Jumbo hebben we nu bovenop de laagsteprijsgarantie ook Jaaraanbiedingen. 
Dat zijn heel veel producten die je als gezin vaak gebruikt. En ze zijn niet een week, 

maar het hele jaar in de aanbieding. Dat is nog eens rustig boodschappen doen.

Deze aanbiedingen zijn geldig van
woensdag 30 december 2015 t/m 31 december 2016.
Kijk op Jumbo.com voor het aanbod en de spelregels.   Jumbo, Heesch, Schoonstraat 8
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praktische infOrmatie

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

Gemeentehuis
Maandag t/m vrijdag: 8.30-12.30 
uur woensdag: 8.30-19.00 uur
De gemeente werkt op afspraaak

Milieustraat
De Morgenstond 4
Heeswijk-Dinther, tel.: 14 0412
woensdag 13.00-18.00 uur
vrijdag 13.00-18.00 uur
zaterdag 8.30-14.00 uur

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

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

Taxatieverslag opvragen
eigenaren van woningen kun-
nen het taxatieverslag van de 
wOZ-waarde opvragen via 
www.bernheze.org. U heeft daar 
uw burgerservicenummer, ge-
boortedatum en het nummer van 
het aanslagbiljet voor nodig. 
Ook eigenaren van bedrijven 
kunnen het taxatieverslag op-
vragen via onze website. U heeft 
daar eHerkenning voor nodig. 
Heeft u geen eHerkenning, dan 
kunt u een taxatieverslag voor 
niet-woningen aanvragen door 
te mailen aan 
belastingen@bernheze.org. 
we hebben dan de volgende ge-

gevens nodig: straatnaam, huis-
nummer (+ huisnummertoevoe-
ging), postcode, woonplaats en 
telefoonnummer. 

Huurders
Huurders krijgen in 2016 een 
wOZ-beschikking. Deze be-
schikking staat als aparte regel op 
het aanslagbiljet. De wOZ-waar-
de is voor hen van belang omdat 
die van invloed is op de jaarlijkse 
huurverhoging.
 
Hulp nodig bij wOZ-bezwaar?
Op donderdag 3 maart, dinsdag 
8 maart, donderdag 10 maart, 
dinsdag 15 maart, donderdag 17 

maart en dinsdag 22 maart 2016 
houden we ’s avonds spreek-
uur. Bent u van mening dat de 
wOZ-waarde van uw pand te 
hoog is, dat iets op uw aanslag-
biljet niet klopt of wilt u graag 
hulp bij het invullen van een re-
actie- of bezwaarformulier? U 
bent van harte welkom. U kunt 
telefonisch een afspraak maken 
voor een gesprek met een van de 
medewerkers van het team Be-
lastingen van de gemeente. we 
helpen u graag.

Niet eens met de wOZ-waarde?
U kunt binnen zes weken na dag-
tekening van het aanslagbiljet 
schriftelijk bezwaar maken. Dat 
kan op de volgende manieren:
-  Vul het bezwaarformulier in op 

www.bernheze.org.
-  Stuur een bezwaarschrift naar 

de gemeente Bernheze, Post-
bus 19, 5384 Zg Heesch, t.a.v. 

Belastingen. U moet hierin aan-
geven waarom u het niet eens 
bent met de wOZ-waarde.

wilt u met de gemeente in 
overleg over de vastgestelde 
wOZ-waarde, dan kunt u:
-  het reactieformulier op      www.

bernheze.org invullen. we ne-
men dan telefonisch contact 
met u op om uw reactie te be-
spreken.

-  telefonisch een afspraak maken 
voor ons spreekuur via tele-
foonnummer 14 0412.

In de afgelopen jaren is geble-
ken dat we in veel gevallen uw 
bezwaar kunnen oplossen. we 
nodigen u van harte uit om daar 
gebruik van te maken.

Meer informatie en de bezwaar- 
en reactieformulieren vindt u op 
www.bernheze.org.

Op zaterdag 20 februari 2016 
hebben ongeveer 40 medewer-
kers van de gemeente Bernheze, 
politie, vreemdelingenpolitie, dou-
ane en brandweer een integrale 
controle gehouden op recreatie-
park Landgoed De wildhorst in 
Heeswijk-Dinther, naar aanleiding 
van eerdere signalen van onregel-
matigheden op het recreatiepark. 
Deze controle was bedoeld om in-
zichtelijk te krijgen of er sprake is 
van een veilige leefsituatie. In het 
verlengde daarvan zijn ook enkele 
andere zaken bekeken, waaronder 

brandveiligheid, illegale bebou-
wing, registraties en inschrijvingen 
van personen en criminaliteit. De 
actie is rustig verlopen. 

Resultaten
De gemeente kijkt samen met de 
politie en andere partners terug op 
een geslaagde actie. De gemeente 
gaat de gegevens die zijn verkre-
gen tijdens de controle inventari-
seren. Zo nodig bekijken we welke 
vervolgacties nodig zijn om te ko-
men tot een veilige leefsituatie. 

Van 9 maart tot en met 9 april 
2016 kunt u gratis compost op-
halen bij onze groendepots: 
-  firma Dijkhoff, Lariestraat 25, 

Heeswijk-Dinther
-  firma Van Schaijk, Berghemse-

weg 13, Nistelrode

De groendepots zijn open op 
woensdag van 13.00 tot 18.00 
uur en op zaterdag van 8.30 tot 
14.00 uur.

Houd rekening met het volgen-
de:
-  De actie geldt zolang de voor-

raad strekt.
-  U mag maximaal 2 m3 per keer 

meenemen.
-  U moet de compost zelf laden. 

er is daarvoor geen materiaal 
aanwezig. Neem zelf spade of 
bats mee.

WOz-waarde en gemeentelijke belastingen 2016

Statushouders zijn asielzoekers 
met een verblijfsvergunning. Ve-
len van hen zitten nog in asiel-
zoekerscentra omdat er voor hen 
nog geen woonruimte beschik-
baar is. Bernheze gaat zich sterk 

maken om ten minste anderhalf 
tot tweemaal het aantal status-
houders onderdak te bieden dan 
zij wettelijk verplicht is. In het 
eerste half jaar van 2016 gaat het 
om 35 personen. 

Hoe de extra opvang van status-
houders vorm moet krijgen, moet 
de gemeente nu verder uitwer-
ken, in samenwerking met o.a. 
woningcorporaties, bedrijfsleven, 
scholen, welzijnsinstellingen en 
andere professionals, vluchte-
lingenwerk, dorpsraden en in-
woners. De gemeenteraad wil 
hiervoor een voorstel krijgen van 
het college van burgemeester en 
wethouders.

Gemeenteraad Bernheze wil extra status-
houders huisvesten

integrale controle 
op de Wildhorst

Compost-
actie

binnenkort valt de gemeentelijke belastingaanslag 2016 bij u in de 
brievenbus. Daarop staat onder andere de wOZ-waarde van uw 
woning, van uw bedrijf of van het pand dat u huurt. bent u het niet 
eens met de wOZ-waarde of vindt u dat er iets op uw aanslagbiljet
niet klopt, neem contact op met de gemeente. we zoeken dan 
samen naar een oplossing.

Op 9 maart 2016 haalt de ge-
meente Bernheze binnen de be-
bouwde kom snoeihout op. Als 
u daar gebruik van wilt maken, 
kunt u zich tot 2 maart 2016, 
12.00 uur aanmelden bij de ge-
meente, telefoon 14 0412 of via 
www.bernheze.org. De kosten 

zijn € 13,80. 
Bundel het snoeihout in pakket-
ten van 100 x 50 x 50 cm en leg 
het ’s morgens voor 7.30 uur 
aan de voorkant van de woning. 
U mag maximaal 3 m3 per keer 
aanbieden. we halen het snoei-
hout voor 19.00 uur op. 

Gemeente zamelt snoeihout 
binnen bebouwde kom in

Op 3 maart 2016 organiseert 
aannemer Ploegam samen met 
de gemeente Bernheze een in-
formatieavond over de aanleg 
van de ontsluitingsweg Hees-
wijk-Dinther Zuid. Tijdens deze 

avond worden de werkzaam-
heden en planning nader toege-
licht. Iedereen is van harte wel-
kom op 3 maart 2016 om 19.30 
uur in Cultureel Centrum Servaes 
in Heeswijk-Dinther.

uitnodiging informatie-
avond aanleg ontsluitings-
weg Heeswijk-dinther zuid

AGeNdA

3 maart 2016 
Informatieavond aanleg 
ontsluitingsweg 
Heeswijk-Dinther Zuid
Cultureel Centrum Servaes, 
Heeswijk Dinther
19.30 uur
19 maart 2016
Landelijke opschoondag
Meer info op 
www.bernheze.org

De gemeenteraad van bernheze heeft op donderdag 18 februari 
2016 besloten dat er geen azc in bernheze komt. in plaats daarvan 
wil hij een substantieel aantal extra statushouders huisvesten, ver-
spreid over de kernen. Op deze manier wil de gemeenteraad zijn 
verantwoordelijkheid nemen ten aanzien van de opvang van vluch-
telingen in ons land.
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OFFiCiËLe BeKeNdMAKiNGeN

actualisatie grondprijzen

In zijn vergadering van 16 februari 
2016 heeft het college de actuele 
grondprijzen vastgesteld. Hiervoor 
heeft het college advies gevraagd 
aan de taxatiecommissie.
Deze commissie signaleert een 
lichte verbetering van de woning-
markt, vooral voor de goedkope 
woningen. De taxatiecommissie 
adviseert de grondprijzen gelijk 
te houden, met uitzondering van 
één kavel in het project Molen-
hoeven-Hanenberg in Loosbroek. 
Het betreft kavel 59. Vanwege de 
afwijkende vorm van deze kavel 
adviseert de commissie om voor 
de eerste 350 m2 de basisprijs van 
€ 220,- per m2 te hanteren en 
voor de overige oppervlakte een 
prijs van € 110,- per m2. Beide 
prijzen zijn exclusief btw.
Het college heeft het advies van de 
taxatiecommissie overgenomen.

De gemeentelijke taxatiecom-
missie signaleert dat de woning-
bouwmarkt over het dieptepunt 
heen is en verwacht voor de ko-
mende jaren een gemiddelde 
stijging van de grondprijzen met 
2%. Half 2016 zal het college van 
burgemeester en wethouders op-
nieuw de grondprijzen vaststellen.

voornemen tot uitschrijving

Het college van burgemeester en 
wethouders is voornemens de 
persoonsgegevens van de volgen-
de personen niet meer bij te hou-
den, omdat uit onderzoek geen 
uitsluitsel is verkregen over de 
verblijfplaats.
-  P.H.A. Brands, 

geboren 30-08-1964
-  M. Derkacius, 

geboren 06-02-1986
-  D.e.A.H. Mandingers, 

geboren 17-09-1985

Dit voorgenomen besluit kan grote 
persoonlijke en/of fi nanciële gevol-
gen hebben voor de betrokkenen. 
Bent u op de hoogte van het huidi-
ge adres van genoemde personen, 
neem dan contact op met de ge-
meente Bernheze, telefoon 14 0412.

besluit tot uitschrijving

Het college van burgemeester 

en wethouders heeft besloten de 
persoonsgegevens van de volgen-
de persoon niet meer bij te hou-
den, omdat uit onderzoek geen 
uitsluitsel is verkregen over de 
verblijfplaats.
-  g. Dogan geboren 01-09-1975

Besluitdatum: 26-02-2016
Procedures 4b en 7a zijn van 
toepassing.

Dit besluit kan grote persoonlijke 
en/of fi nanciële gevolgen hebben 
voor de betrokkene. Bent u op 
de hoogte van het huidige adres 
van genoemde persoon, neem 
dan contact op met de gemeente 
Bernheze, telefoon 14 0412.

algemene Plaatselijke 
verordening (aPv)

Melding maken uitweg
j.P.A.Zegers, Nistelrodeseweg 53, 
5384 PM Heesch heeft in over-
eenstemming met artikel 2:12, lid 
1 onder a, van de APV Bernheze 
2014 een melding gedaan van het 
maken van een 2e uitweg naar de 
Nistelrodeseweg 53. De melding 
is op 15 februari 2016 geaccep-
teerd. 
verzenddatum: 15 februari 2016.
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van 
toepassing.

Evenementenvergunningen
Het college van burgemeester en 
wethouders heeft een vergun-
ning/ontheffi ng verleend aan:
-  volleybalvereniging Tornado 

voor het organiseren van Torna-
do Beach 2016 op Raadhuisplein 
en in een gedeelte van Tram-
straat, 5388 gM Nistelrode. Het 
Raadhuisplein en een gedeelte 
van Tramstraat worden vanaf 
27 mei 2016, 13.00 uur tot 
29 mei 2016, 22.00 uur afge-
sloten voor alle verkeer, behal-
ve voor voetgangers. De be-
schikkingen zijn verzonden op 
17 februari 2016.

-  M. van Doorn voor het organi-
seren van een kinderbeurs op 
6 maart en 6 november 2016 
van 10.00 tot 13.00 uur in Cul-
tureel Centrum de Pas, De Misse 
4, 5384 BZ Heesch. De beschik-
king is verzonden op 18 februari 
2016. 

