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Open Oefendag bij Politiehonden
Vereniging HELPt ELKANDER
Pakwerker
Gerard en de
hond in actie

eetcafé Vorstenbosch
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Ze worden goed verzorgd en zijn super afgericht. De Mechelse- en Duitse herdershonden van
leden van politiehondenvereniging Helpt Elkander. Drie keer in de week wordt er getraind aan de Meerstraat 49A
in Heeswijk. Welke disciplines de dieren beheersen kan iedereen daar zelf komen bekijken tijdens de
Open Oefendag op zaterdag 18 maart van 9.00 tot 16.30 uur. Naast Helpt Elkander zijn er ook talrijke
politiehondenverenigingen uit de regio. Vooral in de middaguren belooft de vereniging behoorlijk wat spektakel.
De toegang is gratis en tussen de middag is er voor iedereen een bord erwtensoep.
HEESWIJK-DINTHER -

Directeur BS albertus
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Tekst en foto: Wendy van Lijssel
Het zijn allemaal hondenliefhebbers en bijna zou je stellen dat het
een ‘mannending’ is, maar PHV
Helpt Elkander telt intussen ook
een jongedame en regionaal zijn
er, zo wordt door de 15-koppige
club beweerd, meerdere dames
in de weer om hun Mechelse- of
Duitse herder te trainen tot een

Wij trainen
onze honden
tot pH1, het
grovere werk

echte politiehond. Dat wil zeggen dat de honden vanaf pup
talloze disciplines geleerd krijgen
die door de politie gebruikt worden bij het uitvoeren van haar
taken. Dat kan onder andere zijn
in de bewaking, als assistent bij
een arrestatieteam, maar ook
het opsporen van een buit of het
inrekenen van een op de vlucht
geslagen verdachte. Vooral het
oefenen van laatstgenoemde
met een zogenaamde ‘pakwerker’ is spectaculair om te zien,
zo weet DeMooiBernhezeKrant,
nadat zij onlangs een kijkje nam.
“Wij trainen onze honden tot
PH1. Dat is eigenlijk het grovere
werk.
Er zijn 26 oefeningen. Zo leren de
honden onder andere aangelijnd
en onaangelijnd te volgen, over

een hindernis te springen, een
klimsprong over een schutting
te maken, zwemmen, zoeken en
apporteren, voorwerpen en personen bewaken en op te sporen,
maar ook vluchtende mensen
tot stilstand te brengen. Ook
als deze met een vuurwapen
schieten of met een stok slaan”,
vertelt voorzitter Gerrit van den
Heuvel. Het relaas wordt onderbouwd door laatstgenoemde te
laten zien.
Terwijl de hond op grote afstand
is, schiet pakwerker Gerard
meerdere malen met een vuurwapen en slaat op de vlucht.
Nadat de hond de opdracht
krijgt hem te grijpen, is het dier
er niet alleen in no time, maar
kan Gerard ook niets anders dan

Zaterdag 18 maart organiseert
de PHV een Open Oefendag
waar ook andere verenigingen
bij betrokken zijn.
Iedereen is van harte welkom
om een kijkje te komen nemen.
Van den Heuvel: “We laten
spectaculair politiewerk zien en
dat we goed georganiseerd zijn.
Maar we willen ook graag (jonge) mensen enthousiasmeren
voor deze hobby.”

Levensverhalen
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www.meermaashorst.nl

Krant niet op
woensdag
ontvangen?
Laat het ons weten via
info@demooibernhezekrant.nl
Tel. 0412-795170 of
06-22222955

Alle tandartsbehandelingen en
het tandtechnisch laboratorium
onder één dak!

tering

autobelet

www.g a afg rafi

stil blijven staan, terwijl het dier
zich in hem vast gebeten heeft.
In een andere oefening slaat Gerard de hond met een tak, maar
ook in deze weet het dier niet
van wijken. Het is precies waarop getraind wordt. Commando’s
van anderen aannemen mogen
de dieren niet.

ROLLUIKEN ZONWERING
KUNSTSTOFKOZIJNEN

sch. n l

MAATWERK UIT EIGEN WERKPLAATS

NISTELRODE Laar 28 | 5388 HG Nistelrode | Tel. (0412) 61 24 33

Cereslaan 12A - 06-22692338
Info@vanderheijdendakkapellen.nl
www.vanderheijdendakkapellen.nl

Zoggelsestraat 21a, Heesch
T. 0412 - 45 3113
www.akker-zonwering.nl

• Implantaten
• Klikgebit
• Kunstgebit
• Reparaties
Tandarts Heeswijk
Balledonk 35
5473 BD Heeswijk
0413-292649
www.tandartsheeswijk.nl

Zie pagina 17

Jumbo Wiegmans Heesch
Jumbo Nistelrode

Jumbo Heeswijk Dinther
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Eerste namen 24-uurs
Solexrace festival bekend

CoLUMN
Ton Bens

BORRELPLANK

Extreem voorverkoopvoordeel 18 t/m 28 maart
HEESWIJK-DINTHER - Het 24-uurs Solexrace Festival viert dit jaar
op 25, 26 en 27 augustus haar elfjarig jubileum. Het topje van de
feesttaart is onlangs bekend gemaakt.
Met namen als dj Paul Elstak &
Jebroer, Def Americans, Ronnie
Ruysdael, Dansado & de Feestneger en uiteraard mede organisator WC Experience belooft het
weer een groots feest voor jong
en oud te worden. Op 11 maart
starten de inschrijvingen voor
de zwaarste 24-uurs Solexrace
ter wereld én de moddervette
Brascross. Een week later, op
18 maart, gaan de eerste festivalkaarten eruit met extreem
voorverkoopvoordeel tijdens de
Vroege Kippen Voordeelactie die
loopt tot 28 maart.
Recordjaar
Afgelopen jaar betekende voor
het 24-uurs Solexrace Festival
een recordjaar qua bezoekers
en deelnemers. Zo was de zaterdag volledig uitverkocht! Dit
jaar doen ze daar nog een flinke
schep bovenop. Een vernieuwd
solex parcours, een extra autoklasse voor minder getalenteerde bouwers van de Brascross, vernieuwde Brascrossbaan
en een spetterend feestprogramma. Naast eerdergenoemde namen komen er de komende we-

Def Americans

ken nog tal van namen bij. In alle
drie de tenten wordt het drie dagen feest voor jong en oud, dat
staat vast!
Vroege Kippen Voordeelactie
Vanwege het elfjarig jubileum
duurt de Vroege Kippen Voordeelactie dit jaar elf dagen, van
18 tot en met 28 maart.
Mensen die hun entreekaarten
online kopen tijdens deze actie
kunnen genieten van extra voorverkoopvoordeel bovenop het
normale voorverkoopvoordeel.
Inschrijvingen en reglementen
Voor meer informatie over inschrijvingen, reglementen, voorverkoopvoordeel en tickets kun
je terecht op
www.24uurssolexrace.nl.

Expositie schilderijen
Hans Schepers
NISTELRODE - Ik ben Hans Schepers, geboren op 23 mei 1945 in
Enschede. Op mijn 25e ben ik naar Amsterdam verhuisd. In 1977 tijdens het carnaval in ’s-Hertogenbosch leerde ik Jan Heerkens kennen
en ben in augustus 1978 gaan samenwonen in Nistelrode. In 2002
kon ik met prepensioen en heb mijn hobby tekenen en schilderen
weer opgepakt. Het eerste jaar bij De Eijnderic en van 1 september
2004 tot en met 30 juni 2011 bij de Gemeentelijke Academie voor
Schone Kunsten in Arendonk, België. Deze heb ik na vijf jaar afgesloten met een Getuigschrift Schilderkunst, Kunstgeschiedenis en
twee jaar daarna het Getuigschrift Specialisatiegraad Schilderkunst.
En nu mag ik op uitnodiging van CC Nesterlé een deel van mijn werk
exposeren in het gebouw aan de Parkstraat in Nistelrode en wel van
6 maart tot 3 april tijdens de openingstijden.

Het staat o zo gezellig... een
borrelplank gevuld met kaasjes,
tapas en lekkere vleeswaren.
Voor onze klanten stellen
wij steeds vaker een mooie
borrelplank samen. Niet alleen
voor feestjes, maar ook steeds
meer bedrijven maken hier
gebruik van onder andere bij
klantenavonden of voor feestjes op locatie.
Om de klanten extra te verwennen of om je gasten mee te
nemen op een culinaire trip. Het fijne van dit vak is dat de
mogelijkheden met kaas- en vleeswaren oneindig zijn. Het
is ook leuk om te zien hoe zo’n borrelplank in elk land een
eigen karakter krijgt. In de Oostenrijkse bergen wordt een
plank gecombineerd met lekkere dikke plakken boerenham
en in Spanje met Manchego-kaas en Chorizo worst. Bij Bon
Fromage combineren we deze borrelplanken vaak met onze
hapjes uit eigen keuken! Ruim 10 jaar geleden bij de (her-)
opening van Bon Fromage kwam een klant in de winkel die
vroeg of we ook hapjes konden maken en leveren voor een
school.
Na het samenstellen van
een mooi gevarieerd
assortiment werd de
bestellijst ook via onze
website aangeboden.
Maar ook in de winkel
kan van de bestellijst
gebruik worden gemaakt.
En nu ruim 10 jaar later,
en inmiddels vele hapjes
verder, blijkt dat dit nog
steeds een eye-catcher
is voor feestjes, recepties
en verjaardagen. Het
blijkt dat er nog steeds
behoefte is aan (Brabantse) gezelligheid onder het genot
van een lekker drankje en hapje. En elk feestje is voor ons
weer een mooie manier om ons te presenteren aan een nog
steeds groeiend publiek.
Heeft u binnenkort een feestje of bijeenkomst, informeer
dan gerust in onze winkels in Oss of Heesch naar de
mogelijkheden.
Bon Fromage Team Oss-Heesch
Ton en Elly Bens.

Met vriendelijke groet, Hans Schepers

WITLOF MET BRIE EN APPEL
Boodschappenlijstje

Kloosterkapel kunst- en cultuuragenda:
Zaterdag 11 en zondag 12 maart
expositie Objecten door Marion
de Goeij. De machines, die op
het CHV-terrein in Veghel staan,
bleken een grote inspiratiebron:
“Mooie dingen inspireren, hebben kracht en roepen hun eigen
energie op.” Van 11.00 tot 17.00
uur, toegang gratis.

©MariondeGoeij

Donderdag 16 maart lezing over
Opruimen door Annemieke Belgraver. Zij geeft tijdens de avond
op levendige wijze uitleg over
hoe we ons huis op orde kun-

nen krijgen én houden. Aanvang
20.00 uur, entree € 5,-.
Vrijdag 17 maart, dag met familieopstellingen. Tijdens groepssessies kan de hulpvrager tot inzicht komen in de vaak verborgen
dynamiek in het gezin. Info en
aanmelden: Margareth Bloemen
tel 0413-351075 of via e-mail
margarethbloemen@home.nl.
U kunt ook één van de volgende
dagen kiezen: zaterdag 15 april
en zaterdag 20 mei.

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

twee stronken witlof
acht plakken brie
1/2 appel
r
zout en verse zwarte pepe
olijfolie
handje walnoten
beetje honing

Voor twee
personen

Tijd: 15 minuten en
10 minuten in de oven

BEREIDINGSWIJZE:
Verwarm de oven voor op 200 graden. Verwijder de lelijke buitenste bladeren, het kontje en de harde kern en snij ze doormidden. Verhit vier eetlepels
olijfolie in een pan. Leg de halve stronkjes met de platte kant in de pan en
bak twee minuten op middelhoog vuur. Hierna de deksel op de pan en nog
vier minuten smoren. Haal de stronkjes uit de pan en leg ze met de platte
kant omhoog in een ovenschaal. Bestrooi met zout en peper. Schil de appel
en snij in dunne plakjes en verdeel deze over de witlof. Verdeel daarna over
elk stronkje twee plakjes brie. Hak een handje walnoten fijn en strooi dit over
de brie. Doe de witlof met appel en brie in de oven gedurende tien minuten
of totdat de brie lekker gekleurd en gesmolten. Haal de witlof met appel en
brie uit de oven en maak het geheel af met wat honing.
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tien jaar Eetcafé Vorstenbosch Column Hieke Stek

gemeentedichter

Als ik ’s morgens een kopje thee zet, zie ik een zin op het labeltje
van het Pickwickzakje staan die mij altijd aan het denken zet.
Ik dacht: dat is een mooie inspirerende bron voor mij, als nieuwe
gemeentedichter! Dus heb ik de labeltjes gefotografeerd en
ga daarbij mijn gedachtespinsels schrijven. Ik hoop dat je mijn
pennenvruchten met veel plezier leest en wellicht inspireert
het je ook om over het labeltje na te denken. Voor de lezers
die iets met mij willen delen, heb ik een speciaal e-mailadres
aangemaakt: dichtervanbernheze@gmail.com. Zo kunnen we
elkaar lezen.

Ik zou het
best willen ontrafelen
recht in de ziel willen
kijken om haar diepste
mysterie te ontdekken.