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

wet ruimtelijke ordening 

Toepassing coördinatieregeling 
Plein 1969 Heeswijk-Dinther
Het college van burgemeester en 
wethouders maakt bekend dat de 
gemeenteraad op 4 februari 2016 
heeft besloten de gemeentelijke 
coördinatieregeling als bedoeld in 
paragraaf 3.6.1 artikel 3.30, eer-
ste lid onder b van de wet ruimte-
lijke ordening toe te passen.
De regeling is van toepassing op 
de (nog) in te dienen aanvraag 

omgevingsvergunning en het 
voorbereiden en bekendmaken 
van het bestemmingsplan voor 
de realisatie van een brasserie aan 
Plein 1969 in Heeswijk-Dinther.
De wet ruimtelijke ordening maakt 
het mogelijk dat gemeenten effi ci-
enter en sneller kunnen besluiten 
over ruimtelijke projecten via toe-
passing van de coördinatieregeling 
zoals bepaald in afdeling 3.6.1. 
van de wet ruimtelijke ordening. 
Door het toepassen van de coördi-
natieregeling worden de aanvraag 
omgevingsvergunning en het ont-
werp bestemmingsplan gezamen-
lijk voorbereid en bekendgemaakt. 
Dit heeft tot gevolg dat er één ge-
combineerde procedure kan wor-
den doorlopen in plaats van ver-
schillende procedures.
Tegen dit coördinatiebesluit kan 
geen bezwaar of beroep worden 
ingesteld. Dit is bepaald in artikel 
8:5 van de Algemene wet be-
stuursrecht en de daarbij beho-
rende bijlage. De mogelijkheid om 
beroep in te stellen is wel aanwe-
zig nadat de betrokken besluiten 
gelijktijdig bekend zijn gemaakt. 
In dat geval worden die besluiten 
voor de mogelijkheid van beroep 
als één besluit aangemerkt, zoals 
bepaald in artikel 8:3, eerste lid 
onder b van de wet ruimtelijke 
ordening.

vaststelling bestemmingsplan 
St. Servatiusstraat/balledonk, 
Heeswijk-Dinther
Het college van burgemeester en 
wethouders maakt bekend dat 
in de gemeenteraadsvergadering 
van 4 februari 2016 het bestem-
mingsplan St. Servatiusstraat/Bal-
ledonk, Heeswijk-Dinther is vast-
gesteld.
inhoud: Met het bestemmings-
plan wordt de uitbreiding van de 
jumbo-supermarkt mogelijk ge-
maakt.
inzage: Het bestemmingsplan ligt 
vanaf 25 februari 2016 gedurende 
zes weken op afspraak ter inzage 
in het gemeentehuis in Heesch. 
Het plan is digitaal raadpleeg-
baar via www.ruimtelijkeplan-
nen.nl (NL.IMRO.1721.BPBalle-
donk-vg01).
beroepsmogelijkheid: Binnen de 
termijn van inzage kunnen uit-
sluitend belanghebbenden beroep 
instellen die tijdig hun zienswijzen 
op het ontwerp hebben kenbaar 
gemaakt of die niet kunnen wor-
den verweten dat zij niet tijdig 
hun zienswijze naar voren hebben 
gebracht. een beroepschrift kan 
worden ingediend bij de afdeling 
Bestuursrechtspraak van de Raad 
van State, Postbus 20019, 2500 
eA ’s-gravenhage. Degene die 
beroep heeft ingesteld kan tevens 
een verzoek om voorlopige voor-
ziening indienen bij de voorzitter 
van genoemde afdeling.
inwerkingtreding: Het vaststel-
lingsbesluit en daarmee het be-

stemmingsplan treedt de dag na 
afl oop van de beroepstermijn in 
werking, tenzij binnen de beroeps-
termijn een verzoek om voorlopige
voorziening wordt ingediend. In 
dat geval treedt het bestemmings-
plan niet in werking voordat op dit 
verzoek is beslist.

vaststelling bestemmingsplan 
Ruimte-voor-ruimte Loo ong., 
Nistelrode
Het college van burgemeester en 
wethouders maakt bekend dat 
in de gemeenteraadsvergadering 
van 4 februari 2016 het bestem-
mingsplan Ruimte-voor-ruimte 
Loo ong., Nistelrode is vastge-
steld.
inhoud: Het bestemmingsplan 
voorziet in de realisatie van een 
Ruimte-voor-ruimtewoning aan 
Loo ong. (naast nr. 37) in Nistel-
rode.
inzage: Het bestemmingsplan ligt 
vanaf 25 februari 2016 gedurende 
zes weken op afspraak ter inzage 
in het gemeentehuis in Heesch. 
Het plan is digitaal raadpleegbaar 
via www.ruimtelijkeplannen.nl 
(NL.IMRO.1721.BPLooong-vg01).
beroepsmogelijkheid: Binnen de 
termijn van inzage kunnen uit-
sluitend belanghebbenden beroep 
instellen die tijdig hun zienswijzen 
op het ontwerp hebben kenbaar 
gemaakt, of die niet kunnen wor-
den verweten dat zij niet tijdig 
hun zienswijze naar voren hebben 
gebracht. een beroepschrift kan 
worden ingediend bij de afdeling 
Bestuursrechtspraak van de Raad 
van State, Postbus 20019, 2500 
eA ’s-gravenhage. Degene die 
beroep heeft ingesteld kan tevens 
een verzoek om voorlopige voor-
ziening indienen bij de voorzitter 
van genoemde afdeling.
inwerkingtreding: Het vaststel-
lingsbesluit en daarmee het be-
stemmingsplan treedt de dag na 
afl oop van de beroepstermijn in 
werking, tenzij binnen de beroep-
stermijn een verzoek om voorlopi-
ge voorziening wordt ingediend. 
In dat geval treedt het bestem-
mingsplan niet in werking voordat 
op dit verzoek is beslist.

wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht 

Reguliere procedure 

Ontvangen aanvragen voor een 
omgevingsvergunning
 Heeswijk-Dinther
-  Abdijstraat 49, 

(rechterzijde kerk) 
kappen kerspruim (ziekte, 
slechte staat)
Datum ontvangst: 10-2-2016

-  N279 
Aanleg fi etspad
Datum ontvangst: 15-02-2016 

vorstenbosch
-  Derptweg 5b

Herstellen bestaande schuur

Datum ontvangst: 16-02-2016
Heesch
-  graanakker 8

Uitbreiden woning
Datum ontvangst: 19-02-2016

Nistelrode
-  Heuvelstraat 76a

Uitbreiden woning
Datum ontvangst: 21-02-2016

Procedure 6 is van toepassing.

besluiten 
De volgende omgevingsvergun-
ningen zijn verleend. Deze beslui-
ten treden daags na verzending 
van het besluit in werking.
Heesch
-  wijststraat 16

Uitbreiden paardenstal en 
plaatsen poort
Verzenddatum: 17-02-2016

Heeswijk-Dinther
-  De Morgenstond 35

Intern wijzigen pand
Verzenddatum: 17-02-2016

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

Onderstaande omgevingsvergun-
ningen zijn ingetrokken. Deze 
besluiten treden daags na verzen-
ding van het besluit in werking.
vinkel
-  Holkampstraat 9

Verbouwen en uitbreiden 
bijgebouw
Verzenddatum: 15-02-2016

Heesch
-  Vismeerstraat 1

Oprichten bedrijfspand
Verzenddatum: 15-02-2016

Loosbroek
-  Molenstraat 1-3

Slopen gedeelte opslagruimte 
en productietoren
Verzenddatum: 15-02-2016

Loosbroek
-  Molenstraat 1-3

Vernieuwen kantoor/ontvang-
struimte en vergroten produc-
tietoren
Verzenddatum: 15-02-2016

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 uitgebrei-
de procedure, niet worden gepu-
bliceerd. De bekendmaking van 
deze aanvragen vindt plaats via 
publicatie van een ontwerpbesluit.

Ontwerpbesluiten
Het college van burgemeester en 
wethouders wil toestemming ver-
lenen voor:
Nistelrode
-  ’t Broek 7

 Veranderen varkenshouderij
Verzenddatum: 16-02-2016

Procedures 1a en 3b zijn van toe-
passing. 

wilt u op de hoogte blijven van 
de bekendmakingen uit uw 
buurt? Meld u op www.over-
heid.nl aan voor de e-mailser-
vice. U ontvangt dan per e-mail 
de bekendmakingen uit uw 
buurt van de gemeente, provin-
cie 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 be-
kendmakingen wilt ontvangen.
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Het plan B
Niets doen is geen optie voor de 
SP Bernheze. Een plan B wordt 
eerst breed met de samenleving 
besproken en daarna uitgewerkt. 
De SP Bernheze kiest voor de on-
derstaande drie punten in de op-
zet voor een regionaal plan voor 
vluchtelingenhulp. 

Op de eerste plaats stakehol-
ders (bedrijfsleven, verenigingen, 
maatschappelijke organisaties) 
inschakelen. Zij zijn nadrukkelijk 
mede aan zet. Want zij waren 
immers ook belangrijke partners 
in de ‘krachtig Bernheze’ discus-
sie. Op de tweede plaats diverse 
regionale samenwerkingsverban-
den (o.a. AS-50, IBN groep, de 
Veiligheidsregio), de dorpsraden, 
de kerncommissie en het burger-
initiatief betrekken. 

De SP gelooft in meedenken van 
de inwoners. Dat kan leiden tot 
een verantwoorde, breed gedra-
gen hulp aan vluchtelingen. Lan-
delijk is nu duidelijk dat steeds 
willen oprichten van grootschali-
ge AZC ’s, een doodlopende weg 
is. Dat is geen oplossing voor de 
langere termijn. 

De SP kiest voor de lange termijn. 
Ten derde denkt de SP aan extra 
woningbouw, om statushouders 
te huisvesten en zo plekken vrij te 
maken in de bestaande AZC´s. 

Tevens kunnen er dan tegelijk be-
taalbare huizen voor het verkor-
ten van de wachtlijsten gebouwd 
worden. Het mes snijdt aan twee 
kanten.

SP: Nu doorpakken met 
plan B voor vluchtelingen

BERNHEZE - Donderdag 18 februari stem-
de de gemeenteraad van Bernheze unaniem 
tegen een AZC voor 500 vluchtelingen voor 
10 jaar aan de Ruitersweg-west. De SP blijft 
van mening dat niets doen geen optie is. 
Daarom heeft de SP nadrukkelijk gekozen 
voor een plan B. Gelukkig haalde dit plan 
wel een ruime raadsmeerderheid. Zeventien 
raadsleden voor en vier raadsleden tegen.

Cor van Erp, Fractievoorzitter SP

Andere partijen waren überhaupt 
niet bereid te bewegen en dat be-
treuren wij. De kleinst mogelijke 
raadsmeerderheid van één stem is 
echter een te smalle basis om zo’n 
belangrijke beslissing te nemen. 
Dit dan toch willen doorzetten, 
getuigt voor ons niet van verant-
woord politiek bestuur, hoe spijtig 
ook.

Om toch substantieel aan de op-
lossing van het vluchtelingenpro-
bleem te kunnen bijdragen, heeft 

D66 een motie opgesteld, waar 
de raad in ruime meerderheid 
mee instemde. Hierdoor kan bin-
nen Bernheze versneld een groter 
aantal statushouders worden ge-
plaatst, zodat er binnen bestaan-
de AZC’s ruimte komt voor nieu-
we asielzoekers. 

Deze oplossing sluit aan bij de - 
wel degelijk bestaande - wens on-
der de Bernhezer bevolking, iets 
voor vluchtelingen te betekenen. 
Doordat statushouders kleinscha-

lig en verspreid over de kernen 
kunnen worden gehuisvest, kun-
nen zij snel integreren en hun plek 
vinden in onze gemeenschap. Het 
is van groot belang dat er snel 
stappen gezet gaan worden. De 
eerste zou het verlagen van de 
grondprijs binnen Bernheze kun-
nen zijn, om zo ruimte te bieden 
voor sociale woningbouw. Hier-
van kunnen overigens ook de in-
woners van Bernheze profiteren.

www.D66.Bernheze.nl.

D66: motie biedt meer ruimte voor 
statushouders in Bernheze

BERNHEZE - Op 18 februari stond de raad voor een zeer ingrijpende beslissing. 
Het voorstel van het college werd door de politiek verworpen. De afgelopen 
maand heeft D66 zeer intensief gezocht naar mogelijkheden om zoveel moge-
lijk voor vluchtelingen te kunnen betekenen. Een voorwaarde, die D66 vanaf 
het begin gesteld heeft, was een breed draagvlak. Ondanks onze inspannin-
gen, werd duidelijk, dat ook een klein AZC - van 300 asielzoekers voor een 
periode van 5 jaar - niet kon rekenen op genoeg instemming.

Annemieke Boellaard, fractievoorzitter D66 Bernheze

PROCeduReS
Openingstijden zie colofon

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

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

inspraak
Procedure 2
Iedereen kan binnen zes weken na 
publicatiedatum met een schriftelijke 
inspraakreactie aan het college van 
burgemeester en wethouders van Bern-
heze reageren op de stukken. Neem 

voor het indienen van een mondelinge 
inspraakreactie contact op met de betr-
effende afdeling.

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

Procedure 3b
Iedereen kan binnen zes weken na pub-
licatiedatum een schriftelijke zienswijze 
indien bij het college van burgemeester 
en wethouders van Bernheze. Neem 
voor het indienen van een mondelinge 
zienswijze contact op met de betref-
fende afdeling.

bezwaar
Procedure 4a
Belanghebbenden kunnen binnen zes 
weken na verzenddatum van dit beslu-
it bezwaar indienen bij het college van 
burgemeester en wethouders van Bern-
heze. Het bezwaar heeft geen schors-
ende werking.

Procedure 4b
Belanghebbenden kunnen binnen zes 
weken na publicatiedatum van dit 
besluit bezwaar indienen bij het col-
lege van burgemeester en wethouders 
van Bernheze. Het bezwaar heeft geen 
schorsende werking.

beroep
Procedure 5a
Belanghebbenden kunnen binnen zes 
weken na publicatiedatum van dit beslu-
it beroep indienen bij de sector bestuurs-

recht van de rechtbank, Postbus 90125, 
2500 MA ’s-Hertogenbosch. Het beroep 
heeft geen schorsende werking. er zijn 
griffierechten verschuldigd.