V.l.n.r.: Rona van de Camp, Marijke van den Tillaar, Willy Bijl, Marietje Dortmans en Maria Kanters
Tekst en foto: Wendy van Lijssel

VORSTENBOSCH – Elke tweede en laatste vrijdag van de maand hoeven inwoners van Vorstenbosch
niet zelf hun potje te koken, maar kunnen zij om 18.00 uur betaalbaar aanschuiven voor een heerlijk
3-gangen diner in het Eetcafé, dat gehouden wordt in gemeenschapshuis De Stuik. Ter gelegenheid
van het 10-jarig bestaan wordt hier op vrijdag 10 maart het glas geheven samen met feestelijke visite
tijdens een 4-gangen diner geserveerd door speciale gasten.
Onder de vlag van Stichting
Zorgvoorzieningen Vorstenbosch
werd tien jaar geleden begonnen met een eetcafé. “De keuken
moest aangepast worden en we
moesten van alles aanschaffen
zoals saving-dishes, serviesgoed,
bestek en dergelijke. Dat konden we dankzij een donatie van
Rabobank, een subsidie van de
gemeente Bernheze, een bijdrage van Stichting Op ’t Dorp en
Bouwbedrijf Hendriks
Coppelmans”, vertellen
voorzitter Ben Cornelissen en Willy
Bijl van genoemde Stichting en
Marijke van den
Tillaar die als coordinator vanaf
dag één actief is
bij het Eetcafé. Na
een voorzichtige aftrap met één keer per
maand volgde al snel een
uitbreiding naar twee keer. Een

misplaatst
idee
is dat het Eetcafé uitsluitend
bedoeld is voor
ouderen of alleenstaanden. Iets
wat met klem naar
het ‘rijk der fabelen’
wordt verwezen. “Iedereen is welkom, jong en
oud. De enige voorwaarde is dat

er een connectie is met Vorstenbosch. Als iemand uit het dorp
bijvoorbeeld graag een keer komt
eten met zijn broer die toevallig elders woont, is dat helemaal
geen probleem.” Het sociale aspect staat centraal en is het belangrijkste van het hele gebeuren.
Gehoopt wordt dat mensen die op
de één of andere manier de drempel nog niet over zijn gestapt, zich

ZOTTE

ZATERDAG
op
Nu ook
RDAG
DONDE

Ik zou ze
willen omarmen de
stellingen van Cantor, Fermat,
Taylor, Lagrange en Pythagoras
diep willen geloven in het vermoeden van Poincaré.
Ik zou hen
Plato en Aristoteles
belangrijk voor mij willen maken
en hen op een groot voetstuk willen
plaatsen in de kleine voortuin van
mijn huis.

‘Het sociale aspect staat centraal en is
het belangrijkste van het hele gebeuren’
succes dat mede te danken is aan
een grote groep vrijwilligers, het
lekkere eten van Laverhof en het
kleine prijskaartje van € 8,35. “Er
zijn 25 vrijwilligers op allerlei fronten actief. Het is een hele fijne club
mensen”, weet van den Tillaar. De
gasten hebben elke keer keuze uit
twee soorten soep, vlees, groenten, aardappels en wisselend twee
soorten pudding of bavarois. Een

Ik zou van
priemgetallen willen houden
met plezier wortel willen trekken
liefdevol de grootste gemene deler
delen en in het algoritme van Euclides willen lopen.

EXTRA*
KORTING
OP DIESEL/BENZINE/LPG

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

HESCHEWEG 223 OSS

hierover heen zetten want: “We
zien mensen elke keer genieten
van het eten, maar zeker ook van
elkaars gezelschap”, zeggen Cornelissen, Bijl en van den Tillaar.
Het Eetcafé bestaat tien jaar
Een jubileum dat op 10 maart gevierd wordt. “We pakken extra
feestelijk uit met een 4-gangen
diner. Normaal hebben we een
buffet, maar dit keer wordt iedereen bediend door Laverhof koks
Margret van Zutphen en Gwen
Vogels. Zij openden destijds het
eetcafé.
Verder schuiven ook burgemeester Moorman en wethouder
Glastra van Loon aan”, vertellen
Cornelissen, Bijl en Van den Tillaar.
Tot een week voor de volgende
datum kan aangemeld worden
om mee te eten via Joke van Os:
0413-366604. Voor diegenen die
het financieel moeilijk hebben is er
een speciale regeling. Voor meer
informatie hierover kun je contact
opnemen met Marijke van den
Tillaar: 0413-365389.

Video Design
Lunenburg
Video Design
kostbare
UwUw
kostbare
‘oude’
Lunenburg
8 mm‘oude’
film op dvd
Uw Jhr.
kostbare
‘oude’
8 Speelmanstraat
mm film
22
Heeswijk, 06-22066338
8 mmop
film
op dvd
dvd
Jhr. Speelmanstraat 22
Heeswijk, 06-22066338

Maar dat alles
is mij ontnomen
door die vervelende leraar
wiskunde
hij maakte van mij een
ondeugende rebel
die meer op de gang was dan
braaf in de klas.

Persoonlijk contact.
Ook na het afsluiten
van uw hypotheek.
Kom
gerust
langs!

Grunsven
& Haerkens
Van Van
Grunsven
& Haerkens
Hoofdstraat
100 A, 5473 AT Heeswijk
- Dinther
Hoofdstraat 100a, 5473
at Heeswijk-Dinther,
0413-291980
Julianastraat 12, 5258 NB Middelrode
Julianastraat 12, T5258
nB
Middelrode,
073-7820167
0413 - 29 19 80 Heeswijk - Dinther
Heilig Hartplein 6a,T5275
Dungen,
073-7820106
073 -BM
782Den
01 67
Middelrode
I www.vangrunsvenhaerkens.nl
www.vangrunsvenhaerkens.nl
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gezondheid in balans

ZorG eN hULp

Spoed, als elke seconde telt
alarmnummer Brandweer,
ambulance en Politie 112
Doven en slechthorenden
spoedeisende hulp 0900-8112
Geen spoed
Brandweer 0412-458888
Politie 0900-8844
Politie doven en slechthorenden
0900-1844
Huisartsenpost 0900-8860
BerNheZe
Ons Welzijn 088-3742525
info@sociaalteambernheze.nl
www.ons-welzijn.nl
ThUiSZorG paNTeiN
Voor al uw zorgvragen 0900-8803
www.thuiszorgpantein.nl
heeSch
huisartsen
Huisartsenpraktijk P.J.A.
van der Burgt
Langven 24, 0412-453798
spoed overdag: 0412-455282
Huisartsenpraktijk De Zwaan
en Van Sonsbeek
schoonstraat 21
0412-450802
spoed overdag: 0412-450802
Huisartspraktijk L. van Cruchten
’t Dorp 37, 0412-451355
spoed overdag: 0412-454945
Mw. N.A.M. Hiemstra
Hoogstraat 1a, 0412-451380
spoed overdag: 0412-452739
apotheek
BENU Apotheek Heesch
open ma.-vr. 8.00-17.30 uur
zaterdag 11.00 - 13.00 uur
0412-451971
BrabantZorg
Locatie: Heelwijk en Thuiszorg
Heelwijk/Laarstede
Mozartlaan 2, 0412-465500
www.brabantzorg.eu
heeSWiJK-DiNTher
huisartsen
Huisartsenpraktijk
De Vrij-Kesselaer
Plein 1969 13b, 0413-292350
spoed overdag: 0413-292730
Huisartsenpraktijk Heilaren
Heilarensestraat 64
0413-292922
spoed overdag: 0413-293393
apotheek
Apotheek Heeswijk-Dinther
Plein 1969 13a
open ma.-vr. 8.30-18.00 uur
tussen 12.30 en 13.30 uur
gesloten. Buiten openingstijden
voor spoedeisende recepten
kunt u naar de Regioapotheek in
Bernhoven, naast de hoofdingang
van het Ziekenhuis Bernhoven
uden. 0413-381848
Laverhof
Locaties Cunera, De Bongerd en
ondersteuning thuis
Zijlstraat 1, tel.: 0413-298100
NiSTeLroDe / VorSTeNBoSch
huisartsen
Huisartsenpraktijk Nistelrode
Beekgraaf 58a. 0412-611250
apotheek
Apotheek Nistelrode
open ma.-vr. 8.30-17.30 uur
zaterdag 11:00-12:00 uur
buiten openingstijden voor
spoedeisende recepten bij de
Regioapotheek in het
Ziekenhuis Bernhoven.
0412-614035
BrabantZorg
Locatie: Laarstede en Thuiszorg
Heelwijk/Laarstede
Laar 40, 0412-407020
www.brabantzorg.eu
Verloskundige Nistelrode-heesch
Verloskundige praktijk noVa
Mozartlaan 2 Heesch
0412-646839
spoed: 06-53673167
www.novaverloskundigen.nl
LooSBroeK
Huisartsen & apotheek vindt
u onder meer in Heeswijk-Dinther
& nistelrode. De huisartsen uit
de regio draaien diensten in
Loosbroek.
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Bieb klust bij in Vorstenbosch
HEESWIJK-DINTHER/VORSTENBOSCH – Het was het Jaar van het Boek en daarom had de bibliotheek
in Heeswijk-Dinther vorig jaar al een fraai boek gereserveerd voor het in oktober opgerichte Kluscafé
van Vorstenbosch. Het geschenk, met de toepasselijke naam ‘Klussen voor Dummies’, werd vrijdag
‘eindelijk’ uitgereikt aan Jan Kanters, adviseur van Stichting Zorgvoorzieningen in Vorstenbosch.
volle Kluscafé van Vorstenbosch,
dat elke tweede vrijdag van de
maand plaatsvindt in gemeenschapshuis De Stuik, viel de keus
op een toepasselijk exemplaar
uit de serie ‘Voor Dummies’. Jan
Kanters toonde zich verheugd:
“In dit boek staat enorm veel
informatie over hoe je te werk
gaat bij allerlei klusjes in en rond
huis.
Een mooie aanvulling op ons
credo om elkaar zoveel mogelijk
vooruit te helpen.”

Jan Kanters neemt het bibliotheekgeschenk in ontvangst van Agnes
Setrojojan. Rechts bibliotheek-locatiemanager Astrid van Berkom en op de
achtergrond voorzitter Annie Hoevenaars van Kluscafé Vorstenbosch.

Samen met Kanters waren namens het Kluscafé ook voorzitter Annie Hoevenaars en Rien
van der Steen naar de ruime
bieb in het centrum van Heeswijk-Dinther getogen. De biblio-

theken in Bernheze, Landerd,
Uden, Veghel en Oss selecteerden voor 2016 maar liefst 153
organisaties die zich bezighouden met het wel en wee van de
gemeenschap. Voor het succes-

De openbare bibliotheek voert
vele campagnes om boeken
en lezen onder de aandacht te
brengen.
Opvallend zijn daarbij activiteiten om laaggeletterdheid te bestrijden, lezingen die vooral bedoeld zijn om kennis te delen en
bijvoorbeeld bijeenkomsten over
belastingaangifte, die samen
met de KBO op touw worden
gezet.

Het team van Bernheze
Media heeft een nieuw gezicht. Joyce van Griensven
is aangeschoven bij het
verkoopteam van DeMooiBernhezekrant. Met haar
enthousiasme als inzet zal
zij de ondernemers van
Bernheze de mogelijkheden
van DeMooiBernhezekrant
laten zien. Joyce stelt zich
voor in het katern Mooi
voor vrouwen. Haar doel
is om elke ondernemer in
Nistelrode, Vorstenbosch en
Loosbroek op de hoogte te
brengen van wat de kracht
van communiceren is.
Benieuwd naar de diensten
van Bernheze Media?
0412-795170.

Zie pagina 15
Mooi voor vrouwen

uitreiking certificaten taalvrijwilligers door
wethouder van moorselaar
Schadewijkstraat 6, 5384 BC Oss
Postbus 322, 5340 AH Oss
088 3742525
www.ons-welzijn.nl

Locatie Bernheze
Vrijwilligerspunt
Ank Meertens
06-14342803

J.C. Checkpoint
Ingrid Engelbart
Adrie van den Berg
Sanne van Susteren
0412-456546
www.jongerenwerkbernheze.nl
Sociaal Team
088-3742525
info@sociaalteambernheze.nl

Afgelopen februari hebben de taalvrijwilligers van de drie groepen ‘Leren? Gewoon doen!’ in de gemeente Bernheze en Veghel en de taalvrijwilligers van de Taalcafe’s deelgenomen aan de basistraining ‘Taal
voor het leven’. De basistraining is ontwikkeld door de Stichting Lezen & Schrijven. Door deze training
worden taalvrijwilligers nog beter toegerust om burgers te helpen met de Nederlandse taal.
Uitreiking certificaten
In totaal deden negen vrijwilligers en twee beroepskrachten mee aan de training. Tijdens de laatste bijeenkomst werden de behaalde certificaten uitgereikt door wethouder van Moorselaar. Wethouder van
Moorselaar is ook een van de initiatiefnemers van het project ‘Leren? Gewoon doen! dat in 2011 gestart
is in de gemeente Bernheze.
Project ‘Leren? Gewoon doen!’
Het project is voor alle burgers uit de gemeente Bernheze die beter willen leren lezen, schrijven en rekenen. Op dit moment is het nog mogelijk om mee te gaan doen in de dinsdagavondgroep en de donderdagochtendgroep.
Taalcafé
Het Taalcafé is voor statushouders die meer aandacht willen besteden aan het spreken van Nederlands.
Het Taalcafé is iedere dinsdagochtend in het pand van ONS welzijn in De La Sallestraat in Heesch.
Meer informatie?
Als je meer informatie wil hebben over het project ‘Leren? Gewoon doen!’ of het Taalcafé dan kun je
contact opnemen met Ank Meertens of Femke Prince van ONS welzijn.

Last van
hooikoorts?

Al eens aan een
voetreflexmassage gedacht.
Sandra van Aarle - 06-30742113
Berg en Dalseweg 2b Heeswijk-Dinther
info@vidyavoetreflexmassage.nl - www.vidyavoetreflexmassage.nl

Fysiotherapie op maat
Kerkstraat 8a Vorstenbosch - 0413-795196
www.fysiotherapievorstenbosch.nl
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Stamppot met een bijzondere eigen twist
Stemmen voor Alina van Marsbergen
HEESWIJK-DINTHER – Ze houdt ervan om te bakken, braden, koken en voor
haar gezin bijzondere gerechten op tafel te zetten. Toen ze onlangs de CêlaVita
Stamppot Kookwedstrijd voorbij zag komen, besloot Alina van Marsbergen uit
Heeswijk-Dinther er in een opwelling aan deel te nemen. Tot haar verrassing
kreeg ze recent bericht dat ze met haar bijzondere stamppot in de top drie geëindigd is. Wie er met de eerste prijs aan de haal gaat wordt bepaald door het aantal
stemmen via de CêlaVita Facebookpagina.

Bernheze
heeft een
schatkamer
aan streekproducten

Alina van Marsbergen

Tekst en foto: Wendy van Lijssel

Alina van Marsbergen houdt van
lekker eten en drinken en vooral gezelligheid. Ze is gastvrij en
iedereen is welkom om bij haar
thuis aan te schuiven. De maaltijd is wat haar betreft een dagelijks rustpunt en een moment
om de dag met elkaar door te
nemen. Daar besteedt ze dan
ook tijd aan. “We leven (bijna)
allemaal gehaast en gemakkelijk.
Ook met eten. Snel iets koken,
mayonaise, jus of appelmoes erbij en klaar. Dat zouden we niet
moeten doen. Ik vind het belangrijk om te weten wat je in je
mond stopt. Waar het vandaan
komt en hoe je daar iets lekkers
van kunt maken”, vertelt ze opgewekt. Alina kookt bewust met
minder zout en suikers en regelmatig biologisch. Ze zou een
groot voorstander zijn van kooken eetlessen op de basisschool

want, zo stelt ze, daar begint
het. Die goede ondergrond kreeg
ze zelf ook van huis uit mee. Er
werd onder andere gegeten van
de groenten uit de eigen moestuin. “Het hoeft niet persé biolo-

jes, cajunkruiden, perzik, mango
en ongezouten cashewnoten heb
verwerkt. De opdracht was om
een paar foto’s en de ingrediënten door te sturen.

‘Het gaat me niet om het winnen.
Ik vind het veel leuker om mijn
recept te delen met iedereen’
gisch, maar het is gewoon goed
om te weten wat je eet.
Bernheze heeft een schatkamer
aan streekproducten. Als ik zie
wat we aan groente, fruit en
vlees hebben in het Aa-dal dan
is onze gemeente rijk”, weet ze.
Alina heeft diverse receptenboeken, maar ze meldt lachend: “Ik
kijk alleen naar het plaatje en
probeer het dan te maken.”
Naast Hollandse pot, vindt ze
het vooral leuk om bijzondere,
buitenlandse gerechten te maken
of om een standaard maaltje een
eigen twist te geven met dat wat
ze voorhanden heeft. Dat deed
ze onlangs ook toen ze de CêlaVita Stamppot Kookwedstrijd
voorbij zag komen. “Ik bedacht
ter plekke om een andijviestamppot te maken waarin ik kipreep-

Dat heb ik gedaan”, vat ze het
samen. Tot haar verrassing kreeg
ze onlangs bericht in de top drie
geëindigd te zijn. Daarmee heeft
ze al een vintage kookpan, een
stamper, afgiethulp en kookboek
gewonnen.
De uiteindelijke allround stamppot winnaar ontvangt een jaar
lang gratis aardappelen ter waarde van € 350,-. Dit wordt bepaald door te stemmen na 13
maart via de Facebookpagina
van CêlaVita.
Alina: “Dat zou natuurlijk mooi
zijn, maar het gaat me niet om
het winnen. Ik vind het veel
leuker om mijn recept te delen
met iedereen.” Lachend: “Maar
ik hoop natuurlijk wel eerste te
worden, dus hoop ik dat er op
me gestemd wordt.”

Croissant fromage
da’s andere kaas

Anders dan anders is onze ham-kaascroissant.
Knisperend bladerdeeg met kaas en stukjes
ham. Wat het áfmaakt is de pittige marinade
die zorgt voor ’n verrassende bite.
Eens geproefd? Dan wil je geen andere meer.
de bakkers Lamers
Schaepmanlaan 101, Oss – T. 0412 625449
’t Dorp 109, Heesch – T. 0412 454646

www.debakkerslamers.nl
in Maren-Kessel,
Haren (bij Oss)
en onze winkels
in Oss en Heesch

:

Bij aankoop van 2 broden

2 Ham-Kaas
croissants

ers
n de bakk

tips va

e maand:

taartje van d

9,

2,

50

appel

inaas
Yoghurt-S
taart

95

geldig t/m 15-3-2017

normaal 2,90
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parochienieuws

Bernhezefamilieberichten

Bezinningsochtend in de veertigdagentijd
BERNHEZE - De vastentijd is een periode die begint op Aswoensdag
en dient ter voorbereiding op het paasfeest. In deze veertig dagen
van inkeer, bezinning en gebed willen we in de parochie De Goede
Herder extra stilstaan bij het feit dat we een gemeenschap van geroepenen vormen.
Dit doen we op zaterdag 18
maart, een dag voor het hoogfeest van Sint Jozef. In hem vinden wij een mooi voorbeeld van
gemeenschap zijn. Hij was niet
alleen een dromer, maar vooral een visionair. Daar waar religie en gemeenschapszin elkaar
raken zien wij in Sint Jozef een
persoon die verder ging dan zijn

(religieuze) plicht. Hij was een
zorgzaam mens, als sociaal wezen én als religieus wezen.
Het thema wordt ingeleid door
Embregt Wever, pastoraal werker voor de diocesane Diaconie
& Missie van het bisdom ’s-Hertogenbosch. De bezinningsochtend is in de Heesche Petrus’

Dankbetuiging

Ens Kum ut...

Banden kerk aan de Kerkstraat 2
en begint om 9.00 uur met een
gebedsviering. De bijeenkomst
wordt om 12.30 uur afgesloten
met een lunch. Deelname is gratis maar vooraf aanmelden is nodig in verband met de maaltijd.
Iedereen is welkom, ook mensen
van buiten de kerken in Geffen,
Heesch, Nistelrode, Nuland, Vinkel en Vorstenbosch.

Langs deze weg willen wij iedereen hartelijk bedanken
voor de belangstelling en het warme medeleven
na het overlijden van

Je kunt je opgeven bij pastoraal
werkster Annemie Bergsma via
0412-451215 of

Bedankt voor het medeleven en steun na het overlijden van

bergsma@petrusemmausparochie.nl.

Boodschap Raad van Kerken bij de
verkiezingen

Mies Ruijs
An Ruijs-van Roosmalen, Kinderen en Kleinkinderen
Heesch, maart 2017
Dankbetuiging

Johanna van der Meijde-van den Hogen
Ook voor de vele kaarten, bloemen, telefoontjes, bezoeken en
de giften voor Stg. Dichterbij van het Maxend Nistelrode.
Grard van der Meijde
Erwin
Sandra

BERNHEZE - Het is een kostbaar goed dat op 15 maart 13 miljoen Nederlanders hun stem mogen uitbrengen om de samenstelling van onze volksvertegenwoordiging te bepalen. De Raad van Kerken vindt
verkiezingen een waardevol aspect van de vrijheid waarin wij leven. Ze willen er zuinig op zijn en er
zorgvuldig mee omgaan.
ving, maar met volksvertegenwoordigers in de ware zin van
het woord. Wij hebben respect
voor moedige politici, bereid tot
een constructieve opstelling, of
zij nu geroepen zullen worden
tot het vormen en steunen van
een nieuwe regering, of dat hun
toekomstige rol in de oppositie
zal zijn.

De Raad van Kerken: “Wij hopen op een verkiezingsstrijd die
informatief en verhelderend zal
zijn, zodat weloverwogen kan
worden gekozen. Het debat mag
stevig zijn, maar hopelijk ook
sportief. Het zou jammer zijn als
de vorm in plaats van de inhoud
komt. Dat zou kunnen doordat
vergroving en gebrek aan respect
voor de tegenstander zozeer de
aandacht trekken, dat de inhoud
verloren gaat. Wij roepen daarom alle partijen en politici op de
toon van het goed geargumenteerde debat te zoeken. Kwalitatief sterke argumenten hebben
overtuigingskracht. Oneliners en
sensatiezucht leiden de aandacht
van de inhoud af.
We zijn ons bewust van de nood
bij een groeiende groep landgenoten, die het gevoel heeft geen

toegang te hebben tot autoriteiten en tot politici die beslissingen
nemen die gevolgen hebben
voor hun mogelijkheden en onmogelijkheden in het leven. We
kunnen ons de frustratie en de
ergernis voorstellen die dat met
zich meebrengt. De kerk wil blijven zoeken naar solidariteit en
verbondenheid met mensen en
waar we kunnen hun stem versterken en pleitbezorger zijn van
deze onderstroom.
De kiezers roepen wij op politici
kritisch te beluisteren. Sommige
beloften kunnen nu eenmaal
niet waar gemaakt worden en
hebben geen geloofwaardigheid. Wij hopen op een nieuwe
Tweede Kamer, niet in de eerste
plaats gevuld met behartigers
van de eigenbelangen van bepaalde groepen in de samenle-

Het zijn immers niet de kortetermijnbelangen van groepen
waar alles om draait. Het gaat
om de waarden waarop onze
samenleving als geheel is gebouwd. Die zullen centraal

Wij hebben
respect voor
moedige politici
staan, wanneer problemen op
de lange termijn werkelijk duurzaam worden behartigd. Dat zijn
waarden als vrijheid in het algemeen, vrijheid van godsdienst,
vrijheid van meningsuiting, respect voor persoonlijke levenssfeer en veiligheid, maar ook
solidariteit, gastvrijheid en het
borgen van goede zorg. Dat is
waar voor Nederland. Dat geldt
ook voor Europa en voor heel de
wereld waar Nederland deel van
uitmaakt.”

Snuffelmarkt Willibrordcentrum
HEESWIJK-DINTHER - Een ruim aanbod van onder andere elektronische apparaten, huishoudelijke spullen en meubilair vind je op de
snuffelmarkt die zondag 19 maart gehouden wordt. Op zoek naar
iets leuks voor in of rondom huis, of zomaar nieuwsgierig naar het
aanbod? Kom dan lekker rondsnuffelen op de snuffelmarkt in het
Willibrordcentrum.
Aanleveren/ophalen spullen
Goed bruikbare spullen lever je
na aanmelding aan. Aanmelden
kan via: 06-20031590. Ook kun
je deze aanleveren op de zaterdag vóór de snuffelmarkt, zaterdag 18 maart, van 10.00 tot
14.00 uur bij het Willibrordcen-

trum, naast de Heeswijkse kerk.
Op die dag halen vrijwilligers
ook spullen aan huis op.
Meer weten over de markt in het
Willibrordcentrum?
Zie www.willibrordcentrum.nl.
Tot ziens op de snuffelmarkt!

Stemmen is...
een keuze hebben
en die ook benutten
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Schenking van ondernemers aan
EHBO zorgt voor veiliger Nistelrode
Ondernemersvereniging Nistelrode doet schenking van € 2.500,- aan EHBO-vereniging

Aanbiedingen
geldig
van
t/m15
24maart
juli 2014
Aanbiedingen
geldig
van18
9 t/m
Aan Laar / Tramstraat - Nistelrode

Vorstenbosch
0413-363645

Nistelrode
0412-611282

Kogelbiefstuk

€ 2,50

100 gr.
Mariëlle Hurkmans van Autoschade Nistelrode heeft hun AED beschikbaar gesteld om buiten te hangen en
EHBO-vereniging Nistelrode en OVN hopen dat meer mensen dit doen.

NISTELRODE - Tijdens het najaarsoverleg over veilig ondernemen Kleinwijk kwamen het aantal en de
locaties van de AED-apparaten op bedrijventerrein Kleinwijk ter sprake. Er bleken twee AED-apparaten
te zijn die alleen tijdens de openingsuren van desbetreffende bedrijven bereikbaar zijn. Om te zorgen
dat deze 24 uur per dag bereikbaar zijn, zouden ze buiten moeten hangen in verwarmde kasten. Helaas
brengt dit kosten met zich mee.
Tijdens een reguliere vergadering van de ondernemersvereniging, stelde het bestuur de vraag
hoe het met de overige AED’s in
Nistelrode gesteld is en in welke mate deze toegankelijk zijn.
Na een inventarisatie door de
EHBO-vereniging bleek er behoefte aan nieuwe AED-kasten
die buiten hangen én aan opleidingen om deze te kunnen bedienen.
Omdat de ondernemersvereniging iets wil doen voor alle inwoners van Nistelrode, en niet

alleen voor het bedrijventerrein,
heeft zij € 2.500,- vrijgemaakt
als geschenk aan de EHBO-vereniging met als voorwaarde dat
dit volledig ten goede zou komen aan een uitbreiding van
AED-apparatuur en opleidingen,
om zo een veiliger dorp mogelijk
te maken.
De EHBO-vereniging dankt
OVN hartelijk voor deze gift en
zegt toe te zullen nagaan hoe
dit geld optimaal kan worden
ingezet. Samen met de andere
EHBO-verenigingen in Bernheze

en de gemeente is zij al jaren bezig om de AED-dekkingsgraad in
de kernen te verhogen. De gift
van OVN kan daar voor Nistelrode in belangrijke mate aan bijdragen.
Ondernemersvereniging Nistelrode is een actieve vereniging
die de ondernemers graag met
elkaar in contact brengt, om zo
een goed ondernemersklimaat
in Nistelrode te bevorderen. Op
www.ovnistelrode.nl meer informatie over het lidmaatschap en
de vereniging zelf.

Vriendenconcert Maaslands
Senioren Orkest

Hamkluifjes

€ 1,19

100 gr.

Rookworst
100 gr.

€ 1,05

Gebraden
varkensrollade
100 gr.

€ 1,49
Groent� e� frui�
d�’� d� klo�
ron� geniete�

RAAPSTELEN
500 gram

€ 1.25

EkoPlaza webshop
afhaalpunt

KOMKOMMER + SLA € 1.95
BLAUWE DRUIVEN (pitloos) 500 gram € 1.75
Cadeautip!
De Gezonde Cadeaubon
Laar 80a • 5388 HK Nistelrode • Tel. 0412-612426
info@ceelengroentefruit.nl

NIEUW!