Procedure 5b
Belanghebbenden kunnen binnen zes 
weken na publicatiedatum van dit 
besluit beroep indienen bij de Afde-
ling bestuursrechtspraak van de Raad 
van State, Postbus 20019, 2500 eA 
’s-gravenhage. Het beroep heeft geen 
schorsende werking. er zijn griffierech-
ten verschuldigd.

bezwaar-/beroepsmogelijkheid
Procedure 6
er zijn geen bezwaar-/beroepsmogelijk-
heden.

voorlopige voorziening
Procedure 7a

Belanghebbenden kunnen, gelijktijdig 
met een ingediend bezwaar- of beroep-
schrift, de voorzieningenrechter van de 
rechtbank verzoeken om een voorlopi-
ge voorziening te treffen. er zijn grif-
fierechten verschuldigd.

Procedure 7b
Belanghebbenden kunnen, aanvullend op 
een ingediend beroepschrift bij de Afde-
ling bestuursrechtspraak van de Raad van 
State, de voorzitter van de afdeling ver-
zoeken om een voorlopige voorziening te 
treffen. er zijn griffierechten verschuldigd. 

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

www.bernheze.org
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infOrmatie vOOr de kernen

Geldzaken regelen
op uw eigen manier

Bij de Adviseur  
op kantoor

Onderweg met  
de Mobiele app 

Thuis met 
Internet Bankieren

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

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

Voor ons was dat reden om - sa-
men met andere partijen - tot 
een nieuw voorstel te komen. 
Een kleinschalig azc, voor 300 
vluchtelingen, voor de duur van 
5 jaar. Daar is veel over gediscus-
sieerd, maar ook daar was geen 
meerderheid voor. Uiteindelijk is 
alleen een motie aangenomen 
om meer statushouders te huis-
vesten. Een mager resultaat, wat 
nauwelijks bijdraagt aan de oplos-

sing van het probleem. Ook veel 
inwoners hebben ons na afloop 
van de vergadering laten weten 
dat de uitkomst geen recht doet 
aan de alom heersende gedach-
te: we moeten bijdragen aan de 
oplossing van het probleem. Die 
geluiden sterken ons in de opvat-
ting dat er een brede onderlaag 
in de bevolking is, die achter het 
idee staat van een kleinschalig 
azc, voor een kortere periode. Po-

litieke Partij Blanco heeft daarom, 
afgelopen weekend, alle partijen 
per brief opgeroepen om - sa-
men met hun achterban - nog 
eens goed over de materie na te 
denken en daarna met ons om de 
tafel te gaan. Er moet, met goed 
overleg, een oplossing mogelijk 
zijn, om echt een steentje bij te 
dragen aan de vluchtelingepro-
blematiek. Wat ons betreft is de 
kous dus nog niet af.

Blanco: de kous is nog niet af

BERNHEZE - In de raadsvergadering van afgelopen week werd gediscussieerd 
over het voorstel van het college om in Heesch een azc op te richten. Al voor 
aanvang was duidelijk, dat het oorspronkelijke voorstel verworpen zou wor-
den. Ook Politieke Partij Blanco was tot de conclusie gekomen, dat het voor-
stel te weinig draagvlak had. Maar daarmee was het voor ons nog niet klaar. 
De bevolking gaf immers een duidelijk signaal; 500 is te veel, en 10 jaar te 
lang, maar we willen wel wat doen voor vluchtelingen.

Marko Konings, Fractievoorzitter Politieke Partij Blanco 

Eenmaal jaarlijks komen de raads- 
en collegeleden en de griffieme-
dewerkers met hun partners bij-
een voor een gezellig samenzijn. 
Vaak is dat bij een vereniging in 
Bernheze. Een aantal maanden 
geleden was 19 februari als da-
tum geprikt. Toen was nog niet 
bekend dat 18 februari een debat 
over de vluchtelingenproblema-
tiek zou worden gevoerd. Achter-
af gezien had de datum niet beter 

gepland kunnen worden.
Na zulke enerverende weken, die 
aan de raadsvergadering voor-
afgingen, en de avond van het 
debat zelf, die voor een aantal 
partijen op een teleurstelling uit-
liep en waardoor er links en rechts 
wat wrijvingen ontstonden, was 
het prima om 24 uur later elkaar 
weer in een heel andere omge-
ving te treffen. Ontspannend en 
relaxed, met en tegen elkaar een 

quiz te spelen. 
En zo hoort het eigenlijk ook te 
zijn. Politieke tegenstellingen, 
die er natuurlijk waren tijdens die 
raadsvergadering, moeten niet 
doorwerken in persoonlijke ver-
houdingen tussen raads- en col-
legeleden. Ik heb er gelukkig niets 
van gemerkt.

En, om misverstanden te voorko-
men: zo’n avond betalen we zelf.

Lokaal: the day after….

BERNHEZE - En dan bedoel ik de dag na de raadsvergadering van donderdag 
18 februari. De uitslag van het vluchtelingendebat kent u ongetwijfeld. De 
kranten hebben er vol van gestaan. De laatste weken bent u via dit weekblad 
ook door alle partijen geïnformeerd over hun standpunten. Dus was ik van 
plan er nu niet meer over te schrijven. Wat was er dan de dag daarna? De ge-
meenteraad kent ook een soort ‘personeelsvereniging’, die - heel toepasselijk 
- de naam raad van avontuur heeft.lang, maar we willen wel wat doen voor 
vluchtelingen.

Jan Bouwman, Raadslid Lokaal

Er was een redelijk goed inhou-
delijk debat. De meningen liepen 
ver uiteen, maar gedurende de 
discussie leek er een meerder-
heid te ontstaan voor een nader 
onderzoek naar een kleinschalig 
AZC. Progressief Bernheze had 
graag donderdag al een besluit 
genomen over een kleinschalig 
AZC, maar met een onderzoek 
naar de mogelijkheden, konden 
wij ook goed leven. Toen begon 
het politieke schaakspel…

Het college doet de openingszet, 
en laat de raad kiezen tussen twee 
moties: AZC of bouwen voor sta-
tushouders. 
De tegenzet is van Lokaal en Pro-
gressief Bernheze: waarom kie-
zen? De moties bijten elkaar niet 
en kunnen ook beide aangeno-
men worden. Zet drie: Nee, zegt 
het college, u moet kiezen. 
De laatste zet is van D’66: de 
dame wordt geofferd. Ze ziet af 
van de motie, die net op hun ei-

gen verzoek is aangepast…

Mijn conclusie na donderdag:
SP - Hoezo sociaal?
CDA - Hoezo Christen?
D’66 – Hoezo eigen kracht?
En college? – Bedankt voor uw 
strategische zet. Nu gebeurt er 
helemaal niets voor de vluchte-
lingen. 

Reageren? 
reactie@progressiefbernheze.nl.

Progressief Bernheze: Ontgoocheld!

BERNHEZE - Toen ik drie jaar geleden het besluit nam om actief te worden in 
de gemeentelijke politiek, hield mijn man me de spiegel voor. ‘Weet je dat wel 
zeker?’ ‘Weet waar je aan begint, het is een vies spelletje!’ Positief als ik ben, 
was ik ervan overtuigd dat dát in Bernheze reuze meeviel. Ik had ongelijk. Wat 
zich afgelopen donderdag in de raadszaal afspeelde was, zacht gezegd, niet 
netjes.

Ellen Neelen, commissielid Progressief Bernheze

Voor sommige raadsleden bleken 
de druiven zuur en dat vertaalde 
zich in geschreeuw in de raads-
zaal. En dan maar lelijk doen over 
protesterende burgers. De tevre-
denheid over de afloop van de 
vergadering zou ons bijna doen 
vergeten wie er verantwoordelijk 
zijn voor de chaotische periode 
die achter ons ligt. Onze burge-
meester gaf aan dat het haar pijn 
deed dat de gemeente zo ver-
deeld was geraakt over dit on-
derwerp. Ja, dat krijg je als je als 
B&W een dergelijk plan plomp-
verloren, zonder draagvlak, in de 
gemeenschap dropt.

Wat de VVD Bernheze betreft, 
verdient het beleid van het col-
lege van B&W een hele dikke 
onvoldoende. Burgemeester en 
wethouders hebben niet alleen 

gehandeld in strijd met de una-
niem aangenomen motie van 1 
oktober, bijzonder slecht gecom-
municeerd en met oogkleppen 
op vastgehouden aan het eigen 
plan, maar hebben Heesch het 
imago van ‘Tokkiedorp’ bezorgd 
en de gemeente op hoge kosten 
gejaagd.

Tijdens de raadsvergadering had 
de VVD een motie van afkeuring 
in de achterzak, maar die uit-
eindelijk niet ingediend, omdat 
de blijdschap overheerste en de 
overige partijen deze toch niet 
zouden steunen.

Het zou burgemeester en wet-
houders gesierd hebben, als zij 
excuses hadden aangeboden 
voor hun optreden. Maar, ja …
http://bernheze.vvd.nl/contact.

VVD: excuses college?

BERNHEZE - De VVD Bernheze is blij dat 
er, ondanks het gezwalk van enkele partij-
en, uiteindelijk op 18 februari toch een ver-
standig besluit is genomen over de opvang 
van asielzoekers in Bernheze. Uiteindelijk 
sloot de grote meerderheid zich aan bij het 
standpunt, dat wij vanaf het begin hadden 
ingenomen.

Paul Kremers
Burgerraadslid VVD Bernheze

Heesch
06-39563131
bdijk@mrbd.nlbdijk@mrbd.nlbdijk@mrbd.nl

Heesch
06-39563131
bdijk@mrbd.nl

Heesch
06-39563131
HeeschHeesch
06-39563131
bdijk@mrbd.nl
06-39563131‘Alles wordt goed geregeld,

zodat je weer verder kunt’

Meepraten over onze toekomst? 
tIP MOOIBernheZe.nL
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MooiBernhezertjes

Tekst?

sneeuwklOkjes klingelen Zie oplossing pagina 31

Woordzoeker 
E C I B R U I D S B O E K E T X  
X E T F O L I U R B O T E M T L  
P I A A T G E T U I G E N A G Y  
Q M M A L N T I N E K N I R D H  
I S B R U I D E G O M O P K T M  
H P T G F K R U J S D I U R B A  
W E E O V I H E Q A S I Q R N E  
E H N T R O U W A U T O G O E Q  
I H A O I U W O C T R E I I G W  
O A A F E D E D R O O W A J N E  
X N R E N E L V I E P C K E I G  
E Q E E D R I A G A D W U O R T  
R P D S E S J W T U A X S A U S  
M M I T N N K E J S S Q D X O I  
O W E N B A N E T E D I U R B I  
A E G I L E D R O I O F A O W A  

  
Zoek de volgende woorden:
AMBTeNAAR, BRUID, BRUIDegOM, BRUIDSBOekeT, BRUILOfT, 
DANSeN, eTeN, DRINkeN, fOTOgRAAf, HUweLIjk, jAwOORD, 
BRUIDSjURk, OUDeRS, kUS, RINgeN, STROPDAS, TROUwAUTO, 
TROUwDAg, UITNODIgINg, VRIeNDeN, geTUIgeN, feeST

WOORdzOeKeR

wie
is deze Bernhezenaar?

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

van OOGCONTACT en maak kans op 

5x 1/5 staatsloten

Werknemers van Bernheze 
Media worden uitgesloten van 
deelname.

oogcontact

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

Oplossing
vorige week:

Theo v.d. Heijden
uit Nistelrode

winnaar:
Cobie de Veer-
van Sinderen

kan de staatsloten 
ophalen bij Kantoor-
boekhandel Ceelen

Baal jij ook zo van wifi die wegvalt, geen bereik in sommige 
delen van je huis of tuin? Wij zorgen voor wifi die wél werkt, 
zonder onnodige dure extra routers. 
In 3 simpele stappen.

Ga naar www.wijwillenwifi.nl en vraag vrijblijvend 
een offerte aan!

WIJ ZORGEN VOOR 
WIFI DIE WÉL WERKT! 
WIJ ZORGEN VOOR 
WIFI DIE WÉL WERKT! 

20155066_90x90mm_v2_HR.indd   2 05-01-16   13:19

gevraagd

Bidprentjes
H. Leeijen
John F. Kennedystraat 90
5384 GG Heesch. 
0412-451357
geha.leeijen@hetnet.nl
Ik wil ze ook graag ophalen bij u.

Oude/kapOtte 
mOBieltjes vOOr 
stg. Opkikker
In te leveren bij Bunderstraat 1, 
Heesch of ’t Mediahuys, Laar 28 
Nistelrode.

tuinman voor ongeveer 4 uur 
per week in Heeswijk-Dinther.
Meer informatie: 06-53285700.

gevraagd werk/
Bedrijfsruimte 
rond 50m2, met warm en koud 
water. Regio Heeswijk-Dinther. 
06-53584742.

te kOOp

nieuwe dessO-
tapijttegels 
in allerlei kleuren/soorten. 
Grote voorraad, scherpe 
meeneemprijs. Vanaf  
€ 0,50 p. tegel. Duinweg 17, 
Schijndel 06-23034594. 
Dinsdag en zondag gesloten. 

dagelijks verse tulpen
€ 2,- per bos
Verschillende kleuren. 
Richard van Doorn
Vorstenbosseweg 1, Dinther.

printpapier
A-kwaliteit, A4 printpapier
80 grams. Per pak 500 vel 
€ 4,99. Hele jaar door 5 pakken 
€ 19,99. ’t Mediahuys, Laar 28, 
Nistelrode.

aanBieding: 30 stuks 
carpines zuil geknipt, 
hoogte ± 3 meter van € 65,- 
voor € 35,- info 0413-472040.

te huur

appartement
Laar 57c Nistelrode
2de verd., lift, berging
Verhuurvoorkeur aan
Alleenstaande 35+
€ 610,-/mnd ex.g/l/w
info:istehuur@gmail.com
06-23 64 50 85.

tijdelijke wOOnruimte 
aangeBOden
2-persoons appartement in 
Heeswijk-Dinther.
Eigen ingang, 40 m2 dakterras 
op zuiden, keuken/woonkamer, 
hal, douche/wc, slaapkamer en 
grote bergruimte voorzien van 
wasmachine aansluiting.
Huurprijs € 700,- incl. Electra 
/ water / CV / TV / Internet. 
Informatie: 06 53 757 747. 

aangeBOden

een avOndje uit bij de 
schietvereniging in Nistelrode. 
Activiteit luchtbuksschieten 
voor verenigingen, buurten en 
bedrijven. Meer informatie: 
Piet van Hintum 0412-611168.

pedicure 
heeswijk-dinther
Jacqueline Verhagen, 
Oranjestraat 11, Heeswijk-
Dinther. Ook bij diabetische 
en reumatische voet met 
vergoeding. Alle jaargetijden 
uw nagels mooi verzorgd met 
gelcolor, colorlak. Kalknagels? 
Ook hiervoor leent deze 
pediquemethode zich prima!
Meer info of afspraak: 
0413-293260.

pedicure nistelrOde
Dorien Visser-Hanegraaf. 
Tel. 0412-612118. 
Ook bij diabetes/reuma.

kapteijns partYverhuur 
voor al uw feesten & 
evenementen. Zie onze website 
www.kapteijnspartyverhuur.nl of 
bel 0413-764747. 
Ook voor al uw dranken! 

frietkraam voor uw 
evenement of feest. Voor info 
en/of boekingen: 0413 292911/
06-25416954. Mario & Christa 
Bok. 

BOeken en platenBeurs
voor de 25e keer.
Oda School, Laan ten Bogaerde 
7 St.Oedenrode.
Zaterdag 27- en zondag 
28 februari. Van 10.00 tot 17.00 
uur. De toegangsprijs is € 1,-
www.boeken-en-platenbeurs.nl.

relatie

vrOuw zOekt man
Lieve vrouw, weduwe van 
53 jaar, zonder kinderen, zoekt 
eerlijke, betrouwbare, spontane, 
verzorgde man voor vaste 
relatie. Leeftijd tussen 53 en 56 
jaar. Trefwoorden: gelukkig zijn. 
06-23277401.

cursussen

reanimeren kun je 
leren!
In groepjes van 3 tot 6 
personen.
Ook voor cursussen EHBO en 
EHBO bij Kinderen
www.aed-thuis.nl.
Gersteveld 6, Heeswijk-Dinther.
Info: 0413-291070.

Overige

Uw oude videOBanden 
op DVD, op USB-stick of 
op een harde schijf? Ook 
het PROFESSIONEEL filmen 
van bedrijfspresentaties, 
productieprocessen, 
toneeluitvoeringen, speeches, 
optredens, etc.
Op een deskundige wijze 
verzorgd! Mail naar 
eerdenvideo@home.nl of bel 
naar 06-11 355 477.

wilt u een zOekertje plaatsen? 
Dan is dit mogelijk vanaf € 5,-. office@demooibernhezekrant.nl of 0412-795170.
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HOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS
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VOORDEEL!VOORDEELVOORDEEL!!WEEKEND

Zet- en drukfouten zijn voorbehouden.  *Uit de koeling

Vanaf woensdag 24 februari

Rode spitskool

Biologische slavinken*Petit pains
Thuis nog even afbakken.

PC MD 8836
-  Intel® Core I3-6100 

Processor
-  8 GB DDR4 

werkgeheugen
- 2 TB harde schijf
- 128 GB-SSD
-  multikaartlezer voor 

SD-/MS-/MMC-
geheugenkaarten

HP Offi ce jet 4654 all-in-one
Draadloos kopiëren, scannen, 
faxen en printen via WiFi.

Monitor MD20830
Full HD.

Iphone kabel
Voor Iphone 5 en hoger.

Perssinaasappelen

KIJK VOOR MEER AANBIEDINGEN OP WWW.ALDI.NL

deelnemers Atelierroute stellen zich voor 
ZONDAg 3 eN 10 APRIL VAN 11.00-17.00 UUR

annique knOtter, Vinkel, 
maakt schilderijen in acryl en 
olieverf. 
Schilderen zit haar in ‘t bloed en 
ze doet het al haar hele leven. 
De stijl is soms realistisch tot sur-
realistisch en af en toe ook ab-
stract. Inspiratie haalt Annique 
uit natuur, mensen, reisverhalen, 
exposities, media en andere kun-
stenaars.

tOOn hOrnman, Heesch, 
beoefent al meer dan 25 jaar het 
beroep van goud- en edelsmid. 
Inspiratie vanuit de klant of zijn 
omgeving vormen de basis voor 
zijn creatieve ontwerpen. Meta-
len, edelmetalen, kunststoffen en 
edelstenen staan centraal binnen 
zijn werk en worden op eigenzin-
nige wijze verwerkt. 

charles knOtter, Vinkel, 
maakt bronzen sculpturen.
De vraagstelling ‘hoe worden 
bronzen beelden gemaakt?’ 
heeft ertoe geleid dat hij zelf is 
begonnen met het gieten van 
bronzen beelden. Inspiratie haalt 
hij uit de medemens, een creatie-
ve echtgenote, de maatschappij 
om hem heen. Zijn werk is een 
directe afspiegeling van zijn ka-
rakter; dus uniek.

chris hendriks, Vorsten-
bosch. Ga tijdens de Open Ate-
lierroute kijken bij Chris Hendriks 
in de Dintherse Hoek. In en om 
de oude boerderij toont hij zijn 
veelzijdig werk, vooral bronzen 
objecten. Een voorproefje vind je 
op www.chrishendriks.nl. 

Gastexposant Gilles de Rooij laat 
bijzondere tekeningen zien van 
landschap en portret.

emmY verhallen, Hees-
wijk-Dinther. Haar schilderstijl is 
te omschrijven als speels/realis-
tisch. Zij wil met de bezoekers 
haar enthousiasme delen door te 
exposeren. 
Haar mede-exposant is Theo van 
Dam. Zijn disciplines zijn beelden 
en reliëfs. Dit werk geeft een ge-
weldig visueel contrast met het 
werk van Emmy in verschillende 
kunstuitingen.

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

VAN SCHAIJK/WILLEMSEN
...UW GASSPECIALIST IN DE REGIO

EIGEN VULSTATION 
VOOR 5KG FLESSEN  

PROPAAN

CAMPING GAZ 

BIJBEHORENDE ARTIKELEN

HEFTRUCKGAS 

INDUSTRIËLE GASSEN 

PETROLEUM 

-

-

-

-

-

-

-
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VAN SCHAIJK/WILLEMSEN
...UW GASSPECIALIST IN DE REGIO

EIGEN VULSTATION 
VOOR 5KG FLESSEN  

PROPAAN

CAMPING GAZ 

BIJBEHORENDE ARTIKELEN

HEFTRUCKGAS 

INDUSTRIËLE GASSEN 
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-
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-
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GASHANDEL WILLEMSEN

PROPAAN -

HEFTRUCKGAS -

EIGEN VULSTATION -

INDUSTRIËLE GASSEN -

PETROLEUM -

O.A GAS CATERAAR -

BIJBEHORENDE ARTIKELEN -

Tijdens de optocht van de Sint-
Jan naar het Noordbrabants 
museum gaven Koning Willem 
Alexander en onze Koning Arno 

van Boxtel elkaar een hand. Dit 
was een van de hoogtepunten 
van Arno aan het begin van zijn 
Koningsjaar bij ons gilde. 

“Zeker een snipperdag waard, 
dit maak je niet veel mee” aldus 
onze trotse gildekoning.

Opening Jheroniumus Bosch-jaar; 
Sint-Barbaragilde dinther was aanwezig

‘S-HERTOGENBOSCH/HEESWIJK-DINTHER - De 500 jaar Jheronimus Bosch tentoonstelling te ’s-Her-
togenbosch werd in aanwezigheid van Z.K.H. Koning Willem Alexander geopend. Naast de officiële 
gasten waren ook ongeveer 300 gildebroeders/-zusters uit Noord-Brabant aanwezig.

Bron: Omroep Brabant
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iNFLuSSO
Vleutloop 44

5384 wZ Heesch
06-23669373

Online en offline

Om de hoek

Sociaal Shoppen

 service - kwaliteit - bevlogenheid - passie
wij kopen bij onze ondernemers die al jaren het verenigingsleven ondersteunen. Die al jaren klaar staan voor 

ons, inwoners van Bernheze, ook vaak buiten de openingsuren. wij kopen bij ondernemers met service, 

kwaliteit, bevlogenheid en passie voor hun zaak. Met deze actie wordt u uitgedaagd om bij een van deze 

bedrijven te gaan kopen. wij introduceren het SOciaaL SHOPPEN...

www.danaque.nl

dANAQue HAARStudiO 
Menzel 31

5388 SX Nistelrode
0412-480836

www.festontapijtenheesch.nl

FeStON tAPiJteN HeeSCH
Broekhoek 52

5384 VR Heesch
0412-451394

www.fietsplus-rini.nl

FietSPLuS RiNi 
Laar 63a

5388 HC Nistelrode
0412-610114

www.g-italiana.nl

GAStRONOMiA itALiANA
’t Dorp 70

5384 MC Heesch 
0412-474000

www.hullie.nl

HuLLie
Canadaweg 3a
5406 TS UdeN
0412-257534

Ons kent ons

Met leuke acties

www.salonintense.nl

iNteNSe SKiN & BOdY iMPROVeMeNt 
Laarhof 22

5388 gX Nistelrode
06-10433489

www.rainbowcentre.nl

RAiNBOW CeNtRe
Laar 35

5388 HC Nistelrode
0412-617042

www.vanschijndeltegels.nl

VAN SCHiJNdeL teGeLHANdeL
Oostwijk 11

5406 XT Uden
0413-270110

CAFetARiA ’t tRAMPLeiN
Tramplein 1

5388 eS Nistelrode
0412-613669

Zoek de letters in bovenstaande pagina en maak het woord. 
Stuur dit voor 6 maart naar: info@demooibernhezekrant.nl. 
wie weet mag jij gaan shoppen bij een van deze bedrijven.

Organiseer hier de letters tot het juiste woord:

Verzamel in de puzzelstukjes alle letters.WiN eeN WAARdeBON VAN € 25,- 
VOOR BeStediNG BiJ eeN VAN 
de BedRiJVeN OP deze PAGiNA

www.5ahelmavanderakt.nl

5A HeLMA VAN de RAKt
gagelstraat 5

5374 NP Schaijk
06-36114581

www.fysiotherapie-hoogstraat.nl

FYSiOtHeRAPie HOOGStRAAt 
Hoogstraat 11

5384 Bj Heesch 
0412-453608

Succes!

www.eetcafetpumpke.nl

eetCAFÉ ‘t PuMPKe
Raadhuisplein 7

5388 gM Nistelrode
0412-612956

www.steengoedworkshops.nl

SteeNGOed WORKSHOPS
eikenhoek 62

5473 gZ Heeswijk-Dinther
06-11318621

www.mgservice.nl

MG-SeRViCe
Canadabaan 2

5388 RT Nistelrode
0412-617299

winnaar Sociaal Ondernemen vorige uitgave:
Rikie Post 

Het antwoord was: carnaval

www.faara.nl

FRANSeN ACCOuNtANCY 
& AdVieS

Kerkveld 69, 5388 RH Nistelrode
0412 474 015

www.uce.nl

uCe COMPuteRS
De Doorgang 11

5473 HZ Heeswijk-Dinther
0413-293131

 mijnwolletje

WOLLetJeS
Weijen 16

5388 HN Nistelrode
0412-610071

 mijnwolletjewww.hubo.nl

HuBO NiSteLROde
Maxend 5

5388 gH Nistelrode
0412-611033

www.consciussports.nl

CONSCiuS SPORtS
De Beekgraaf 58

5388 CV Nistelrode
0412-617333

www.influsso.nl

Bevlogenheid

Passie

Kwaliteit

Ondernemen
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WONENSpelen met je
interieur

Openingstijden 
 

Dinsdag 12.00  - 17.00 
Vrijdag 11.00 - 17.00 

Zaterdag 11.00 - 17.00 

Oude Baan 1a 
5386 KS GEFFEN 

 
www.huidenenvachten.nl 

Facebook.com/
huidenenvachten 

          VOF De Groot - Huiden & Vachten 
Volg ons op Facebook voor extra weekend acties! 

Ook in de vakanties geopend! 

Wissel van stof 
Door stoffen te wisselen, maak 
je je interieur snel lenteklaar. 
Vervang wol en fluweel door 
zijde, katoen en linnen. Donkere 
kussenhoezen maken plaats voor 
vrolijke lichte tinten. 

Decoreer met citroenen en 
limoenen
Zet een aantal glazen potten 
neer, met daarin citroenen 
en limoenen. Dit geeft de 
woonkamer een zonnige en 

frisse sfeer. Ook leuk op tafel 
is een groot schaal vol met 
felgroene appels. In de keuken 
doen kruidenplantjes in terracotta 
potten het goed.

Kaarsen in lentekleuren
Bordeauxrood en andere donkere 
kleuren zijn mooi, maar geen 
voorjaarstinten. Vervang kaarsen 
in deze nuances door frisse 
lentekleuren, als geelgroen en 
pastelblauw. Een schaal vol 
kaarsen of rijtje van verschillende 
formaten staat gezellig.

De geur van lente
Bij het voorjaar horen lichte 
bloemige en groene geuren. 
Viooltjes, limoen, jasmijn en gras 
doen denken aan de lente. Met 
een huisparfum of geurkaarsen 
voorzie je de kamer van een 
lekkere voorjaarsgeur.