Appel abrikozen brioche
ter intro

2,95

Heerlijk fris van smaak
HEESCH/OSS - Het Maaslands Senioren Orkest, MSO, neemt in de wereld van de blaasmuziek een bijzondere plaats in. Haar doel is plezierig in het gehoor liggende muziek spelen. Dit jaar bestaat MSO 35
jaar en op 29 oktober geeft het orkest een groots jubileumconcert in CC De Pas in Heesch.
Het MSO heeft veel kosten en
het wordt steeds lastiger om daar
dekking voor te vinden. Mede
ook om aan de vraag “waar en
wanneer treden jullie op?” te
kunnen voldoen, is er een vriendenclub van het Maaslands Seniorenorkest.
Als vriend van het MSO maak je
promotie voor de vereniging in
je vrienden- en kennissenkring
terwijl je hen ondersteunt met
een jaarlijkse vrijwillige bijdrage
zonder minimum.

Wat mag je van hen verwachten?
Allereerst een tijdige berichtgeving van komende concerten via
e-mail. Verder een uitnodiging
voor het bijwonen van een jaarlijks vriendenconcert voor twee
personen. Aanmelden voor het
vriendenlidmaatschap via:
msoheesch@gmail.com of
06-22545937. Het vriendenconcert een keer vrijblijvend bijwonen? Dat kan natuurlijk ook.
Er is een vriendenconcert op
zondag 12 maart om 14.30 uur

in SCC ‘De Binnenstad’ in Oss.
Een consumptie staat voor je
klaar vanaf 14.00 uur en de toegang is gratis.
Het wordt een bijzonder concert
want Harmen Klaver, de dirigent
die het MSO bijna 20 jaar met
veel passie heeft gedirigeerd,
gaat het stokje overdragen aan
dirigent Peter van Helvoort. Dit
maakt het extra de moeite waard
om het concert bij te wonen.
Iedereen is welkom!

4 eierkoeken

Ruwe
bolster

voor

2e voor

1,00

1,00

Van Mook
De Echte Bakker

Laar 66 - 5388 HK Nistelrode - 0412-611277
www.vanmook-echtebakker.nl

VOLOP PARKEERGELEGENHEID
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Kbo heesch

KBO Bernheze
Belastingservice
2017
HEESCH - De belastingservice is
een dienst voor senioren van 65
jaar en ouder met een laag inkomen. Zij kunnen hulp krijgen bij
hun aangifte, bij een verzoek om
teruggave inkomstenbelasting of
bij het aanvragen van toeslagen.
Wie kunnen van deze belastingservice gebruikmaken?
De belastingservice is er voor
alle senioren van 65 jaar en ouder met een laag inkomen. Wij
hanteren de inkomensgrens voor
alleenstaanden, een inkomen tot
€ 35.000 per jaar. Voor gehuwden of samenwonenden is dit bedrag maximaal € 50.000.
Belastingservice in Heesch
Allereerst is het belangrijk, dat
je zelf een afspraak maakt. Dan
weet je zeker dat je een bonafide KBO-belastinginvulhulp hebt.
Hij/zij kan zich legitimeren.
Theo Cuppen, 0412-452346,
neemt geen nieuwe klanten meer
aan, Jan Renders, 0412-452439
Henny Gloudemans
0412-452225

Belasting en meezingen of -dansen

Jo van der Putten, 0412-451859
Michiel Brouwer, 0412-452560
Theo Zomers, 0412-785468.

tafel. Deze zal plaatsvinden in
De Wis. Aanvang 19.30, einde
± 22.00 uur.

Wil je liever iemand van buiten
Heesch, dan kun je contact opnemen met Jo Lamers van afdeling
Nistelrode, tel. 0412 611708. Senioren hoeven om gebruik te maken van deze service geen lid van
een ouderenbond te zijn.
Ook ONS welzijn verleent belastingservice. Senioren vanaf 65
jaar, die een pensioen hebben tot
maximaal € 500,- per maand,
kunnen ook bij deze organisatie
terecht. Bel hiervoor met 0412653232.

Anneke van Lankveld-Dobbelsteen zal met ”Ut bont gezelschap” garant staan voor een
gezellige avond. Tijdens deze Liederentafel kun je volop meezingen met bekende liedjes en voor
de liefhebbers zetten we de tafels
aan de kant zodat er gedanst kan
worden.
Boeken met muziekteksten zullen aanwezig zijn. Dus iedereen
kan meezingen. Deze uitnodiging is voor alle 50-plussers van
Loosbroek en Bernheze en voor
alle mensen van de Zonnebloem,
koren, enzovoort Ze starten om
19.30 uur en eindigen rond de
klok van 22.00 uur. De entree
is € 2,- per persoon en de consumpties zijn voor eigen rekening. Zie ook www.loosbroek.nu

Let wel: ONS welzijn is aanvullend op bestaande initiatieven,
als je elders terecht kan, word
je naar die instantie verwezen.
Mensen jonger dan 65 jaar met
een beperkt inkomen kunnen een
beroep doen op Sociaal Raadsliedenwerk van ONS welzijn.

Liederentafel
Loosbroek - Op donderdag
16 maart organiseert de KBO
Loosbroek weer een liederen-

Dansen:
gezelligheid kent
geen tijd
HEESCH - Met deze slogan wil
de muziekgroep ‘Di–is–‘t’, we-

derom een fantastische dansmiddag opluisteren. De groep
bestaat uit vier muzikanten en
twee zangeressen en zingt een
repertoire uit de jaren ‘60 en ‘70.
Zij treedt vooral op voor mensen
van middelbare leeftijd en voor
bewoners in zorgcentra. Restaurant De Waard staat garant voor
een hartelijke ontvangst in een
sfeervol ingerichte zaal.

len deze dansmiddagen vaker
worden georganiseerd.
Voor nadere informatie kun je
bellen met 0412-451613 of
0412-474654.

Deze middag heeft voor KBO-leden veel gezelligheid te bieden.
Ook niet KBO-leden uit de regio
zijn echter welkom; ‘hoe meer
zielen hoe meer vreugd’ luidt het
spreekwoord immers! De eerste
dansmiddag op 29 januari was
heel goed bezocht. Daarom zal
er waarschijnlijk ook veel belangstelling bestaan voor een dergelijke gezellige middag vol ouderwets amusement op zondag 26
maart.

Heeswijk-dinther - KBO-leden zijn op woensdag 15 maart
om 14.30 uur welkom in CC Servaes voor de jaarvergadering.

Je bent welkom om 14.00 uur
in de zaal van restaurant ‘De
Waard’, Kerstraat 3 in Heesch.
De entree bedraagt € 2,- en dit
is inclusief een gratis kopje koffie
of thee.
Bij voldoende belangstelling zul-

Telefoonnummer Restaurant De
Waard: 0412-451755.

Jaarvergadering

Speciale aandacht voor de bestuursverkiezing. Aftredend en
herkiesbaar zijn: Sonja van den
Berg-Bresser en Willy van der
Steijn. Henk Kuijpers en Harry
van de Ven treden af. Het bestuur draagt in hun plaats Margriet Beeftink-van Asselt en
André Verstegen voor.
Voorafgaand is iedereen welkom
om 13.30 uur voor de eucharistieviering in de St.Servatiuskerk,
waarin we onze overleden leden
herdenken. Pastoor Joost Jansen
gaat voor en Koor Cantando luistert de viering op.

Woonwensenonderzoek 50plus Bernheze
BERNHEZE - Het Ouderen Overleg Bernheze (OOB) wil in de maand april een woonwensenonderzoek
houden onder de ouderen in de gemeente Bernheze. Daarin wordt gevraagd naar de toekomstige
woonsituatie. Dit onderzoek wordt gehouden in samenwerking met Bernheze Media, TOPonderzoek
uit Horst en de ouderenorganisaties in de vijf kernen van Bernheze. De gemeente ondersteunt deze
woonenquête waarvan de doelgroep 50plus is.
Wat is de aanleiding?
En wat is het doel?
Dit woonwensenonderzoek is
een gevolg van de speerpunten
die de werkgroep ‘Wonen voor
Ouderen’ van het OOB medio
vorig jaar heeft ingediend bij het
college van de gemeente. Dit
in het kader van de opstelling
van de gemeentelijke woonvisie 2016-2021. Eén van deze
speerpunten is het doen van een
diepteonderzoek onder de doelgroep 50plus en deze te vragen
naar hun persoonlijke woonbehoeften en woonwensen. Dit
onderzoek sluit dan ook aan op
de medio 2016 door de gemeenteraad vastgestelde woonvisie
2016-2021. Doel van het onderzoek is bewustwording creëren
bij ouderen over hun toekomstige woonsituatie en peilen wat de
woonbehoeften en woonwensen zijn.
Voor wie gaat OOB het doen?
Veel ouderen denken op tijd na
over de vraag of hun huidige
woonsituatie wel levensloopbestendig is. Dat wil zeggen: is de
woning voorbereid op toekom-

stig wonen, waarbij sprake kan
zijn van grotere afhankelijkheid
van anderen en minder mobiliteit in huis en daarbuiten? Toch
blijken er ook ouderen te zijn die
hierover pas gaan nadenken als
zij, vaak onverwacht, in een situatie van minder mobiliteit en
grotere afhankelijkheid van derden terecht komen.
Wat gaat OOB doen?
En wanneer?
De vragenlijst in het woonwensenonderzoek richt zich op de
huidige en toekomstige woonsituatie van ouderen (50plus).
Via de antwoorden op deze
vragen wil OOB graag inzicht
krijgen in hoe ouderen hierover
denken en wat zij voor hun toekomstige woonsituatie belangrijk vinden. Het onderzoek vindt
plaats van 6 tot 20 april. De uitkomst ervan wordt begin mei
verwacht.
Waarom en waarvoor?
Het
woonwensenonderzoek
50plus helpt ouderen over hun
toekomstige woonsituatie na te
gaan denken. Door zich meer

bewust te worden van de mogelijke situatie dat aanpassingen
van de woning of verhuizen naar
een woning die toekomstbestendig (gemaakt) is, op een bepaald
moment echt nodig is. Zoals een

Meld je nu aan voor het burgerpanel
www.tipmooibernheze.nl
Wie gaat het doen?
In wekelijkse oproepen in
DeMooiBernhezeKrant en via
andere lokale media worden
inwoners ouder dan 50 jaar op-

OOB rekent op een grote respons
van ouderen om gratis en anoniem
aan dit onderzoek mee te doen
drempelloze woning die met
mogelijke beperkingen in de
toekomst rekening houdt. OOB
rekent op een grote respons van
ouderen om aan dit onderzoek
mee te doen. Dat maakt de uitkomst ervan representatief voor
hoe ouderen over hun toekomstige woonsituatie nadenken,
wat zij er van vinden, welke keuzes zij daarbij maken en wanneer
deze keuzes gemaakt worden.
OOB hoopt daarmee ook specifiek per kern een beeld te krijgen. De uitkomsten kunnen de
gemeente helpen bij de invulling en concretisering van haar
woonbeleid.

geroepen deel te nemen aan dit
woonwensenonderzoek.
Men kan zich gratis en anoniem
aanmelden via
www.tipmooibernheze.nl en na
aanmelding krijgt men in april
een mail met de vragenlijst. Aan
mensen die geen computer hebben of moeite denken te hebben
met het invullen van de vragenlijst wordt de mogelijkheid geboden een papieren vragenlijst in te
vullen.
Onder andere via de KBO-afdelingen en de ANBO wordt door
een ouderenadviseur of andere
vrijwilliger ondersteuning ge-

boden. In dat geval wordt de
papieren vragenlijst door deze
adviseur of vrijwilliger daarna digitaal verwerkt.
Wat wordt er gedaan
met de uitkomst van het
woonwensenonderzoek?
De uitkomst van het woonwensenonderzoek wordt door
de OOB-werkgroep samen met
TOPonderzoek
geanalyseerd
en vertaald naar conclusies en
aanbevelingen. Deze worden in
het halfjaarlijkse overleg met de
wethouders/portefeuillehouders
Wonen en Zorg besproken in
juni om daarna te worden aangeboden als een advies van het
Ouderen Overleg Bernheze aan
het college en de gemeenteraad
van Bernheze. Daarmee kunnen
zij het beleid dat in de woonvisie
is geformuleerd voor wat betreft
het wonen voor en door ouderen concreter maken en zo nodig
en mogelijk bijsturen.
De OOB-werkgroep Wonen
voor Ouderen bestaat uit
Toon van Dijk, Jan Heijmans,
Willy van der Steijn en
Henk Verschuur.
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Nieuwe directeur Albertusschool houdt
van opbouwen en ontwikkelen
LOOSBROEK - Tamara Smits is sinds twee maanden directeur van basisschool Sint Albertus. Wie is
Tamara, wat is haar eerste indruk en welke uitdagingen ziet ze?
EVEN VOORSTELLEN
Tamara Smits-Vloet (35) komt uit
Uden, maar woont al een aantal
jaren in Nistelrode met haar man
en twee kinderen.
Ze houdt van hardlopen, lezen en
van leuke dingen doen met haar
gezin, familie en vrienden. Na de

Pabo was ze drie jaar leerkracht,
daarna intern begeleider met directietaken en vervolgens directeur. Tamara: “Een samenloop
van omstandigheden en ambitie.
Ik houd van iets opbouwen en
ontwikkelen en de kansen deden
zich voor.” Vanaf 1 januari focust

ze zich op één functie: directeur
van Sint Albertus.
EERSTE INDRUK
Tamara: “De Albertusschool is een
fijne, kleine school met een gemoedelijke sfeer. Ik kwam vroeger
regelmatig bij De Lunenburg, maar

de school, die er al sinds 1827(!)
staat, was me niet opgevallen. Het
is het oudste schoolgebouw van
Nederland. In 2010 zijn we als eerste gecertificeerd tot ‘Biologie Plus
School’. Voor biologie- en natuuronderwijs ontwikkelen we speciale
lessen en activiteiten. We maken
hierbij ook gebruik van de kinderboerderij bij de school, Stal Bertus.
Ook wat mensen betreft hangt
hier een prettige sfeer. Het team
is supergemotiveerd en werkt keihard. En er zijn veel vrijwilligers.

lijk informatie halen of brengen.
Op alle scholen worden projecten uitgezet die in werkgroepen
zijn ontwikkeld, bijvoorbeeld voor
meer- en hoogbegaafde leerlingen, of voor leren met ICT. Met
bijna 160 leerlingen en zes klassen
hebben we ook combinatieklassen, zoals een groep 2/3. Eén van
de voordelen voor kinderen uit
deze ‘kansrijke groep’, zoals wij
combinatieklassen noemen, is dat
de overgang van spelen naar leren
veel natuurlijker verloopt.