Haal de lente in huis
Met kleurrijke bloemen, vrolijke accessoires en de volgende snelle interieurtips heb je in een 
handomdraai een heerlijk lentehuis.

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

keukens
badkamers

schuifkasten
interieurs

www.jmeulendijk.nl Meulendijk

Vraagprijs: € 340.000,= k.k.

Royale twee onder een kapwoning 
(577m³) welke is gebouwd in 1985 
met diverse extra’s:
Slaapkamer en badkamer 
op de begane grond.
De begane grond is 
rolstoeltoegankelijk.
Vrij uitzicht op parkje.
Royaal perceel: 465m².

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

Oude Torenweg 31  NISTElRODE
TE KOOp

Meld u aan voor TipMooiBernheze.nl
wat zou u doen als u een dag burgemeester zou zijn? 

Het al dan niet opvangen van 
veel vluchtelingen in Heesch,  
heeft de gemoederen de laat-
ste tijd behoorlijk beziggehou-
den. Niet alleen of er een azc 
moet komen, maar ook over 
de gang van zaken was er heel 

veel te doen. Wat geweest is, is 
geweest. Welke route zou u be-
wandelen? Hoe zou u omgaan 
met moeilijke beslissingen? 

De eerstvolgende enquête van 
TipMooiBernheze gaat over 

vluchtelingen en hoe daarmee 
om te gaan. Wilt u ook meeden-
ken over dit onderwerp, doe dan 
- anoniem - mee met 
TipMooiBernheze.nl en meld u 
aan via 
www.tipmooibernheze.nl. 

www.witteboerderij.nl
Hezelaar 2 - Sint Michielsgestel

073 – 5512778

MEUBELEN, 
WOONDECORATIE
RESTAURATIE EN 

STOFFERINGANTIEK
DE WITTE BOERDERIJ
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In het hart  
Patricia van de Wouw, Norma 
Lieffering en Jacky Oliemeulen 
van wijkteam Heesch: “Wij vin-
den het belangrijk om midden in 
het werkgebied aanwezig te zijn 
en een goede relatie met de klan-
ten, verwijzers en inwoners van 
Heesch te hebben. Weten wat er 
speelt in de wijk, elkaar spontaan 
ontmoeten en het gesprek aan 
kunnen gaan, is nog makkelijker 

nu we op deze nieuwe locatie zit-
ten.”
Ze willen echt benadrukken dat 
men - bij welke zorgvraag dan 
ook - vrijblijvend binnen kan 
lopen. Meestal zit er in de mid-
daguren iemand op kantoor die 
de zorgvraag ter plekke aan kan 
horen en buiten deze kantoortij-
den kan je altijd contact opnemen 
met het team via het algemene 

nummer. Thuiszorg Pantein Hee-
sch is laagdrempelig en mensen 
hoeven geen schroom te heb-
ben om vragen te stellen: “Wij 
hebben echt aandacht voor wie 
dan ook en al onze medewerkers 
werken hier met hart en ziel”. 
 
Kennismaken
Klanten kunnen voor zorgvragen 
bellen naar Pantein (0900-8803) 
en dan komt er zo snel mogelijk 

iemand van het wijkteam bij de 
klant thuis. 

Wilt u graag een keer kennisma-
ken met het wijkteam, zien waar 
en hoe ze werken of heeft u vra-
gen? 

U bent van harte welkom tijdens 
het Open huis op donderdag 25 
februari van 15.00 - 17.00 uur.

& ZEKER ZO GOEDCOOP

Prijs- en assortimentswijzigingen, zetfouten en uitverkochte artikelen voorbehouden. Alle aanbiedingen zijn bestemd voor thuisgebruik, dus niet voor handelsdoeleinden. Geldig van maandag 22 februari t/m zondag 28 februari 2016. Week 8.

Heeswijk-Dinther
Plein 1969 11
ma-za 8-21 
ZONDAG OPEN 12-18 UUR

Prijs- en assortimentswijzigingen, zetfouten en uitverkochte artikelen voorbehouden. Alle aanbiedingen zijn bestemd voor thuisgebruik, dus niet voor handelsdoeleinden. Geldig van maandag 22 februari t/m zondag 28 februari 2016. Week 8.

Heeswijk-Dinther

Runder-
hamburgers

Gebraden 
gehaktballen

Zigeuner
gehakt-
schnitzels

Kipburgers

Slavinken
3 pakken à 4 stuks naar keuze

Douwe 
Egberts 
aroma rood 
filterkoffie  
2 pakken à 500 gram naar keuze  

7.89
11.98
10.98

2 PAKKEN

3 pakken à 4 stuks naar keuze

Mineola’s  
500 gram
per kilo 1.38

500 GRAM

0.69
1.19

Smiths 
Hamka’s, Wokkels, Bugles of Nibb-it  
2 zakken à 100-115 gram naar keuze  

2 ZAKKEN

1.99
2.38

Douwe 
Egberts 
aroma rood 
filterkoffie
2 pakken à 500 gram naar keuze

5.99
12.00
9.00

3 PAKKEN

Team Thuiszorg Pantein Heesch Foto: Marcel van der Steen

Open dag bij thuiszorg Pantein Heesch
‘Wij werken hier met hart en ziel’

HEESCH - Vanaf 1 januari 2016 zit het wijkteam van Thuiszorg Pantein Heesch in het hart van Heesch, 
aan de Sergeant Thompsonstraat 1. Vanuit deze locatie wordt de zorg aan inwoners van Heesch gege-
ven. Het kleinschalige team bestaat uit enthousiaste, gedreven en professionele verzorgenden, verzor-
genden IG, verpleegkundigen en helpenden. Zij laten donderdag aanstaande, 25 februari tijdens een 
open dag, belangstellenden zien wat zij zoal doen. 

weten wat er speelt
in de wijk
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DUUrZaaM BOUwen

Wij wensen Pascal veel succes met zijn 
onderneming. De Vriendengroep.

Vorstenbosch
T 06-45596501

Voor Henk (61) en Anny (59) Schakenraad was het niet zo moeilijk. Ze kiezen bewust voor echte groene, 
duurzame energie en via de Bernhezer Energie Coöperatie is het zeker dat het ook echte groene energie 
is. “De stroom is 100% groen en van Nederlandse bodem. Bijna volledig van de wind en een klein beetje 
van de zon. Mooier kan het niet en BECO heeft als lokale coöperatie geen winstoogmerk. Dat spreekt ons 
aan”, zeggen Anny en Henk. 

Thuis hebben ze het regelmatig 
over het energieverbruik. “We 
hebben drie dochters en tot vorig 
jaar waren er nog thuis. Dat ze nu 
allemaal het huis uit zijn, is wel te 
merken aan het energieverbruik. 
Wat dat betreft, kunnen ook die 
dames nog wel wat leren.” Henk 
en Anny willen bewuster met 
energie omgaan. Door de jaren 
heen werden al wat maatrege-
len genomen, met name op het 
gebied van verwarming en ver-
lichting. “Nadat we een keer met 
een van de voorlichters van BECO 

hebben gesproken, hebben we 
ook besloten om vooral groene 
energie te gaan gebruiken. Dus 
minder en groener. Niet zozeer 
voor het geld, maar gewoon gaan 
voor echte groene energie.” 

Samen met Antoine van den 
Broek, is Henk eigenaar van Bern-
hezer Installatiebedrijf. “In het 
werk als installateur, wordt door 
klanten regelmatig gevraagd hoe 
bespaard kan worden op energie-
verbruik. Daar geven we dan ook 
tips en informatie over. Als bedrijf 

willen we ook duurzaam wer-
ken.” Duurzaamheid is volgens 
Henk wel een groot begrip. “We 
werken het liefst met duurzame 
materialen, maar dat valt niet 
altijd mee, omdat we ook naar 
concurrentie moeten kijken,” zo 
geeft Henk aan. Wat ze privé zelf 
kunnen, willen ze doen en zo ligt 
er ook nog het voornemen om 
zonnepanelen te plaatsen op het 
huis aan ‘t Hopveld, als adviseurs 
tenminste aangeven dat de wo-
ning daarvoor geschikt is. Een 
goed streven. 

Kiezen voor BECO; een lokale coöperatie 
zonder winstoogmerk

Meer info of aanmelden op 
www.bernhezerenergie.nl

Foto: Jan Gabriëls

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
n Ramen
n Deuren
n Schuifpuien
 Vouwwanden

Reek - Heesch
T 0486 43 77 62
T 0412 47 53 99
info@langenshoveniers.nl
www.langenshoveniers.nl

Pim Langens
M 06 525 448 08

Zoekt u gebruikte bouwmaterialen?
www.gebruiktebouwmaterialen.com

Openingstijden / Afhalen: Ma-Vr: 8:00-18:00 / Za: 8:00-15:00
Bezoekadres: Bobbenagelseweg 10a, 5491 VL Sint-Oedenrode 
Telefoonnummer: +31 (0)413 490524  
E-mailadres: info@gebruiktebouwmaterialen.com

DOWNLOAD ONZE WEBAPP!

Lokaal leven

Als je duurzaam wilt leven, moet je lokaal leven. 
Hoe meer je lokaal kunt eten, kopen en consumeren, 
hoe beter! Het is duur om dingen te laten verschepen 
vanuit andere landen en je moet ook lang wachten.. 
Moet je perse die schoenen uit Italië hebben, of kun 

je ook schoenen kopen bij de winkel in de buurt?

Het is goed om geld te steken in lokale initiatieven. 
Dan gaat er een wereld voor je open!

duuRzAAMHeidtiP

Probeer je auto zo 
veel mogelijk uit te 
laten rollen in plaats 
van te remmen. Dat 

kan door goed te 
anticiperen en scheelt 

veel brandstof.

duuRzAAMHeid
tiP
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BernheZe BOUWT

Specialisten in overvloed in Mooi Bernheze. We leren de bedrijven 
kennen door de vele redactionele stukken in deze themapagina’s. 
Mond tot mond reclame heet dit. De redactie vroeg zich ook af: 
‘Wat is het favoriete gereedschap/werktuig of onderdeel van hun 
werkmateriaal en wie zijn de mensen achter de advertentie’.
Wij gingen op bezoek bij de bouwvakkers en vroegen het de 
professionals zelf. Deze week:

HANS VAN DER HEĲ DEN:
‘Meedenken met de klant’

NAAM ONDERNEMER: Hans van der Heijden

BEDRIJFSNAAM: Hansan Bouwmachines

ADRES: Middelste Groes 5 - Heesch - 0412-454727

HOELANG HEB JE HET BEDRIJF? 
In 1982 is mijn vader ermee begonnen en in 2004 ben ik er bij 
gekomen. Sinds die tijd werken we samen.

WAT DOET HET BEDRIJF? 
We verkopen nieuwe machines. Met name aan de aannemerij, 
overslag, GWW (grond- weg- en waterbouw), bouwsector, 
landbouw en industrie. Ook doen we de service en onderhoud 
van de machines. We verkopen daarnaast gebruikte machines.

DORPSGENOTEN KUNNEN ME KENNEN VAN: 
Ik denk, met name van de zaak, want pas sinds een aantal jaren 
woon ik in Heesch.

MEDEWERKERS: 22

ZELF OPGESTART OF OVERGENOMEN? 
Mijn vader is gestart met het bedrijf.

WAT IS JE FAVORIETE OPDRACHT? 
Maatwerk leveren en met de klant meedenken over welke 
machine het beste past voor de werkzaamheden waarvoor de 
klant deze gaat gebruiken. 

KLANTEN VINDEN HIER: 
Oplossingen voor logistieke uitdagingen, oftewel hoe je 
materiaal van A naar B kunt brengen.

www.hansan.nl

Bouwmensen

Verkoop nieuwe en gebruikte 
wielladers, graafmachines, 

minigravers, overslagmachines etc.
Tevens slangenservice, onderhoud, 

keuring en onderdelen voor alle 
merken

HANSAN BOUWMACHINES B.V.

Middelste Groes 5 Heesch  -  tel. 0412-454727  -  WWW.HANSAN.NL
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HANSAN BOUWMACHINES B.V.

Middelste Groes 5 Heesch  -  tel. 0412-454727  -  WWW.HANSAN.NL

Verkoop nieuwe en gebruikte 
wielladers, graafmachines, 

minigravers, overslagmachines etc.
Tevens slangenservice, onderhoud, 

keuring en onderdelen voor alle 
merken

HANSAN BOUWMACHINES B.V.

Middelste Groes 5 Heesch  -  tel. 0412-454727  -  WWW.HANSAN.NL

Beter ’n goede hypotheek  
dan ’n verre vriend
Rob van Heugten   
de hypotheek adviseur uit de buurt 
’t Dorp 124 - Heesch 
0412 652 535 
rob@hetgelehuishypotheken.nl
www.hetgelehuishypotheken.nl

Laat je niet door banken meesleuren met de lage 
rente. Het aanbod van een bank is er maar één.  
Het loont zeker de moeite om verder te kijken bij 
andere hypotheek verstrekkers. Een kwart procent  
kan zomaar 50 euro per maand besparen.  
Dat is toch 3000,- in 5 jaar tijd. 
Zo zie je maar…

laat je niet
meesleuren

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

Nu tot wel 10% winterkorting! 

Maxend 35 - 5388 TV Nistelrode
0412 - 850 250 - 06 - 5476 0019

info@jvai.nl - www.jvai.nl

Met specialisten
om u heen 
bespaart u 
tijd en energie

“

”

Met specialisten
om u heen 
bespaart u 
tijd en energie

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

Professioneel & deskundig advies en uitvoering

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

Brandpreventief Adviesburo Jan van Gerwen B.V.

Adviesburo Jan van Gerwen B.V.

Brandpreventief Adviesburo Jan van Gerwen B.V.

Adviesburo Jan van Gerwen B.V.

De Morgenstond 35
5473 HE  Heeswijk-Dinther
T. 0413 29 36 63
info@adviesburojanvangerwen.nl
www.adviesburojanvangerwen.nl

BrandpreventieBeton- staal- en houtconstructiesBrandpreventief Adviesburo Jan van Gerwen B.V.

Adviesburo Jan van Gerwen B.V.

Brandpreventief Adviesburo Jan van Gerwen B.V.

Adviesburo Jan van Gerwen B.V.

De Morgenstond 35
5473 HE  Heeswijk-Dinther
T. 0413 29 36 63
info@adviesburojanvangerwen.nl
www.adviesburojanvangerwen.nl

BrandpreventieBeton- staal- en houtconstructies

De Morgenstond 35 - 5473 HE Heeswijk-Dinther - T. 0413 29 36 63
info@adviesburojanvangerwen.nl
www.adviesburojanvangerwen.nl

Adviesburo Jan van Gerwen B.V.
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Een rondje op de bouw...
Heb je nog vragen? Vraag het de specialisten.

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

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

Column
onno

Speelt de 
Situering een 
rol bij 
planSchade?
In een buitengebied komen diverse 
functies voor die invloed op elkaar 
kunnen hebben: denk aan agrarische 
bedrijven en (burger)woningen.
Anders gezegd: 
Ontwikkelingsmogelijkheden van 
een agrarisch bedrijf zijn voor een 
belangrijk deel afhankelijk van de 

afstand van het bedrijf ten opzichte van (burger)woningen. 

Door een voorgenomen realisatie van een nieuwbouwwijk of zelfs 
een enkele burgerwoning, kan de afstand tussen wonen en agrarische 
bedrijvigheid worden verkleind. 
In dat geval kan het zijn dat de uitbreidingsmogelijkheden 
van het agrarisch bedrijf worden beperkt. Die beperking van 
uitbreidingsmogelijkheden kan een waardevermindering van de 
agrarische onderneming tot gevolg hebben. Maar geldt dat ook in 
algemene zin voor de situering van het bedrijf ten opzichte van de 
nieuwe woonwijk of de nieuwe woning? 

Bij de beoordeling van een eventueel planschadeverzoek, moet de 
gemeente verschillende zaken betrekken. Om te beginnen moet 
er sprake zijn van een ‘nadeliger situatie’. Om dit helder te krijgen 
moet een zogenaamde planologische vergelijking worden gemaakt 
tussen het nieuwe en het oude planologisch regime (bijvoorbeeld 
bestemmingsplan). 

Aan de hand van deze planologische vergelijking kan worden 
vastgesteld of het agrarisch bedrijf in een nadeliger positie terecht is 
gekomen en er dus sprake is van planschade. De vraag hierbij is of ‘de 
nadeligere situatie’ alleen kan ontstaan door een feitelijke beperking 
van de uitbreidingsmogelijkheden of ook door een ‘slechtere 
situering’. Hiermee wordt dan bedoeld of een potentiele koper 
minder wil betalen omdat de bebouwde kom dichter bij het bedrijf is 
komen te liggen, zonder dat het bedrijf concreet wordt beperkt in de 
uitbreidingsmogelijkheden.

De Raad van State heeft hierover bepaald, dat de waarde van een 
agrarisch bedrijf weliswaar voor het belangrijkste deel wordt bepaald 
door de (beperking van de) uitbreidingsmogelijkheden, maar dat ook 
het dichterbij komen van een bebouwde kom van betekenis kan zijn 
voor de (situerings)waarde van het bedrijf. 
In een dergelijke situatie zullen beide aspecten dus onderzocht 
moeten worden. 
Laat u goed adviseren!

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

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

HET DICHTERBIJ KOMEN VAN DE BE-
BOUWDE KOM HEEFT INVLOED OP DE 
SITUERINGSWAARDE VAN EEN BEDRIJF

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

10%
KORTING

t/m 31 januari 2016

showroom open 
op zaterdag 

10.00 - 15.00 uur

RVL
R e i n i g i n g

R.V.L. Reiniging is gespecialiseerd
in gevelrenovatie, gevelreiniging
en dakpanreiniging/-coating
Voor gevelreiniging maken wij gebruik
van sandwassing/stoomreiniging
en telescoopreiniging d.m.v. osmosewater

Wij komen gratis en vrijblijvend bij u
langs om een offerte te maken en
een eventueel proefstuk!

RvL Reiniging
Rodenburgseweg 18 - Heeswijk-Dinther

06 52471281 - info@rvlreiniging.nl
www.rvlreiniging.nl

R.V.L. Reiniging is gespecialiseerd 

in gevelrenovatie, gevelreiniging 

en dakpanreiniging/coating

Voor gevelreiniging maken wij gebruik 

van sandwassing/stoomreiniging 

en telescoopreiniging dmv osmosewater

 

Wij komen gratis en vrijblijvend bij u 

langs om een offerte te maken en 

een eventueel proefstuk!!!

RvL Reiniging
Rodenburgseweg 18 - Heeswijk-Dinther

06 52471281 - info@rvlreiniging.nl
www.rvlreiniging.nl

Rob van de Ven Elektro BV
Langenbergsestraat 5 

5473 NM Heeswijk-Dinther 

0413-368141 
info@vandevenelektro.nl
www.vandevenelektro.nl

WAT DOEN WE?

• WONINGBOUW
• DATANETWERKEN

• EVENEMENTEN
• UTILITEIT

Peter van Roosmalen Schilderwerken
Koksteeg 50 - Vinkel

06-10189411

Schildersbedrijf Theo Wijnen
Catharinahoeve 23 - Heesch - 06-53740305

�

�

�

�

�

�

Bernheze makelaars & adviseurs
Bitswijk 10, Uden, [T] 0413 243818 www.bernheze.nl

Op de juiste plek

�

�

�

�

�

�

Bernheze makelaars & adviseurs
Bitswijk 10, Uden, [T] 0413 243818 www.bernheze.nl

Op de juiste plek

TE KOOP 
PER INSCHRIJVING

Een perceel landbouwgrond gelegen aan 

Kaathovensedijk 

te Heeswijk-Dinther.

Perceelsoppervlak: circa 2,75 hectare. 

HET PERCEEL IS OP EIGEN 
GELEGENHEID TE BEZICHTIGEN 

Sluiting inschrijving: 1 april - 15.00 uur.

Inschrijfformulier en -voorwaarden met brochure 
via ons kantoor te verkrijgen.
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Rooiseweg 22 • Schijndel • T (073) 5492356 • Ma. t/m do. 09.30 - 18.00 uur • Vr. 09.30 - 21.00 uur • Za. 09.30 - 17.00 uur

LAADPUNT LIJN 156 WELKOM

Onze wintersportafdeling 

is geopend t/m 15 maart

Fischer 
Progressor 

Speed
Performance ski

fl ow 
Merc 

 Snowboard heren  

Nitro 
Lectra 

snowboard dames

Head 
Absolut 

Joy
dames ski

259,99
359,95

Salomon
X PRO 100
Comfortabele allround 
skischoen

Onze wintersportafdeling 

is geopend t/m 15 maart

FINAL
WINTERSALE
WINTERSALE
WINTERSALE
  LAATSTE KANS!WINTERSALE
WINTERSALE
  LAATSTE KANS!
  LAATSTE KANS!
  LAATSTE KANS!

Kortingen tot 70%
                  op wintersportartikelen!

299,-
649,95

349,-
499,-

Fischer 
Koa 

dames ski
179,99
349,-

259,99
369,99

209,99
299,99

69,99
129,95

Atomic 
Affi nity LF 
Allround skihelm                    

59,98
149,95

155,97
259,95

Didriksons 
Voyage coat
Winterjas Dames

77,97
129,95

Campagnolo
Nero
Ski-jack heren

Dare 2b
Enthuse
Ski-jack heren

uitnodiging: danstoernooi dV dancing Kids 
in CC de Pas 27 en 28 februari

De dansers zien hun vrijwillige 
bijdrage, die zij leveren tijdens 
dit weekend, dat georganiseerd 
wordt door hun dansvereniging, 
als vanzelfsprekend. Het is een 
hele organisatie: uren op het 
podium zitten bij de startkaar-
ten. Vele dansen worden bege-
leid, trainsters zijn er voor het 
indansen, iedereen moet op tijd 
geschminkt en met de haren in 
de lak. De vele dansen - op top-
niveau - op het podium brengen, 
blijft een pittige opgave. “Maar 
hoe mooi is de waardering als 
het applaus uit de zaal klinkt 

van de opa’s en oma’s, familie, 
kennissen, vriendjes en vriendin-
netjes die komen kijken en vele 
complimenten overbrengen. Dat 
maakt het iedere keer weer de 
moeite waard”, vertelt voorzit-
ter Rose-Marie van Heumen en-
thousiast.

Veel taken
Wendy van Heumen, die zelf niet 
meedanst, traint nog veel dan-
sers. Ook is ze jurylid en maakt 
lange dagen: “Juryleden komen 
uit diverse landen van Europa en 
wij zitten hele dagen te kijken 

naar de dansen. Deze beoorde-
len we op presentatie, uitvoering 
en kwaliteit van de dans. We zit-
ten met minimaal vijf juryleden 
uit verschillende landen en ieder 
heeft een eigen opdracht, waar 
hij of zij op let.” Dit weekend 
komen ze naar Heesch, maar 
Wendy reist ook naar de andere 
toernooien over de grens. 

Het voortdurende enthousiasme 
tijdens deze dagen is aansteke-
lijk. Alles wordt gestroomlijnd 
georganiseerd, door een gedre-
ven bestuur, met achter zich alle 
ouders en vrijwilligers, die zich 
inzetten voor DV Dancing Kids. 
De minioren, jeugd, junioren en 
de dansers in de hoofdklasse 
blijven gaan voor die eerste plek, 
want in de echte topsport, ga je 
voor de eerste plek. Rose-Marie 
hoopt - samen met alle ouders 
en leden - dat er veel bezoekers 
komen: “Kom kijken en moedig 
ze aan, ze werken er zo hard 
voor en komend weekend is het 
makkelijk, zo dichtbij in Heesch.” 

Meer informatie over wie wan-
neer danst en de openingstijden 
op www.dvdancingkids.nl.

BERNHEZE - Een sportief evenement dat jaarlijks in CC De Pas georganiseerd wordt, is het internati-
onaal en nationaal toernooi van DV Dancing Kids. Vele honderden dansers uit Duitsland, Oostenrijk, 
België en Nederland; het neusje van de zalm van de show- en gardesport, komen zaterdag en zondag 
naar Heesch. Ook de leden zelf dansen en dat is een mooie gelegenheid voor alle belangstellenden uit 
de regio om te komen kijken naar de verbluffende resultaten. 

e2 zaalkampioenvoetbal

NISTELRODE – E2 van prinses Irene werd op zaterdag 22 februari 
kampioen in de zaalcompetitie. Voorafgaand aan de tweede speel-
dag van het toernooi, stonden ze nog derde. 

Maar door alle wedstrijden te winnen met 2-1, werd uiteindelijk de 
eerste plaats behaald! De E2 bestaat uit: Luuk van Gaal, Tijn Smits, 
Yvar van Brussel, Willem van den Hurk, Jurn Poort, Job van Zoggel, 
Daniel de Groot, Stan Smits, Gijs Theunisz en Bram van Walraven.

ERP/NISTELRODE - Prinses Ire-
ne speelde tegen koploper De 
Korfrakkers in Erp. De Korfrak-
kers waren duidelijk een maatje 
te groot voor Prinses Irene. Hard 
werken en goede fases van de 
kant van de Nistelrodese dames, 
konden hier niets aan veran-
deren. Linda van Tilburg (foto) 
was de beste speelster aan de 
kant van Prinses Irene, daarnaast 
scoorde zij ook nog drie keer. Het 
werd uiteindelijk 25-14.

de Korfrakkers 
maatje te groot voor Prinses irene 

korfbal

     voetbal               hockey  tennis  basketbal       turnen          volleybal               handbal

    beugelen                          boksen              badminton                   zwemmen                 waterpolo handboogschieten          tafeltennis

           korfbal       hardlopen      jeu de boule paardrijden     wielrennen              darten    golf

    biljarten       duivensport                 judo     vissen          skien       snowboarden                 kano  

dammen          schaken     kaarten/bridgen

1cm b

1,2 cm b

1,4cm b

          autosport                      karten              motorsport

Inspiration
Foto: Marcel 

van der Steen
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BeRNHeze SPORtieF

Nieuwe seizoen start voor actieve leden tWC Nistelrode
NISTELRODE - In twee groepen 
vertrekken de leden van TWC 
Nistelrode vanaf zondag 28 
Februari weer voor het nieuwe 
fietsseizoen van 2016.

Met de 32 leden worden vanaf 
dat moment de wekelijkse fiets- 
tochten gemaakt. Een kleine 
3000 km trappen de leden weg, 
door het mooie Brabantse, Lim-
burgse en Gelderse landschap, 
onder de leiding van een dag-ka-
pitein. Ongeveer 30 ritten zijn er 
uitgestippeld en zo gaat onze 
club ook voor een tweedaagse 
rit naar de omgeving van Arn-
hem.

Natuurlijk kost dit - naast de 
sportieve inspanning - ook wat 
financiële inspanning. Rijden 
op een mooie fiets en in mooie 
kleding kosten een kleine inves-
tering, die mede mogelijk wordt 
gemaakt door onze trouwe 
sponsoren. Deze sponsoren wor-

den enorm gewaardeerd voor 
hun bijdragen; Jack Martens 
Tweewielers, Van Mook de Ech-
te bakker, Geurts Mengvoerders 
en Van Tilburg Mode; allemaal 
betrokken ondernemers.