‘Ik ben sowieso geïnteresseerd
in hoe kinderen leren en hoe je ze kunt
ondersteunen om hun talenten
te benutten’
Zelfs ouders waarvan de kinderen
al van school af zijn, helpen nog
steeds bij handvaardigheid, het
overblijven, of als verkeersbrigadier.

Tamara heeft haar plek gevonden op basisschool Sint Albertus

Tekst: Henriëtte Maas Foto: Michel Roefs

UITDAGINGEN
Het is fijn onderdeel te zijn van
SKPO Novum, een kleine stichting, bestaande uit zes scholen.
Met de directeuren van deze
scholen voeren we regelmatig
overleg. In zo’n kleine groep zijn
de lijntjes kort en kun je makke-

Ik ben sowieso geïnteresseerd in
hoe kinderen leren en hoe je ze
kunt ondersteunen om hun talenten te benutten.
Ook voor kinderen met een grote bewegingsbehoefte zijn er bijvoorbeeld speciale materialen.
Of je geeft eens een les buiten,
zoals rekenen met dennenappels
of andere natuurlijke materialen.
We boffen dat we hier zo dicht
bij bossen en mooie weilanden
zitten.“

inschriJven leerlingen basisonderwiJs bernheze
voor het schoolJaar 2017-2018 Beoustdeemrsdvavonor
wie een kind
vóór 1 oktober
2018 vier jaar
oud wordt.

Om op korte termijn inzicht te krijgen in het aantal leerlingen, dat
wij de komende jaren op onze basisscholen kunnen verwachten,
wordt de ouders verzocht hun kinderen nu reeds aan te melden.
• Aangemeld kunnen worden de kinderen die in 2018 vier jaar
worden.
• Na aanmelding ontvangt u van de school binnen 6 weken een
schriftelijke bevestiging van de inschrijving.
Bij aanmelding is het verplicht het Burgerservicenummer (BSN) van
uw kind(eren) door te geven.
U kunt hiervoor één van de volgende zaken meenemen:
- de identiteitspas als uw kind dat heeft;
- de persoonslijst: dit is een brief van de gemeente die elke ouder/
verzorger heeft ontvangen na de geboorteaangifte met daarop
het BSN;
Binnen Bernheze kunnen de kinderen op de volgende scholen
worden aangemeld:

welkom

basisschool delta
Herderstraat 2, 5384 BS Heesch - Postbus 28, 5384 ZG Heesch. Tel. 0412-450678 - directie.obsdelta@stichtingoog.nl - www.obs-delta.nl
Inloopochtenden: 13 maart, 17 mei en 9 juni van 9.00 – 11.00 uur. Tijdens deze inloopochtenden geven wij informatie en een rondleiding door de school. U bent met uw kind
van harte welkom voor een kennismaking met het werken en spelen op OBS Delta. Inschrijving: gedurende het hele jaar: of na een persoonlijke afspraak en/of rondleiding.
kern nistelrode
basisschool ’t maxend
Maxend 6
5388 GL Nistelrode
Tel. 0412-611366
directie@maxend.nl
www.maxend.nl
Informatieavond: maandag
13 maart van 19.30 – 21.00
uur.
Inloopochtend: dinsdag 14
maart van 9.00 – 10.30 uur.
Inschrijving: tijdens
informatieavond, inloopochtend
of op afspraak.

basisschool
de beekgraaf
De Beekgraaf 60
5388 CV Nistelrode
tel. 0412-617356
info@beekgraaf.nl
www.beekgraaf.nl
Informatieavond: maandag
20 maart van 19.30 - 21.00 uur
Inloopochtend: dinsdag 21 maart
van 10.30 - 12.00 uur
Inschrijving: tijdens
informatieavond, inloopochtend.
of op afspraak.

kern loosbroek
basisschool st. albertus
Dorpsstraat 44
5471 NB Loosbroek
Tel. 0413-229645
info@albertusschool.nl
www.albertusschool.nl
Open middag voor ouders en
kinderen: dinsdag 21 maart van
14.30 – 15.30 uur.
Daarna gelegenheid tot inschrijven
tot 17.00 uur. Indien u op deze
dag niet in de gelegenheid bent,
kunt u een afspraak maken met de
directeur.

kern vorstenbosch
basisschool op weg
Eggerlaan 8
5476 KL Vorstenbosch
Tel. 0413-367439
info@bs-opweg.nl
www.bs-opweg.nl
Van harte welkom tijdens de inloop- en
inschrijfmiddag voor ouders en kinderen:
dinsdag 14 maart van 13.15 -15.15 uur.
In de school staan alle deuren voor u open en de
koffie/thee staat klaar!
Inschrijving: tijdens deze middag of op afspraak.
Inschrijfformulieren zijn ook via de website te
vinden.
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‘here you are here’ Wat ruist er door het struikgewas
Solo-expositie van Walter van der Velden

KennisMaker Walter van Geffen vertelt zijn verhaal over Toon Hermans

LOOSBROEK - Walter van der Velden maakt objecten en sculpturen
van keramiek, steen, glas en hout. Zijn werk kenmerkt zich door de
strakke vormtaal en een ruimtelijke potentie die doet verlangen naar
meer.

BERNHEZE - In de bibliotheek in Heesch staat donderdag 16 maart
Toon Hermans centraal. Ter ere van zijn honderdste geboortedag
brengt groot bewonderaar Walter van Geffen een hommage aan de
in 2000 overleden cabaretier, zanger en dichter. De Ossenaar laat
bekende en minder bekende liedjes zien en horen en vertelt er een
verhaal bij.

Van der Velden wil verbonden
zijn. De connectie met zijn directe
omgeving, familieleden en de locaties waar hij vertoeft is belangrijk voor hem. Dit contact loopt
niet rechtstreeks, maar via zijn
werk. Met zijn objecten en sculpturen geeft hij een handreiking en
vertelt hij een verhaal. Er is ruimte voor interpretatie en dialoog.
Maar de toeschouwer moet moeite doen en krijgt het niet cadeau.
De tegenprestatie is een intense
ervaring in het kijken en zien.
Hij vindt zijn inspiratie vaak in
zijn omgeving. De onvolmaaktheid van de dingen, het gebrokene, een afdruk, een achtergelaten indruk en de imperfectie
zijn het startpunt van een nieuw
werk.
Door het tonen van het proces
en het geven van inzicht in het
maakprocedé laat hij zien dat de
totstandkoming van zijn werk

Een intense
ervaring in het
kijken en zien

Toon Hermans werd op 17 december 1916 geboren in Sittard.
Met Wim Kan en Wim Sonneveld behoort hij tot de grote drie
van het cabaret van na de Tweede Wereldoorlog. De Limburger
is vooral bekend van zijn onemanshows waarmee hij in het
theater en op televisie veel succes boekte. Een groot deel van

zijn conferences en liedjes zijn
inmiddels uitgegroeid tot cultureel erfgoed. Denk aan ‘De goochelaar en de dode duif’, ‘Mien
waar is mijn feestneus’, ‘Wat
ruist er door het struikgewas’ en
‘De poelifinario’.

het verhaal dat hij daarbij vertelt.
De entree is gratis.
Graag van te voren aanmelden
via www.nobb.nl of aan de balie
bij een van onze bibliotheken.
De avond begint om 19.30 uur
en duurt tot 21.30 uur.

Laat je verrassen door de liedjes
die Walter heeft uitgekozen en

Berne-Anders activiteit:
minstens zo belangrijk is als het
eindresultaat.
Een jaar na zijn afstuderen geeft
deze expositie een overzicht van
waar hij staat.
Tijdens de twee weekenden
wordt het atelier opengesteld
voor publiek. Je bent van harte
welkom!
‘here you are here’
zaterdag 18 en zondag 19 maart
van 11.00 tot 18.00 uur.
zaterdag 25 en zondag 26 maart
van 11.00 tot 18.00 uur.
Dorpstraat 53 in Loosbroek.
www.bigpetit.com.

Workshop Derwisj dansen
HEESWIJK-DINTHER - Derwisjdans is een werveldans die afkomstig is uit de traditie van het soefisme.
Dansende derwisjen draaien om de as en geven zo beeldend uitdrukking aan de mystieke weg: de
ommekeer, terug naar verbondenheid met onszelf. Op donderdag 16 maart geeft Karen Reddering een
workshop Derwisj dansen in de Abdij van Berne.
Karen Reddering is aangesloten bij de ‘Sisters of Shams’.
Dit gezelschap van vrouwelijke
dansende derwisjen biedt gelegenheid de derwisjdans zelf te
beleven door het geven van derwisjdanslessen.
De avond biedt gedichten, een
demonstratie, uitleg en het zelf
ervaren door middel van een geleide meditatie. Er is live muziek
van Cor Roeven op ney (turkse

DE
LENTE
PAST
JOU
MODE, SCHOENEN EN SPORT IN NISTELRODE

rietfluit) en framedrum.
De workshop begint om 20.00
uur in de Abdij van Berne in
Heeswijk. De entree is € 10,(inclusief koffie/thee).
Aanmelden vooraf is zeer gewenst in verband met de beschikbare (dans-)ruimte.
Reserveren kan via email:
berne-anders@abdijvanberne.nl.

26 MAART
OPEN ZONDAG
VAN 12:00 TOT 17:00 UUR

|

RUIM 600 MERKEN

|

G R AT I S V E R M A A K S E RV I C E

|

G R AT I S PA R K E R E N

VERMAAK JE IN DE GROOTSTE MODEWINKEL VAN NEDERLAND OF OP VANTILBURGONLINE.NL
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Levensverhalen;
een fijne manier om de
cirkel rond te maken

verkiezingen

HEESCH - Na hun succesvolle samenwerking voor DeMooiBernhezeKrant
hebben Martha Daams en Ad Ploegmakers elkaar opnieuw gevonden. Ze
leggen samen levensverhalen vast. Martha schrijft en Ad zorgt voor beeldmateriaal.
rond te maken. Door je verhaal
op schrift te stellen worden de
rode lijnen zichtbaar. Ik wil mensen daar graag bij helpen.”
Een levensverhaal is mogelijk
voor iemand op leeftijd maar ook
al eerder, naar aanleiding van een
bijzondere situatie.
Soms willen mensen hun geschiedenis nalaten voor het nageslacht. Soms is het gewoon een
mooie manier om schoon schip te
maken bij een overgangssituatie,
bijvoorbeeld als je stopt met werken, en tijdens of na een stressvolle periode. Bij het vastleggen
breng je ordening aan. Het kan
fijn zijn om dat door iemand anders te laten doen.
Martha: “Elk mens ervaart wat hij
meemaakt op zijn eigen manier.
Ik houd ervan om in een gesprek
de diepte in te gaan en kan op
die manier helpen bij het openen
van de luikjes in het geheugen.
Vervolgens orden ik de informatie die boven komt en maak er
een mooi verhaal van.
Om te zorgen dat iemand zich
op zijn gemak voelt, hebben we
eerst een kennismakingsgesprek.
Ik neem dan een lijstje met vragen mee, waar men alvast over
na kan denken.

Martha Daams 

Tekst: Henriëtte Maas Foto: Ad Ploegmakers

We zijn
geworden
wie we zijn
door wat
we hebben
meegemaakt

Hoewel Martha haar dienstverband bij Bernheze Media heeft
beëindigd, is ze als altijd geïnteresseerd in wat mensen beweegt
en hebben meegemaakt. Ze
schrijft daarover met veel plezier.
Martha: “Ik heb een rijk leven
gehad, met verschillende functies, banen, verhuizingen, reizen
en persoonlijke zaken.
Ik heb veel mensen ontmoet uit
allerlei culturen, rangen en standen. Dat heeft me gevormd. Mijn
visie is dat we zijn geworden wie
we zijn door wat we hebben
meegemaakt.
Levensverhalen
zijn een fijne manier om de cirkel

Hoe het verhaal tot stand komt
en of er nog meer personen een
bijdrage aan het verhaal leveren,
beslis ik samen met de opdrachtgever. En natuurlijk hoeft niet
alles uiteindelijk in het verhaal te
komen, soms is het ook fijn voor
sommige zaken een klankbord te
hebben.”
Fotograaf Ad Ploegmakers zorgt
voor het beeldmateriaal bij de verhalen. Hij digitaliseert foto’s uit albums en bewerkt ze als dat nodig
blijkt. Daarnaast maakt hij nieuwe
foto’s als mensen dat willen.
Voor meer informatie kun je
contact opnemen met Martha
Daams, via 06-11113111 of via
marthadaams@home.nl.

Liederentafel in CC De Pas
HEESCH - Een gezellige avond met muziek en dans. Het gevarieerde repertoire biedt voor ieder wat wils.
Er kan gezongen en gedanst worden. De tekst van de liedjes is terug te vinden in de uitgereikte bundel.
Woensdag 15 maart is er weer een Liederentafel om 20.00 uur in CC De Pas. Het is dan alweer de derde
woensdag van de maand.
Zoals gebruikelijk begint het orkest om 20.00 uur te spelen. Zaal
de Misse is al eerder open en dat
geeft de deelnemers ruim de gelegenheid een plekje te zoeken.

Met het oog op de gezellige
drukte van vorige maand, waarbij nagenoeg alle stoelen bezet
waren, een aanrader. De liederentafel is met name bij senioren

in trek maar iedereen is welkom.
De organisatie is in handen van
de Liederentafelcommissie van
CC De Pas.
De entree is € 1,-.