Afgelopen woensdag hadden 
we onze jaarvergadering en 
hierin is het gebruikelijk het lid 
met het hoogste aantal gereden 
tochten van heeft afgelopen sei-

zoen, te feliciteren. Met 27 van 
de 28 ritten, was dat Jeroen. Hij 
mocht het gouden tandwiel in 
ontvangst nemen, uit handen 
van onze voorzitter Joost.
Als je na het lezen van dit stuk-
je denkt, die club wil ik ook wel 
sponsoren of je wilt zelf actief 
deelnemen. 
Waag dan een mailtje naar ons 
secretariaat; WJM Gielis; 
gielis63@gmail.com.

HEESWIJK-DINTHER - BC Ten-
derfeet heeft per 1 januari een 
nieuw, competitie spelend team. 
De jonge spelers en speelsters 
werden afgelopen zondag in het 
nieuw gestoken.

De shirtpresentatie was tijdens 
de rust van de spannende wed-
strijd van Heren 1. De schitteren-

de tenues zijn gesponsord door 
Orthopedisch Adviesbureau 
Broeren (OABB). 

Theo en Gonny Broeren sponse-
ren al meerdere teams binnen BC 
Tenderfeet. Daar willen wij Theo 
en Gonny heel hartelijk voor be-
danken. Dankzij OABB is GU12 
helemaal in het nieuw. 

Gu12 in het nieuw

Vorige week werd Piet Van der 
Zanden zo herdacht. Zware tij-
den voor Prinses Irene, om twee 
zulke geziene mensen in korte 
tijd te verliezen.
Prinses Irene verbrak zondag de 
negatieve uitbalans, er werd dit 
seizoen nog maar drie keer ge-
lijkgespeeld in uitwedstijden, de 
andere drie keren werd verloren. 
De mannen van ‘Van Tilburg 

Mode & Sport’, wonnen van 
rode-lantaarndrager Real Lunet 
met 3-5. Niet alleen werd de 
negatieve uitbalans doorbroken, 
ook werd eindelijk weer eens ge-
wonnen van een degradatiekan-
didaat. De afgelopen seizoenen 
lukte dat zelden. Was er verlo-
ren, dan was dat misschien wel 
terecht geweest, want Real Lu-
net was gewoon gelijkwaardig. 

Prinses irene 
zwijnt bij Real Lunet

VUGT/NISTELRODE - Voor de 2e zondag op rij speelde het 1e elf-
tal met rouwbanden en werd voor de wedstrijd één minuut stilte 
in acht genomen. Geert-Jan van Dijk, een op-en-top Prinses Irene 
man, overleed vrijdagmorgen aan de gevolgen van een ongeluk op 
de A50 van afgelopen woensdag. 

voetbal

NISTELRODE - De Prinses Irene 
Vrouwen behaalden een mooie 
3-0 overwinning op het tegen-
vallende DSE. Knap was, dat 
deze keer de nul werd gehou-
den, de afgelopen wedstrijden 
lukte dat maar niet. 

Door deze overwinning komt er 
weer aansluiting met de grote 
middenmoot. 
Jody van Kessel en Sharon van 
Os (foto’s) verzorgden de pro-
ductie.

Vrouwen Prinses irene vinden 
aansluiting met de middenmoot

voetbal

Regiokampioenschappen 
turnen N3/divisie3

In de tweede wedstrijd was het 
de beurt aan Fenna en Emma, 
jeugd 1 N4. Beide dames hebben 
heel netjes geturnd en Emma 
wist zelfs met 50,725 punten 
een 2de plek te behalen! Fenna 
behaalde (voor de 3de keer) een 
5de plek, met 48,975 punten.
In de derde wedstrijd mochten 
de pupillen 2, Kaatje en Fleur 
hun oefeningen laten zien. Nao-
mi, senior 3de divisie, was 3e re-
serve voor deze wedstrijd. 
Naomi stond eerst als reserve 
geplaatst, maar mocht toch nog 
meeturnen, zij behaalde met 
38,525 een 33ste plek. Fleur ein-
digde als 7de, met 49,400 pun-
ten. Kaatje behaalde, net onder 
Fleur, een knappe 8ste plaats, 
met 49,150 punten!
Wij feliciteren Emma met haar 
zilveren medaille!

OSS/HEESCH - De regiokampioenschappen voor N3 en divisie 3 werden afgelopen weekend gehouden 
in Oss. We begonnen met de pupillen 1 N3. Lotte, Merith en Kim mochten op dit regiokampioenschap 
hun oefeningen laten zien. Lotte eindigde met 49,700 punten op een 6de plek. Kim behaalde een 30ste 
plek, met 41,925 en Merith een 34ste plaats, met 38,700 punten.

turnen

OSS/LOOSBROEK - WHV heeft 
de eerste wedstrijd na de win-
terstop verloren tegen subtop-
per Cito. De ossenaren verlieten 
Sportpark De Hoef met een 1-2 
overwinning.
 
WHV speelde vanuit een com-
pacte formatie, met Marco Lu-
nenburg als diepe spits. In het 
begin pakte dit goed uit en wa-
ren de betere kansen voor de 
thuisploeg. Desalniettemin lever-
den doelpogingen van Twan van 
der Doelen geen treffer op. Vlak 
daarna kwam de verdiende voor-
sprong, een hoge bal werd door 
Teun van Mil koppend verlengd 
naar Harold Lunenburg (zie foto), 
die beheerst raak schoot 1-0. 
Hierna ging het spel op en neer 
en kwam Cito uiteindelijk op 1-1. 

Het middenveld van WHV stond 
te diep en verspeelde de bal, 
waarop Younesse Ettahouri han-
dig naar binnen kapte en keeper 
Jaap de Wit - die een goede wed-
strijd keepte – verschalkte: 1-1. 
Vlak voor rust volgde de voor-
sprong. Van achteruit werd de bal 
zwak ingespeeld, wat genadeloos 
werd afgestraft. De topscorer van 
de competitie Ettahouri, lobte de 
bal in het doel: 1-2. De 2e helft 
was het veldspel van beide kan-
ten minder en waren er weinig 
kansen te noteren. Marco Lu-
nenburg was nog het dichtst bij 
de gelijkmaker. Hij werd door 
Tim Buunen diep gestuurd, maar 
schoot de bal rakelings naast. De 
wedstrijd liep naar het einde en 
op een gele kaart van Semsi Dog-
ar na, was het gespeeld: 1-2.

WHV verliest nipt van Citovoetbal

Harold Lunenburg
Foto: Gabriëls Fotografie 
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Toen het fluitje klonk, ging de 
wedstrijd van start. Het was 
moeilijk om de bal in de korf te 
krijgen en we gingen rusten met 
0-0. De spanning werd meer en 
meer, maar de meisjes deden al-
lemaal heel goed hun best. 
Gelukkig werd de korf gevon-
den: 1-0 en snel daarna de 2-0, 
maar toen kwam JES aan de bal 
en werd het 2-1. Daarna was het 
Altior weer 3-1. 
Maar JES bleef daarna scoren 
3-2... 3-3 en - net voor het laat-
ste fluitsignaal klonk - werd het 
3-4. Jammer, verloren, maar 
zeker weten: ZAALKAMPIOEN 
2015-2016. Namens Lotte, Sen-
na, Marith, Fieke, Dana, Guusje, 
Anne en Evie willen we Maarten 
Lucius, van Grondbank Noord-

Oost Brabant bedanken voor de 
mooie kampioenshirtjes die ze 
vol trots aandeden.

Be Quick 1 – Altior 1: 17-9
Be Quick 2 – Altior 2: 15-9
Stormvogels 2 – Altior 3: 14-8
Be Quick 4 – Altior 4: 5-10
Altior 5 – Emos 5: 12-14
Altior 6 – Flash 2: 12-16
Altior MW1 – Korloo MW1: 6-9
Altior A1 – Korloo A1: 13-10
Altior B1 – Spes B1: 5-9
Altior C1 – Spes C1: 6-2
Altior C2 – Tovido C1: 4-2
Prinses Irene D1 – Altior D1: 6-5
Prinses Irene D3 – Altior D3: 6-2
BMC E1 – Altior E1: 6-14
BMC E2 – Altior E2: 8-7
SCMH E1 – Altior E3: 1-3
Altior E4 – Bladella E3: 5-11.

Altior F1 
zaalkampioen 2015-2016

HEESWIJK-DINTHER - Altior F1 beleefde zaterdag 20 februari een 
spannende dag. Zij mochten hun kampioenswedstrijd spelen tegen 
JES in De Zaert. De meisjes waren gespannen voor de wedstrijd. 

korfbal

     voetbal               hockey  tennis  basketbal       turnen          volleybal               handbal

    beugelen                          boksen              badminton                   zwemmen                 waterpolo handboogschieten          tafeltennis

           korfbal       hardlopen      jeu de boule paardrijden     wielrennen              darten    golf

    biljarten       duivensport                 judo     vissen          skien       snowboarden                 kano  

dammen          schaken     kaarten/bridgen

1cm b

1,2 cm b

1,4cm b

          autosport                      karten              motorsport

dames dOS’80 verliezen, 
heren pakken volle buit

Scherp begin
Ondanks een scherpe start van 
de Heesche dames, met een 
goed op schot zijnde Lieke van 
den Akker, wist DOS’80 in het 

eerste kwart van de wedstrijd 
geen marge te creëren. Internos 
wist gemakkelijk gelijke tred te 
houden. Daarna nam de kop-
loper het heft in handen, door 
regelmatig te scoren vanaf af-
stand. Met rust stond er een 
acceptabele 13-10 op het sco-
rebord. Na de rust wisten de 
Heesche dames onvoldoende 
gebruik te maken van hun kan-
sen. Internos daarentegen wist 
gemakkelijk doel te treffen. Zo 
viel er, een enigszins geflatteer-
de, 30-20 als eindstand te note-
ren voor de koploper.

Verschil na rust
Van meet af aan was het een 
rommelige wedstrijd. Met chao-
tisch spel probeerde Tremeg de 
gasten uit Heesch te ontregelen, 
aanvankelijk leek dit aardig te 
werken. DOS’80 liet zich mee-
slepen en legde een statisch aan-
vallend spel op de mat. Met rust 
ontliepen beide ploegen elkaar 
weinig: 10-11 in het voordeel 
van de Heeschenaren. 

Meteen na rust werd er een ver-
schil van 4 doelpunten gemaakt. 
Eén van de uitblinkers aan Hee-
sche zijde was doelman Roy Go-
vers. Hij wist met enkele knappe 
reddingen die voorsprong van 
vier doelpunten intact te hou-
den. Eindstand: 20-24.

HEESCH - Het damesteam van DOS’80 moest het zaterdagavond in 
Etten-Leur opnemen tegen de koploper. Ondanks een goede wed-
strijd, konden zij niet voor een stunt zorgen. De heren speelden 
zondagmiddag in Gemert tegen het laag geklasseerde Tremeg. De 
winst werd binnengehaald, maar al te gemakkelijk ging dat niet.

handbal

Roy Govers Foto: Ruud Schobbers

Heeswijk neemt revanche 
met zege op erp
HEESWIJK-DINTHER - Na de 
zeperd vorige week uit bij Prin-
ses Irene, was het zaak voor het 
Heeswijk van trainer Marc vd 
Ven, om de rug te rechten en vol 
de strijd aan te gaan voor de drie 
punten. 

Op het lastig bespeelbare hoofd-
veld van sportpark De Balledonk, 
werd het dan ook een waar 
voetbalgevecht, met de thuis-
ploeg als winnaar. Danny Aarts 
en Wouter van Dijke zorgden 
voor de doelpunten, 2-0.

voetbal

Doelpuntenmaker Danny Aarts vecht één van vele duels uit 
Foto: Hans Heesakkers

OSS/HEESWIJK-DINTHER – De 
regiofinale 3e divisie turnen 
werd afgelopen weekend in Oss 
gehouden. Op zondag vonden 
hier de toestelfinales van de 3e 
divisie plaats. Nina Eijmberts 
van Sine-Cura had zich voor 
beide wedstrijden geplaatst. 

Op zaterdag startte Nina op 
vloer met haar wedstrijd. Nina 
turnde een nette oefening en 
werd beloond met een 12.25 
punt. Daarna ging de wedstrijd 
door op sprong. De sprong ging 
helaas wat minder, maar Nina 
kreeg voor haar half in/heel 
uit over pegasus toch nog een 
10.275 punt. 

Als derde onderdeel was brug 
aan de beurt. Nina turnde hier 
een nette doorgeturnde oefe-
ning, met alle eisen. Ze behaal-
de hier een 10.70 punt voor. De 
wedstrijd sloot ze af op balk met 
keurige oefeningen, met alle ele-

menten en kreeg een 9.90 punt. 
Nina belandde met haar pun-
ten op een nette 12e plaats. Op 
zondag had Nina de toestellen 
sprong en vloer. 
Nu ging de sprong over pega-
sus een stuk beter en behaalde 
ze een 11.625 punt. Op vloer 
behaalde Nina een 12.10 punt, 
die zelfs goed was voor een 3de 
plaats. Nina, gefeliciteerd met 
deze mooie resultaten!

Weer een 
medaille voor Sine-Cura

turnenAvesteyn kan geen vuist 
maken tegen Rhode

A- junior Teun van den Boom en 
Dennis van der Aa en Richard 

van Houtem van het tweede 
elftal, werden hierop ingezet. 

Avesteyn startte heel behoorlijk 
en was in de eerste fase zeker 
niet de mindere ten opzichte van 
de koploper. Rhode werd door 
een ongelukkige actie van de 
Avesteyn-verdediging in het za-
del geholpen. Zij konden, zonder 
overtuigend te spelen, de 1-0 
scoren. Met deze stand werd de 
rust ingegaan. De tweede helft 
gaf hetzelfde beeld als de eerste. 

Rhode imponeerde zeker niet, 
maar kwam op 2-0 door een 
schot van een van de Rho-
de-spitsen, waarbij de Avesteyn 
goalie helaas niet vrijuit ging. De 
wedstrijd werd daarna plichtma-
tig uitgespeeld. 