Mark Rutte
Op 15 maart mogen mensen gebruik maken van hun democratisch stemrecht, voor de landelijke verkiezingen. Sommige
vertegenwoordigers van het gemeentebestuur van Bernheze
maken ook deel uit van de landelijke partijen. Dat geldt voor
VVD, SP, CDA, D66 en ook Progressief Bernheze waarin
Groenlinks en PvdA samenwerken.
Wij hebben aan deze gemeentelijke vertegenwoordigers
enkele vragen voorgelegd, over hun lijsttrekker en de visie
van de politieke partij.

Jack van der Dussen
Jack: ’Normaal doen en respect hebben voor
de normen en waarden in dit fantastische land’
Naam van je Landelijke partij: VVD
Lijsttrekker van je Landelijke partij: Mark Rutte
Beste eigenschap van de lijsttrekker: Intelligent, nuchter,
pragmatisch en een optimist
Welke bijdrage heb jij, of heeft jouw partij aan de landelijke
verkiezingscampagne geleverd?
Op VVD-congressen en bijeenkomsten input gegeven
voor het verkiezingsprogramma en betrokken geweest bij
de besluitvorming. Posters geplakt op de gemeentelijke
verkiezingsborden. Contact onderhouden met Brabantse
kandidaten voor de Tweede Kamer. Sjoerd Potters uitgenodigd
voor politiek café Brug in Heesch. Bij de ‘Bakkiedoen’ truck
aanwezig zijn in Oss met onder andere staatssecretaris
Eric Wiebes en enkele kandidaat Tweede Kamerleden.
Wat zijn jullie drie belangrijkste programmapunten?
- Nederland is door hard werken uit een moeilijke periode
geklommen, de crisis is voorbij! De economie groeit, de
werkloosheid daalt en de woningmarkt bloeit op. Maar nog
lang niet iedere Nederlander voelt dat in zijn eigen leven.
Daarom moeten wij doorbouwen. Zodat straks iedereen de
vruchten kan plukken van het herstel.
- Minder belasting, meer banen en een beter en veilig
Nederland.
- Hervorming van de arbeidsmarkt. Investeren in een
waardevolle ouderenzorg. Investeren in de krijgsmacht.
Hoeveel zetels denk je dat jouw partij zal behalen
bij de landelijke verkiezingen? 41 zetels
Partij
VVD
PVDA
SP
CDA
D66
GroenLinks
PVV
50+
Overige partijen
TOTAAL

Huidige zetel
verdeling
40
36
15
13
12
4
12
1
17
150

Jouw prognose
voor 2017
41
16
15
17
15
14
15
4
13
150

Welke partijen vormen op basis van je prognose de coalitie?
VVD, CDA, D66 en Christen Unie.
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De SamenLoop is van
iedereen!

Petra van Teeffelen had zich bij de start als voorzitter van de
SamenLoop ten doel gesteld zoveel mogelijk mensen enthousiast te
krijgen. Nou, dat is gelukt! De SamenLoop leeft enorm.

P
Op 10 en 11 juni vindt in Heesch de eerste
SamenLoop voor Hoop plaats. Dit is een 24-uurs
wandelestafette om geld in te zamelen voor onderzoek naar kanker. Tijdens deze estafette lopen
teams hun rondes op een vast parcours en vinden
er rondom het parcours verschillende activiteiten
plaats. Alles staat daarbij in het teken van de
voortdurende strijd tegen kanker.

etra: ‘Het enthousiasme
in Heesch is overweldigend. De reden? Het doel
raakt iedereen: geld inzamelen
voor nóg meer kankeronderzoek.
Allemaal hebben we, direct of
indirect, te maken met deze
doodsoorzaak nummer één. En
dat merk je: iedereen wil zijn
steentje bijdragen. We zijn op
zoek gegaan naar zoveel mogelijk
professionals in de commissies.
En dat loont: er staat een dijk
van een organisatie. Maar ook
de dynamiek in Heesch werkt als
een olievlek. Je wilt gewoon bij
de SamenLoop horen!’

werken naar binnen toe. De
kaders staan grotendeels vast en
we kunnen ons nu meer en meer
bezighouding met de invulling
van de details. Onderschat de
organisatie trouwens niet: er zijn
ontzettend veel facetten waar
je aan moet denken, zoals de

Enorme puzzel

De organisatie van de SamenLoop is eigenlijk een enorme
puzzel die steeds meer vorm
krijgt. Petra legt uit: ‘We zijn
van buitenaf begonnen met
het invullen van die puzzel en

Vrijwilligers gezocht
Wil je ook graag je steentje bijdragen aan
het grootste evenement dat ooit in Heesch
heeft plaatsgevonden? We zoeken nog volop
vrijwilligers. Interesse? Laat je horen via:
SLvHH.vrijwilligers@gmail.com.

Help mee en maak meer kankeronderzoek mogelijk. Steun SamenLoop voor
Hoop door een SMS met ‘Hoop’ te sturen
naar 3553. U ontvangt één sms retour !

WILT U ONS OOK STEUNEN?
Maak dan uw bijdrage over naar:
NL95 RABO 0306 8442 65
t.n.v. KWF SamenLoop Heesch
Volg ons op Facebook en Twitter
www.facebook.com/
SamenLoopvoorHoopHeesch
twitter.com/samenloopheesch
www.samenloopvoorhoop.nl heesch

Iedereen doet mee

Maar niet alleen de commissievoorzitters en commissieleden
zijn gedreven en enthousiast.
Petra: ‘De gemiddelde Heeschenaar kán de SamenLoop niet
gemist hebben. Er is al een mooi
bedrag binnengehaald, en er
staan nog ontzettend veel acties
op stapel. Kleine acties, grote
acties: het zijn allemaal uitingen
van betrokkenheid en we zijn
met alle acties even blij. We doen
het tenslotte mét elkaar en vóór
elkaar. En met name ook voor de
Eregasten. Zij zijn namelijk het
wandelend voorbeeld dat deze
enorme klus loont.’
◄

24 uur lang in touw:
da’s wel even pittig!
Dtv en MFM Brabant zijn nauw betrokken bij SamenLoop voor Hoop. MFM
Brabant zendt de hele SamenLoop live uit op de radio en Dtv besteedt een aanzienlijk gedeelte van zijn zendtijd aan de SamenLoop. Daarnaast presenteert Louise
Zaal samen met Ron van Gelder het gehele programma op de Misse en ‘t Dorp.

E
DTV-presentator Louise Zaal

Petra van Teeffelen

indeling van het terrein, het evenementenprogramma en de inzet
van vrijwilligers. Ik heb pasgeleden zelfs nog een Beheers- en Calamiteitenplan geschreven. Leuk
en leerzaam tegelijk.’

ric Horvath, directeur van
Dtv en MFM Brabant, zei
direct ‘ja’ toen hij werd
gevraagd mee te werken aan
SamenLoop voor Hoop Heesch.
De medewerkers van Dtv en
MFM Brabant waren ook actief
betrokken bij de SamenLopen
in Oss en Berghem, waar ze de
nodige ervaring hebben opgedaan. Een mooie kans dus om
in Heesch de meerwaarde van
de publieke omroep van Oss en
Bernheze te laten zien.

Maatschappelijke rol

De redenen om mee te doen
zijn divers. Eric: ‘Uiteraard heb
ik persoonlijke redenen: ook ik
heb familie verloren aan kanker

en draag daarom graag mijn
steentje bij om kankeronderzoek
te stimuleren. Daarnaast vervullen Dtv en MFM Brabant ook
een maatschappelijke rol: we
vinden het belangrijk om samen
met onze mensen, de gemeente
Bernheze én de organisatie
van de SamenLoop het belang
van kankeronderzoek te benadrukken. Maar niet alleen op
Dtv en MFM Brabant zul je de
SamenLoop terugzien. Ook online zul je de sfeer van de
SamenLoop via onze kanalen
kunnen voelen.’

Presentatie

Dtv-presentator Louise Zaal
zal samen met Ron van Gelder

het podiumprogramma van de
SamenLoop presenteren. Louise:
‘Ik weet nog niet precies hoe
het programma eruit gaat zien,
maar het zal best pittig zijn om
24 uur scherp te zijn. Gelukkig
zijn we met z’n tweeën; samen
gaat ons dat natuurlijk lukken.’
Louise vindt de rollen die Dtv
en MFM Brabant vervullen om
de SamenLoop nóg beter op
de kaart te zetten erg mooi:
‘Onze omroep heeft met deze
uitzendingen de kans om het
bereik van de SamenLoop nóg
groter te maken. Meer bereik
betekent meer opbrengst voor
kankeronderzoek. En daar doen
we het voor!’
◄

There is no turning back: breek uit voor de SamenLoop
Op zaterdag 27 mei en zondag
28 mei is er weer een Breakout
Run in Schaijk. De Breakout
Run is dé ultieme obstaclerun
met pittige hindernissen op
een prachtig parcours. Als je
meedoet op zaterdag 27 mei om
16.00 uur, komt je inschrijving
ten goede aan de SamenLoop.
Aan de start van de obstaclerun

verzamelen alle deelnemers zich
op het terrein. Op dat moment is
er geen weg meer terug. Samen
met de andere ‘gevangenen’ kom
je in opstand en ontsnap je uit
de zwaarbewaakte gevangenis.
Degene die de meeste rondes
aflegt, wint een leuke prijs.
De Breakout Run is een zeer
uitdagende obstaclerun, maar

www.samenloopvoorhoop.nl/heesch

zeker haalbaar voor iedereen
met een goede basisconditie
en een flinke dosis motivatie.
Je kunt je inschrijven voor de
speciale SamenLoop voor Hoopvluchtroute van 8 kilometer op
zaterdag 27 mei om 16.00 uur.
Alleen in dát tijdvak sponsor je
automatisch (én zonder extra
kosten) SamenLoop voor Hoop
Heesch.
◄
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Boodschappen doen was
nog nooit zo gemakkelijk
Makkelijk, snel en vers

verkiezingen
Lodewijk Asscher
Op 15 maart mogen mensen gebruik maken van hun democratisch stemrecht, voor de landelijke verkiezingen. Sommige
vertegenwoordigers van het gemeentebestuur van Bernheze
maken ook deel uit van de landelijke partijen. Dat geldt voor
VVD, SP, CDA, D66 en ook Progressief Bernheze waarin
Groenlinks en PvdA samenwerken.
Wij hebben aan deze gemeentelijke vertegenwoordigers
enkele vragen voorgelegd, over hun lijsttrekker en de visie
van de politieke partij.

V.l.n.r.: Dorien, Anneke en Henry Hubers

VINKEL – In en uit het winkelwagentje, op de band bij de kassa, in je tas en uit je tas. Grote boodschappen of slechts een handjevol. Je hebt een product gemiddeld vijf keer in je handen voor het thuis op de
juiste plaats ligt. Voor iedereen die het aan tijd ontbreekt of daar een hekel aan heeft, is er goed nieuws.
Bij Coop Hubers aan de Brugstraat 4 in Vinkel kan iedereen voortaan online boodschappen bestellen
waarna deze óf opgehaald óf thuis bezorgd kunnen worden. Handig, snel en met dagverse producten
uit een groot assortiment. Boodschappen doen was nog nooit zo makkelijk!

Wij leveren op tijd, compleet en genomen in het online assortivers. Dat doen we nu en bij deze ment en bestellen kan iedereen,
nieuwe service gaan we dat ook heel eenvoudig.
doen,” laat Hubers resoluut weBij elke € 5,- aan boodschappen**
ten. Het complete assortiment
Via www.coop.nl en het selecteontvang je 1 spaarzegel
uit de
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en 19.00 uur Zaangevinkt te
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EGEL
worden. Een kind
kan de
geld opgenomen worwas doen.
den, er is een interne
Er zit circa een dag tusdrogisterij, er kunnen
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gekocht worden, er
MAX. 8
Douwe Egberts aroma rood
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PER KLANT
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koffiebonen**
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een kopieerapparaat,
2 pakken à 500
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en
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Bij het
er is een barbecue- en
**m.u.v. aroma rood snelfilter dubbelpak
aanvinken van bijvoorbeeld
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service, een PostNL serbeschrijving van hoe het te
vicepunt,
je belegen
kunt er telebijv. jong
bereiden is en welke ingrediënfoonkaarten kopen en er is
98je hierbij nodig hebt zodat
ten
ook een stomerijservice.
de klant niets vergeet,” zegt
Voor de mindervalide mede18 Coop Hubers bezorgt in
Hubers.
mens is er een speciale kassa en
de hele regio voor € 5,-. Afhalen
er is zelfs een klantentoilet.
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om naturel
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zelf nóg makkelijker
wil maken
Hij concludeert: “Boodschappen
lanceert Coop Hubers nog iets
doen was nog nooit
zo makkenieuws. “Via www.coop.nl kan
bijv. 3 kratten
à 12 flesjes à 300 ml
lijk.” Als kennismakingsactie
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iedereen in de hele regio voortregionaal waardebonnen veraan zijn boodschappen online bij
45 ons bestellen en deze vervolgens
spreid die recht geven op een
Alle Bavaria bier,
keer gratis bezorgen of ophalen.
op een datum en tijdstip radler
naar of alcoholvrij
97
kratten, blikken of multipacks
50 keuze thuis laten bezorgen 3alle
of
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combinaties mogelijk
de winkel ophalen. Wij zorgen
. Alle aanbiedingen zijn bestemd voor thuisgebruik, dus niet voor handelsdoeleinden.
e prijs verschillen, de korting wordt aan de kassa verrekend.
dan babyvoeding
dat hettot 1klaarstaat”,
verteltloten, telefoonkaarten).
gels, slijterijartikelen,
jaar, geneesmiddelen, postzegels,
eigenaar Henry Hubers opgewekt. Coop Hubers heeft, zo
meldt Hubers trots, al volop ervaring.
Supermarkt Coop in Vinkel van
Conny en Henry Hubers staat
op meerdere vlakken klaar voor
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OR DE UNIEKE HANDGEMAAKTE TAPAS THUISSET!

.
.

IS*
1+1 GRAT

.

5.

63

M
100 GRA

0.

99

“We hebben al jarenlang een
bezorgservice die bij vele dagverblijven en zorginstellingen op
dagelijkse basis boodschappen
bezorgt.