De conclusie is, dat Avesteyn 
ongelukkig speelde en weer 
geen punten pakte. De hoop is 
gevestigd op de terugkeer van 
een aantal basisspelers. Dat 
geeft toch weer hoop voor de 
toekomst.

VOLKEL/HEESWIJK-DINTHER - Na enige weken van ‘regenverlet’, 
mocht Avesteyn weer eens aantreden. Na het regelmatige verlies 
tegen Volkel, moest koploper Rhode bedwongen worden. Avesteyn 
had nogal wat personele omzettingen. Door blessureleed en schor-
singen moesten vier vervangers ingepast worden. 

voetbal

Het is makkelijk 
scoren met 

DeMooiBernhezeKrant
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In garde solo junioren vrije klasse 
is Lise eerste geworden, met 254 
punten. Lindsey behaalde de 2e 
plaats, met 247 punten. Miracle 
werd heel de trainingsweek ge-
teisterd door zieken en behaalde 
toch mooi de 1e plaats, met 276 
punten. Spirit heeft vandaag een 
mooie dans laten zien, ondanks 
dat er twee niet meededen. Ze 
haalde de 1e plaats, met 252 
punten. Het paar Lieke en Jordi 
werden - na wat zenuwslopende 
minuten op het podium, omdat 
de muziek het niet deed - 1e, 
met 281 punten.
In de jeugd solo sportklasse: 
Guusje werd 1e - 286 punten op 
de voet gevolgd door Vera 2e 
- 283 punten. Untouched mars 
hoofdklasse werd ook 1e - 291 
punten. Diamonds in de garde 
jeugd sportklasse 1e - 273 pun-

ten. Touch werd 1e - 292 punten 
in de garde hoofdklasse. Modern 
jeugdklasse Euphoria (279 pun-
ten) en hoofdklasse Inspiration 
(285 punten) behaalden een 1e 
plaats. 
Na dit weekend kan DV Dancing 
Kids kan zich opmaken voor het 
eigen toernooi weekend. Za-
terdag en zondag is CC De Pas 
een danstempel waar honderden 
dansers hun talenten komen la-
ten zien. Ook de leden van DV 
Dancing Kids hebben hier in 
Heesch een thuiswedstrijd, voor 
alle ouders en verzorgers, opa’s 
en oma’s, vrienden en vriendin-
netjes en iedereen die nieuws-
gierig is naar de prestaties van 
de dansers. 

Meer informatie op 
www.dvdancingkids.nl.

Bernhezer 
dansers naar Overloon 

NISTELRODE/OVERLOON – De meiden en jongens van DV Dan-
cing Kids gingen op toernooi in Overloon. Op bezoek bij DV De 
Bekse Klinkertjes was het een sportieve dag, met mooie resultaten. 
Het Nederlands Kampioenschap komt dichterbij en daarmee ook de 
ultieme uitdaging; het Europees Kampioenschap. 

dansen

Lise eerste en Lindsay tweede op het podium

Nieuwe scheidsrechters en een onderlinge 
wedstrijd voor Slamdunk ‘97

Daarnaast krijgen de spelers met 
een diploma voor basketbal-
scheidsrechter, ook beter inzicht 
in de spelregels en kunnen daar-
door beslissingen van scheids-
rechters beter begrijpen. In to-
taal mochten we tien nieuwe 
scheidsrechters op F-Niveau en 
drie scheidsrechters op E-Niveau 

verwelkomen. 
Woensdagavond 17 februari 
werden de diploma’s uitgereikt 
door Jetje van Schaijk, die ‘Aan-
nemings- en Transportmaat-
schappij B.V. Cor van Schaijk’ 
vertegenwoordigde. Cor van 
Schaijk sponsort de officiële NBB 
shirts voor de scheidsrechters die 

het E-diploma hebben behaald. 
De E-geslaagden ontvingen - 
naast het NBB shirt en het diplo-
ma - een bidon. De aanwezige 
geslaagden voor het F-diploma 
ontvingen van de vereniging 
het diploma, een fluitje en een 
bidon. Aansluitend aan de uit-
reiking, speelden de U18-1 en 
U18-2 een onderlinge wedstrijd. 
Deze wedstrijd werd gewonnen 
door de U18-2. Het bestuur van 
Slamdunk ‘97 bedankt, mede 
namens haar leden, de direc-
tie van Aannemings- en Trans-
portmaatschappij B.V. Cor van 
Schaijk voor de sponsoring.
Mocht u of uw bedrijf Slamdunk 
‘97 willen sponsoren, neem dan 
contact op met het bestuur voor 
de mogelijkheden. 
Op www.slamdunk97.nl vindt u 
onze contactgegevens.

HEESCH - Maar liefst tien leden van Slamdunk ‘97 hebben in de-
cember vorig jaar deelgenomen aan de scheidsrechtercursus op 
F-niveau. In november en december hebben vier leden van Slam-
dunk ‘97 deelgenomen aan de scheidsrechtercursus op E-niveau. 
Beide cursussen worden door de Nederlandse Basketball Bond ge-
geven. Het diploma is een vereiste om wedstrijden te mogen leiden.

Start nieuwe groep bij DV Dancing Kids

Deze groep gaat één keer in de 
week trainen, op donderdag-
middag van 16.00 tot 16.45 uur. 
Tijdens de les gaan de kinderen 
korte eenvoudige dansjes aanle-
ren, waarin naast beginselen van 
de gardedans en moderne dans, 
ook eenvoudige acrobatiek (rad-
slag, handstand en koprol) wordt 
aangeleerd. Plezier in het dansen 
staat voorop! De kinderen gaan 
niet deelnemen aan wedstrijden, 
alleen af en toe een optreden in 
eigen dorp. Er is wel de moge-
lijkheid om later door te stromen 
naar de wedstrijdgroep, maar dit 
gaat altijd in overleg.

De lessen worden gegeven in 
onze accommodatie op het 
Sportpark van Pr. Irene. De ac-
commodatie is boven de kleed-
kamers van Pr. Irene. Om 15.45 
uur gaat de deur open, zodat 
de kinderen zich rustig kunnen 

omkleden en gymschoentjes aan 
kunnen doen. Er is geen aanschaf 
van aparte kleding nodig. Op 3 
en 10 maart zijn er gratis proef-
lessen. Aanmelden hiervoor kan 
via info@dvdancingkids.nl of via 
telefoon 0412-612001. Bij aan-
melden via mail, graag duidelijk 
de naam en geboortedatum ver-
melden en een telefoonnummer.
Graag tot ziens!

NISTELRODE – Een nieuwe beginnersgroep voor kinderen van 5 t/m 8 jaar start vanaf donderdag 3 
maart. Jongens en meisjes die houden van dansen en die de jonge groep kinderen van dv Dancing 
Kids misschien al hebben zien dansen op de Jeugdpronkzitting en dat erg leuk vonden, kunnen zich nu 
aanmelden.

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

www.mooibernheze.nl

dOnderdag 25 feBruari

filmavond
CC Nesterlé Nistelrode
PAGINA 13

wmO-koffieochtend
CC Servaes Heeswijk-Dinther

raad & daad 
inloopspreekuur
CC De Pas Heesch

workshop werken met 
energie bij centrum maia
Palmenweg 5 Nistelrode

lezing: zandwegen
Heemschuur Heesch

Open dag pantein
Sergeant Thompsonstraat 1 
Heesch
PAGINA 24
 
vrijdag 26 feBruari

5a helma van de rakt: 
Bijzondere aandacht 
avond
Gagelstraat 5 Schaijk

algemene leden-
vergadering kBO heesch
CC De Pas Heesch

reiki 1 bij centrum maia
Palmenweg 5 Nistelrode

peutermiddag Bs delta
Herderstraat 2 Heesch

Blijspel: niets is pluis in 
het warenhuis
De Stuik Vorstenbosch

de lachspiegel: 
zeker weten
Willibrordcentrum 
Heeswijk-Dinther

Boogie wonderland 21+
Lunenburg Loosbroek

inzamelen oud ijzer
Vorstenbosch

zaterdag 27 feBruari

familieopstellingen 
bij centrum maia
Palmenweg 5 Nistelrode

dv dancing kids: 
internationaal 
danstoernooi
CC De Pas Heesch
PAGINA 28

levensmiddelen-
inzamelingsactie
Ingang van Jumbo 
Heeswijk-Dinther

Optreden koor vivace
H. Willibrorduskerk 
Heeswijk-Dinther

de lachspiegel: 
zeker weten
Willibrordcentrum 
Heeswijk-Dinther

inzamelen oud ijzer
Vorstenbosch

zOndag 28 feBruari

dorsdag op menzel
Lindenhoeve, Menzel 
Nistelrode
PAGINA 8

voorspeelochtend 
jeugdleden fanfare aurora
’t Dorp 138 Heesch
PAGINA 14

fototentoonstelling 
heemkundekring
Schoonstraat 35 Heesch

concert: stanza
Kloosterkapel Vorstenbosch
PAGINA 2

vv vogelvreugd: kaarten
CC Servaes Heeswijk-Dinther

de lachspiegel: 
zeker weten
Willibrordcentrum 
Heeswijk-Dinther

maandag 29 feBruari

centrum samarpana: Yoga
Rukven 2a Heeswijk-Dinther

Yoga
Kloosterkapel Vorstenbosch

dinsdag 1 maart

training voor ouders van 
regenboogkinderen bij 
centrum maia
Palmenweg 5 Nistelrode

inloopspreekuur 
fysiotherapie hoogstraat
Hoogstraat 11 Heesch

centrum samarpana: 
met creativiteit en kleur 
naar inzicht
Rukven 2a Heeswijk-Dinther

vv vogelvreugd: kienen
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Yoga
Kloosterkapel Vorstenbosch

wOensdag 2 maart

5a helma van de rakt: 
frisse neus wandeling
en Bosavontuur
Schaijk

i-meet: film
Raadhuisplein 21 
Heeswijk-Dinther

centrum samarpana: 
intuïtief klanken & 
klank-lig-ontspanning
Rukven 2a Heeswijk-Dinther

gratis inloopspreekuur 
van soest & partners 
accountants en adviseurs
Cereslaan 4 Heesch
PAGINA 12

voorjaarsshow ’t sfeerhuys
Karlingerweg 1 Uden/Slabroek
PAGINA 9

lezing: dynamisch Beekdal 
van de aa
CC Servaes Heeswijk-Dinther

jeugdatelier
Kloosterkapel Vorstenbosch

dOnderdag 3 maart

Boek & Babbel
Bibliotheek Heesch

voorjaarsshow ’t sfeerhuys
Karlingerweg 1 Uden/Slabroek
PAGINA 9

raad & daad 
inloopspreekuur
CC De Pas Heesch

voorlichtingsbijeenkomst 
reumavereniging
Wilgenstraat 15 Veghel

Oud papier
Dorp Vorstenbosch

meditatie avond
Kloosterkapel Vorstenbosch

vrijdag 4 maart

BOBz
Dorpshuis Nistelrode

reiki 2 bij centrum maia
Palmenweg 5 Nistelrode

Boek & Babbel
Bibliotheek Heeswijk-Dinther

voorjaarsshow ’t sfeerhuys
Karlingerweg 1 Uden/Slabroek
PAGINA 9

Optreden van gerard van 
maasakkers en frank cools
De Stuik Vorstenbosch

wereldgebedsdag
Parochie Sint Servatius 
Loosbroek
PAGINA 6

zaterdag 5 maart

vormsel
Lambertuskerk Nistelrode

uitslag en feestavond 
vorstenbosch kwist
Bar de Ketel Vorstenbosch

nothing else matters
CC De Pas Heesch

zOndag 6 maart

politiek café
CC De Pas Heesch

centrum samarpana: 
met creativiteit en kleur 
naar inzicht
Rukven 2a Heeswijk-Dinther

vv vogelvreugd: kaarten
CC Servaes Heeswijk-Dinther

maandag 7 maart

Oud papier kern en 
buitengebied
Heeswijk

centrum samarpana: Yoga
Rukven 2a Heeswijk-Dinther

Boek & Babbel
Bibliotheek nistelrode
maart 2016

Yoga
Kloosterkapel Vorstenbosch

dinsdag 8 maart 

inloopspreekuur 
fysiotherapie hoogstraat
Hoogstraat 11 Heesch

informatieavond 
Bs ‘t maxend
Maxend 6 Nistelrode

vv vogelvreugd: kienen
CC Servaes Heeswijk-Dinther
 

Yoga
Kloosterkapel Vorstenbosch

wOensdag 9 maart

5a helma van de rakt: 
frisse neus wandeling
Start Maxend 75 Nistelrode

inloopochtend Bs ‘t maxend
Maxend 6 Nistelrode

reiki 3a bij centrum maia
Palmenweg 5 Nistelrode

dokter van Bernhoven 
@ de regio: voet- en 
enkelproblemen
CC De Pas Heesch

centrum samarpana: 
workshop bewustwording
Rukven 2a Heeswijk-Dinther

dOnderdag 10 maart

raad & daad 
inloopspreekuur
CC De Pas Heesch

kBO liederentafel
De Stuik Vorstenbosch

vrijdag 11 maart

kasper van kooten: 
Bonte avond
CC Nesterlé Nistelrode

zaterdag 12 maart

Boekenmarkt st. pep
CC De Pas te Heesch

expositie marianne 
van heeswijk
Kloosterkapel Vorstenbosch
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zOndag 13 maart

natuurwandeling 
in de maashorst
Erenakkerstraat 5 Nistelrode
PAGINA 9

Boekenmarkt st. pep
CC De Pas Heesch

Open dag 13 maart bij 
centrum maia
Palmenweg 5 Nistelrode

voorviering communie
Kerk Vorstenbosch

expositie marianne 
van heeswijk
Kloosterkapel Vorstenbosch
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