Bellinda van den Helm

Tekst en foto: Wendy van Lijssel
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bellinda: ’Laten we eerlijk delen in plaats
van groepen tegen elkaar op zetten
Naam van je Landelijke partij: Partij van de Arbeid
Lijsttrekker van je Landelijke partij: Lodewijk Asscher
Beste eigenschap van de lijsttrekker: zeer benaderbaar
Welke bijdrage heb jij, of heeft jouw partij aan de landelijke
verkiezingscampagne geleverd?
De PvdA zal de komende weken volop in onze dorpen te zien
zijn. Op 5 maart gingen we samen met kandidaat kamerleden
Michiel Servaes (geboren en getogen in Oss) en Richard van der
Burgt (geboren en getogen in Heesch) Heesch in. Een week later,
op 11 maart, zijn we te vinden in Nistelrode.
Wat zijn jullie drie belangrijkste programmapunten?
- Iedereen verdient gelijke kansen. Daarvoor is werkgelegenheid nodig, maar het moet ook werk zijn met een
inkomen waarmee je goed rond kunt komen. Mensen
met flexibele banen of nul-urencontracten verdienen meer
zekerheid.
- Het moet niet uitmaken wat je achtergrond is. Ieder kind
moet gelijke kansen krijgen en heeft recht op goed onderwijs.
De portemonnee van de ouders mag de kansen in je leven niet
bepalen.
- Discriminatie mag niet geaccepteerd worden. Vrijheid is er
voor iedereen en dat moet verdedigd worden. Nieuw in
Nederland zal je de Nederlandse waarden moeten accepteren.
Hoeveel zetels denk je dat jouw partij zal behalen
bij de landelijke verkiezingen? 22 zetels
Partij
VVD
PVDA
SP
CDA
D66
GroenLinks
PVV
50+
Overige partijen
TOTAAL

Huidige zetel
verdeling
40
36
15
13
12
4
12
1
17
150

Jouw prognose
voor 2017
32
22
14
12
12
10
28
3
17
150

Welke partijen vormen op basis van je prognose de coalitie?
Brede coalitie van PvdA, SP, Groenlinks, D66 en CDA.
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kinderen

Grote kinderkledingen speelgoedbeurs
HEESCH - Een grote en gezellige kinderkleding- en speelgoedbeurs
wordt georganiseerd in CC De Pas op zondag 12 maart. Vanaf 10.00
uur worden zowel tweedehands- als nieuwe baby- en kinderartikelen aangeboden. Denk hierbij aan (merk)kleding, (buiten)speelgoed, boeken, wandelwagens, maxi-cosi’s, autostoeltjes, fietsjes,
boxen et cetera. Veel particuliere verkopers zijn aanwezig, maar ook
webshops en outletstores. Zelfs ontwerpers met een eigen label zijn
aanwezig en bieden betaalbare kleding en accessoires aan. De doelgroep is kids van 0 tot 10 jaar. Alles natuurlijk van goede kwaliteit!
Het grote voordeel van shoppen
tijdens deze beurs?
Eenvoudig en voordelig de kleding,- en speelgoedkast van de
kinderen aanvullen met leuke
items. Klaar met kopen via Marktplaats? Op deze manier kun je
zien en voelen wat je koopt zonder risico op ‘geen levering’. Niet
nodig om eindeloos winkel in en
winkel uit te gaan, je kunt kiezen
uit veel aanbod bij elkaar.
Telkens weer blijkt dat duur
speelgoed en kleding vaak maar
een korte tijd gebruikt en gedragen worden. De materialen
zijn dan nog in zeer goede staat
en kunnen zeker nog een ronde mee. Het is zeker de moeite
waard om te komen kijken voor
leuk, goedkoop, kwalitatief goed
speelgoed én kinderkleding. Dit
geldt niet alleen voor (aanstaan-

de) ouders, maar ook zeker voor
opa´s en oma´s, oppasgelegenheden, peuterspeelzalen enzovoort.
Voor informatie: mail naar
kinderbeursheesch@hotmail.com
en volg onze Facebookpagina
Baby- en Kinderbeurs; ook dit
keer hebben we hele leuke en
lékkere deel&win acties!
Alle stands voor deze beurs zijn
gereserveerd.
De zaal is open van 10.00 tot
13.00 uur en de entree bedraagt
€ 2,-. Kinderen mogen gratis
naar binnen.
CC De Pas, De Misse 4
5384 BZ Heesch.
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Nog even mijn haartjes wassen / Jorg Muhle
Klein Konijn mag in bad vandaag. De peuter wordt aangespoord actief aan
het verhaaltje mee te doen: ‘Zijn badje is al vol.
Roep hem maar gauw! Goed gedaan! Kijk maar. Klein Konijn zit al in bad.
Nu gaan we zijn haartjes wassen. Doe jij shampoo op zijn hoofd? Super!’
De hulp van de peuter is op iedere bladzijde nodig want er moeten handjes
voor de ogen gehouden worden, Klein Konijn moet worden drooggewreven en omdat de föhn kapot is mag de peuter even heel hard blazen. Dit
verhoogt zeker de voorleespret.
De belevenissen van Klein Konijn zijn voor de jonge peuters heel herkenbaar en op de eenvoudige illustraties is alles goed te volgen. Een leuk en
geslaagd kartonnen boekje voor peuters vanaf 1,5 jaar.

Just Kiddin’ kinderconcert
door Harmonie Sint Servaes
Een wonderlijke ontdekkingstocht in de wereld van muziek
HEESWIJK-DINTHER – Alle kinderen uit Heeswijk-Dinther en verre omstreken zijn welkom voor Just
Kiddin’, een speciaal kinder- en familieconcert dat plaatsvindt op zondag 12 maart en verzorgd wordt
door het harmonieorkest, het opleidingsorkest en de slagwerkgroepen van Harmonie Sint Servaes uit
Dinther. De twee talentvolle zussen Sam en Jip Cornelissen uit Heeswijk-Dinther zullen schitteren als
zangeressen.

Er is voldoende gratis parkeergelegenheid voor CC De Pas.
De volgende beurs is op zondag
5 november.

zondag 12 maart
grote baby- en
kinderbeurs
de Pas in Heesch
10.00 - 13.00 uur

www.baby-kinderbeurs.nl

Onderzoek en begeleiding bij
leer- en gedragsproblemen

Sam en Jip Cornelissen

Tijdens het concert worden kinderen, hun ouders en opa’s en
oma’s meegenomen op wonderlijke ontdekkingstochten in
de wereld van muziek en instrumenten. De zussen kruipen in de
huid van Adele en One Republic.
Het belooft een interactief, swingend, vrolijk en stoer programma te worden. Kortom: een leu-

ke muzikale kennismaking met
blaas- en slagwerkinstrumenten.
Iedereen is vanaf 14.30 uur welkom in De Muziekfabriek, het
verenigingsgebouw van Harmonie Sint Servaes aan de Abdijstraat 53. Het concert begint
om 15.00 uur. De toegang is
gratis en de vrijwilligers van Harmonie Sint Servaes zorgen voor

een kopje koffie/thee, een glas
frisdrank en wat lekkers voor
de kinderen. Wil je meer weten
over Harmonie Sint Servaes? Of
wil je ook een instrument leren
spelen? Of liever vriend of sponsor worden? Bezoek dan onze
website www.st-servaes.nl of
neem contact op met de vereniging via secretaris@st-servaes.nl.

Open dag kinderopvang bij De Benjamin

Open Dag

NISTELRODE - Kinderopvang De Benjamin opent
haar deuren voor iedereen die eens een kijkje wil
nemen bij zowel de dagopvang als bij de BSO.
Kinderopvang De Benjamin bestaat alweer ruim
15 jaar.

Kinderopvang De Benjamin, Dagopvang & BSO

Heeft uw zoon of dochter moeite met rekenen?
Bij Opdidakt kunt u terecht voor onderzoek naar en begeleiding
bij ernstige rekenproblemen en dyscalculie.
Bel voor meer informatie of een vrijblijvend en kosteloos
intakegesprek of bezoek onze website

Datum 11 maart 2017
Tijd 14.30 tot 17.30 uur

tot dan!

www.opdidakt.nl
Opdidakt Heesch | 0412 450 228

Kinderopvang De Benjamin Maxend 6 5388 SV Nistelrode
0412 - 611 942
info@debenjamin.com
www.debenjamin.com

Tijd om weer eens aan iedereen die geïnteresseerd
is of het gewoon leuk vindt, te laten zien wat De
Benjamin allemaal te bieden heeft. U bent van
harte welkom op zaterdag 11 maart van 14.30 tot
17.30 uur. Graag tot dan!
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Lentewandeling
NISTELRODE - Op 10 en 11 juni
wordt in Heesch de KWF SamenLoop voor Hoop georganiseerd. Om voor de SamenLoop
geld op te halen gaan teams activiteiten organiseren.
Team 93 van Van Tilburg Mode
& Sport Nistelrode organiseert
op zondag 12 maart in Nistelrode de Lentewandeling SamenLoop voor Hoop.

verkiezingen

Er zijn drie wandeltochten uitgezet: 5 km, 10 km en 20 km.
Starttijden: 20 km tussen 8.00
- 9.00 uur / 5 en 10 km tussen
8.00 - 10.00 uur.
Vertrekpunt: Eetcafé ’t Pumpke,
Raadhuisplein 7 in Nistelrode.

Emile Roemer

Kosten deelname: € 5,- inclusief
koffie of thee na afloop.
Kinderen zijn van harte welkom
en deelname is voor hen gratis.
Team 93 hoopt velen van jullie
te mogen begroeten zodat er
een mooie opbrengst bij elkaar
gelopen kan worden.

Op 15 maart mogen mensen gebruik maken van hun democratisch stemrecht, voor de landelijke verkiezingen. Sommige
vertegenwoordigers van het gemeentebestuur van Bernheze
maken ook deel uit van de landelijke partijen. Dat geldt voor
VVD, SP, CDA, D66 en ook Progressief Bernheze waarin
Groenlinks en PvdA samenwerken.
Wij hebben aan deze gemeentelijke vertegenwoordigers
enkele vragen voorgelegd, over hun lijsttrekker en de visie
van de politieke partij.

Rein van Moorselaar

Bonte Avonden 2017
rein: ’Wij zijn van mening dat de eigen bijdrage
van onze inwoners voor de Wmo te hoog is en
naar beneden bijgesteld moet worden’

Naam van je Landelijke partij: SP
Lijsttrekker van je Landelijke partij: Emile Roemer
Beste eigenschap van de lijsttrekker: betrouwbaarheid
Welke bijdrage heb jij, of heeft jouw partij aan de landelijke
verkiezingscampagne geleverd?
Wij hebben doorlopend oog voor de zorg die te ver is uitgekleed.
Wij willen het Bernhezer overschot van ongeveer 6 miljoen euro
inzetten voor onze inwoners.
LOOSBROEK - Dit jaar gaan De Zandkruiers voor de 41e keer de Bonte Avonden opvoeren! Deze avonden worden dit jaar gehouden op vrijdag 31 maart, zaterdag 1 april en vrijdag 7 april bij CC De Wis.
Vanaf 19.30 uur is de zaal open en de voorstelling start om 20.00 uur. Zang, dans, cabaret en de laatste
roddels; het zit er allemaal in! De Zandkruiers starten de avond met een nieuw openingslied gebaseerd
op de muziek van KC & The Sunshine Band. Ook dansgroep ‘No Notion’ is weer van de partij om de
avond van een swingende dansact te voorzien.
Er wordt een tipje van de sluier
opgelicht om een beeld te geven
van wat je kan verwachten. Het
belangrijkste van de avond is het
stuk rond het gesloopte kunstwerk in Loosbroek. De daders
zijn nog niet gepakt, maar zullen
op de avonden wellicht worden
ontmaskerd.
Naar verwachting zal de spanning hoog op gaan lopen, maar
dat is niets nieuws in het altijd
onrustige Loosbroek. “We zijn

wel wat gewend hier”, aldus een
vooraanstaand bezoeker.
Daarnaast wordt de plaatselijke
elektrozaak heropend. Prominente Loosbroekse personages
zullen de revue passeren bij Wim
van Heesch in de winkel.
Met behulp van de clubkascampagne is geïnvesteerd in nieuwe
verlichting op het podium en er
is een volledig nieuw decor dat
door de leden van de bouwgroep
is gemaakt. Niets staat dus een

spetterende avond in de weg!
Tot slot mogen dit jaar de traditiegetrouwe buut en het roddelstuk met alle roddels van
Loosbroek en omstreken niet
ontbreken. Uiteraard wordt afgesloten met het Loosbroeks
volkslied. Kortom: een avond
vol humor en gezelligheid die je
niet wil missen. Zorg dat je erbij
bent! Kaarten zijn te koop vanaf
maandag 13 maart bij De Dagwinkel in Loosbroek voor € 7,50
per stuk.

Schadewijkstraat 6
5348 BC Oss
Tel. 0413-397000
info@happyswim.eu
www.happyswim.eu

Heeft u behoefte aan een onafhankelijke
(her)beoordeling van uw bedrijfsfinanciering?
Benieuwd naar de mogelijkheden?
Twijfel niet, neem vrijblijvend contact op!

De persoonlijkste zwemles voor uw kind!

www.soestacc.com of (0412) 45 90 00

Wat zijn jullie drie belangrijkste programmapunten?
- We willen een Nationaal Zorgfonds zonder marktwerking
en zonder eigen risico. De SP wil de macht van de
zorgverzekeraars doorbreken. Niet de verzekeraar bepaalt,
maar de patient in overleg met de huisarts.
- Wij zijn klaar om te knokken voor een waardige oude dag
voor de generatie die ons land heeft opgebouwd en eerlijke
kansen voor de generatie die er nu aankomt. Meer mensen
een VASTE baan geven en AOW met 65 jaar mogelijk maken.
- Wij willen dat de huurders minder huur gaan betalen.
Starten met het afschaffen van de verhuurdersheffing voor
woningbouwcorporaties.
Hoeveel zetels denk je dat jouw partij zal behalen
bij de landelijke verkiezingen? 19 zetels
Partij
VVD
PVDA
SP
CDA
D66
GroenLinks
PVV
50+
Overige partijen
TOTAAL

Huidige zetel
verdeling
40
36
15
13
12
4
12
1
17
150

Jouw prognose
voor 2017
22
8
19
16
15
14
28
1
27
150

Welke partijen vormen op basis van je prognose de coalitie?
VVD, SP, CDA, D66 en Groen links samen 86 zetels.
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Lekker Leuk Lang thuis!

HEESWIJK-DINTHER/LOOSBROEK - Wil je ook zo lang mogelijk
zelfstandig en ‘thuis’ wonen? Samen Sterk HDL gaat met Phyllis
den Brok en het project ‘Langer zelfredzaam!’ de uitdaging aan om
dit niet alleen lang te laten zijn, maar bovenal lekker en leuk. Dit
jaar worden er vier bijeenkomsten in het kader van het project georganiseerd, de eerste is op donderdag 30 maart.
Langer zelfredzaam
Phyllis den Brok is projectleider
van ‘Langer zelfredzaam!’. Dit
project ondersteunt ouderen op
een preventieve manier.
Doel van het project is dat ouderen langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen met behoud
van een goede kwaliteit van leven. Actief burgerschap, de gemeente, de zorgverzekeraars en
Samen Sterk HDL zijn enthousiast over het project.

en voor iedereen toepasbare
manier. Phyllis heeft de gave om
op een inspirerende manier te
praten en te enthousiasmeren.
Je bent van harte welkom op
donderdag 30 maart in het
Willibrorduscentrum in Heeswijk-Dinther van 14.00 tot
16.30 uur. De toegang is gratis.

Eerste bijeenkomst
Op deze middag wordt besproken hoe je lekker leuk lang thuis
kunt wonen op een praktische

Annie van der Ven:
06-10325361
info@samensterkhdl.nl
www.samensterkhdl.nl.

Mooi

Mooi voor vrouwen

voor vrouwen
Stem op
een vrouw

DeMooi
Bernheze
Krant

Mooi door
vrouwen

Salsyra:

‘Een
hoed voor
Koningin
Maxima’

Yvette:

‘Het heeft
onze band
als groep
ook hechter
gemaakt’

Meer informatie:
Samen Sterk – voor welzijn en
zorg in HDL

Passie
voor
mode!

Dorpsplein Heesch in gesprek
met professionals
HEESCH - Dorpsplein Heesch is dit jaar goed begonnen. Niet alleen is het bestuur uitgebreid naar zeven
personen, maar ook zijn er twee vruchtbare gesprekken geweest met vertegenwoordigers van diverse
thuiszorgorganisaties, een huisarts en een praktijkondersteuner. Dorpsplein Heesch heeft veel aan die
gesprekken gehad en zal de suggesties die gedaan zijn opnemen in haar beleid.

Dorpspleinavond met huisartsen en thuiszorg organisaties

Clemens Wubbels, voorzitter
van Dorpsplein Heesch, gaf eerst
uitleg over Dorpsplein, SamSam,
de Sociale Wegwijzer en de toekomstplannen, waaronder het
opstarten van de Dagbesteding.
Volgens de aanwezigen een
goed initiatief en zal Dagbesteding bij veel mensen in goede
aarde vallen. De vraag hierbij
was wel hoe je de juiste mensen

bereikt en hoe je het aannamebeleid op een verantwoorde manier toepast. Dorpsplein Heesch
gaat met deze vraag aan de slag,
in samenwerking met de vertegenwoordigers. Ook werd aangegeven dat vervoer soms een
nijpend probleem is. Het idee
werd geopperd om een vervoerspas in te stellen en te zorgen dat
er vervoer voor de deelnemers is.

Daarnaast is Dorpsplein bezig
met buurtgerichte activiteiten.
Hiervoor worden buurtambassadeurs gezocht in de wijk rondom
het scoutinggebouw. Vervolgens
wordt een fietstocht georganiseerd, met de start en finish vanuit het scoutinggebouw en daarna kan er nog een kopje koffie
of thee gedronken worden in het
gebouw. Deze dag staat uiteraard in het teken van elkaar ontmoeten. Daarna zullen andere
wijken bekeken worden. Vanuit
de professionals kwam tevens de
opmerking dat eenzaamheid een
groot aandachtspunt is. Er zijn
mensen die zich terugtrekken uit
de maatschappij, zeker mensen
met een smalle beurs.
Het is belangrijk dat juist die
mensen bereikt worden en dat
is dan ook een speerpunt in het
beleid van Dorpsplein Heesch.
Zie ook: www.dorpspleinheesch.nl
of de Facebookpagina.

Wanneer je de krant omdraait en weer vooraan
begint vind je de katern: Mooi voor vrouwen!
Een katern voor en over vrouwen, die vrouwelijk
ondernemend Bernheze een mooi gezicht geeft.
Over twee weken Mooi voor Mannen!

Via SamSam kunnen mensen wat voor elkaar betekenen

Open dag

Kortdurende hulpvragen

Mensen moeten meer zelfredzaam zijn en minder gebruik maken van professionele hulpverlening.
ONS welzijn wil daarbij helpen, onder andere met de digitale service SamSam. In een reeks van
artikeltjes over SamSam, deze keer de kortdurende hulpvragen.
SamSam is een digitaal platform voor het matchen van vraag en aanbod van inwoners voor
onderlinge hulp. Inwoners die een vraag hebben, kunnen die op SamSam zetten. Bijvoorbeeld
als ze iemand zoeken om de heg te snoeien, boodschappen te doen of een keer in de week thee
te drinken. Andere inwoners kunnen daarop reageren, waarna de vraagsteller een goede match
uitzoekt.
Andersom kunnen ook inwoners die iets voor een ander willen doen op SamSam hun hulp
aanbieden. Zoals vervoer of klussen. “Op SamSam staan vooral kortdurende hulpvragen, die
makkelijk opgepikt kunnen worden”, vertelt sociaal werker Esther de Bie. “Dat vinden veel mensen
prettig. Het langdurige karakter van het traditionele vrijwilligerswerk schrikt ze af. Natuurlijk hopen
wij dat zich uit de contacten via SamSam toch langdurige relaties ontwikkelen, maar dat is niet aan
ons. Leuk is dat het wel gebeurt, daar horen we mooie verhalen over.”
www.burenhulpnisseroi.nl

Open Dag Service Apotheek Heeswijk-Dinther
U bent van harte welkom!
Op zaterdag 18 maart a.s. opent
Laverhof locatie Mgr. Bekkershuis
in Schijndel van 14.00 tot 16.00
uur haar deuren voor publiek.

Heb je belangstelling voor een
van onze vacatures, vakantiewerk
of vrijwilligerswerk? Loop gerust
even binnen.

Maak kennis met de diverse
mogelijkheden van onze zorg- en
dienstverlening.

Mgr. Bekkershuis
Deken Baekersstraat 83
5482 JD Schijndel

www.laverhof.nl

HEESWIJK-DINTHER - Zaterdag 18 maart van 10.00-13.00 uur
opent Apotheek Heeswijk-Dinther haar deuren voor alle cliënten
die graag een kijkje achter de schermen willen nemen. Deze dag
wordt georganiseerd door de Service Apotheken in Veghel en Heeswijk-Dinther. Een belangrijke rol is weggelegd voor ‘het recept’, van
het uitschrijven van het recept door de arts, tot het verstrekken van
het medicijn aan de balie in de apotheek.
Apotheek
Heeswijk-Dinther:
“We vertellen u graag wat er
moet gebeuren voordat de medicatie klaar is en waarom u daar
even op moet wachten. Ook
leggen we uit waarom u soms

een ander merk meekrijgt dan
de vorige keer. Tevens is er de
mogelijkheid meer te weten te
komen over onder andere het
aanmaken van een account, medicatierollen, medicatiereviews,

zelfzorgproducten en huidverzorging.”
Ook voor kinderen is het leuk en
leerzaam de apotheek eens helemaal te bekijken en zij kunnen
bovendien deelnemen aan een
kleuractiviteit. De serviceapotheek heet u van harte welkom
op de Open Dag!
Voor meer informatie kunt u
contactopnemen via telefoonnummer: 0413-291982 of per
mail: apotheekheeswijkdinther@
hetnet.nl
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Niet één week, maar...

Het HELE JAAR
in de aanbieding
Dr. Oetker
Tradizionale pizza’s
Lipton ice tea

Alle soorten

Alle soorten

GRATIS
B o scha
ppen
doen bi
Jumbo is
een
feestje.

Coca-Cola

regular, zero sugar of light

Jumbo
roerbakmixen

Alle soorten

*

e

Jumbo Wiegmans Heesch, Schoonstraat 8
Jumbo Nistelrode, Parkstraat 10

GRATIS
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GEMEENtEBERIcHtEN

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 afspraak
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

Lager Gft-tarief: meer
scheiden, minder betalen

tweede Kamerverkiezingen
15 maart 2017

De tarieven voor GFT- en restafval zijn gewijzigd. het aanbieden
van de GFT-container is de helft goedkoper geworden en het aanbieden van restafval is nu iets duurder. Voorheen waren de tarieven
voor GFT- en restafval gelijk. Maar vanaf dit jaar loont het om het
GFT-afval in de juiste container aan te bieden. het tarief van de
groendepots is ook ongeveer de helft goedkoper.

op woensdag 15 maart 2017 kunt u de leden van de Tweede Kamer
kiezen. Voor alle informatie over deze verkiezingen en het stemmen
kunt u terecht op de website www.kiesraad.nl.

Tarieven voor GFT- en restafval
gFt ledigingtarief
gFt kilogramtarief
Restafval ledigingtarief
Restafval kilogramtarief
groenafval tarief groendepot (per m³)

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

AGENDA
15 maart
tweede Kamerverkiezingen
8 april
Bernhezer Dag van
de Duurzaamheid
sgs search,
Meerstraat 7, Heeswijk
13.00-17.00 uur

woensdag 8 maart 2017

GFT-tarief verlaagd:
gebruik uw GFT-container

2016
€ 1,60
€ 0,20
€ 1,60
€ 0,20
€ 2,85

2017
€ 0,80
€ 0,10
€ 2,00
€ 0,24
€ 1,50

Dit mag in de gFt-container:
- groente- en fruitafval
- aardappelschillen
- gekookte etensresten
- vis- en vleesresten, ook graten,
schelpen en botjes
- notendoppen en eierschalen
- gestold vet en jus
- theezakjes, filterzakjes met
koffiedik
- brood- en kaaskorsten
- klein snoeiafval, gemaaid gras
en bladeren
- onkruid
- bloemen en kamerplanten
- mest van kleine huisdieren
(cavia’s en konijnen) met stro.

Voor de volgende onderwerpen
moet u bij de gemeente zijn:
- kiezerspas
- stemmen als u in het buitenland
bent
- stemmen met een volmacht
informatie daarover vindt u op
www.bernheze.org. Kijk ook op
onze website voor een overzicht

van stembureaus en antwoorden
op veel gestelde vragen. u kunt in
alle stembureaus in de gemeente
Bernheze uw stem uitbrengen.
alle stembureaus zijn toegankelijk voor mensen met een beperking, behalve basisschool ’t Palet
in Heeswijk-Dinther.
Vergeet u niet een geldig legitimatiebewijs mee te nemen?

compost-actie

WOz-waarde en gemeentelijke belastingen 2017
als u eigenaar of huurder bent van een woning of bedrijf, dan krijgt u jaarlijks een aanslag-/beschikkingsbiljet met daarop onder andere de WoZ-waarde van uw pand.

Woning

op een later moment.

Nieuwe WoZ-waarde voor uw
woning
we hebben de woZ-waardes
voor 2017 van de woningen in
Bernheze nog niet vastgesteld.
uw woZ-beschikking krijgt u
daarom later dan gebruikelijk.
De aanslag afvalstoffenheffing
vast bedrag 2017 en de afrekening Diftar over 2016 (ledigingen en kilo’s) zijn inmiddels wel
verstuurd.

Via www.bernheze.org en deze
gemeentepagina informeren we
u over het moment waarop we
de beschikking gaan sturen en
het taxatieverslag beschikbaar
komt.

Waarderingskamer
De waarderingskamer houdt
toezicht op de kwaliteit van
de woZ-taxaties die gemeenten doen. Vorig jaar heeft de
gemeente een traject in gang
gezet om het proces om de
woZ-taxaties te verbeteren.
De waarderingskamer heeft na
controle laten weten nog niet te
kunnen instemmen met het bekendmaken van de woZ-waarden voor 2017. Daarom ontvangt u uw woZ-beschikking

Bedrijf
Nieuwe WoZ-waarde voor uw
bedrijf
uw bedrijf is dit jaar opnieuw
getaxeerd. De zogenaamde
woZ-waarde geldt voor het belastingjaar 2017. Via www.bernheze.org kunt u een taxatieverslag voor bedrijven opvragen. u
kunt het verslag ook schriftelijk
opvragen (gemeente Bernheze, ter attentie van Belastingen,
Postbus 19, 5384 Zg Heesch).
Niet eens met uw WoZ-waarde
als u denkt dat de woZ-waarde
van uw pand niet juist is vastgesteld, kunt u binnen zes weken
na dagtekening van het aan-

slag-/beschikkingsbiljet schriftelijk bezwaar maken. Hiervoor
kunt u gebruik maken van het
standaard bezwaarformulier.
wilt u een snellere, wat minder
officiële afhandeling, maak dan
gebruik van het reactieformulier. we nemen dan telefonisch
contact met u op om uw reactie
te bespreken. Beide formulieren
vindt u op www.bernheze.org.
u kunt ook telefonisch contact
met ons opnemen via telefoonnummer 14 0412.
hulp nodig bij uw
WoZ-bezwaar
Bent u van mening dat iets anders op uw aanslagbiljet niet
klopt of wilt u graag hulp bij het
indienen van een bezwaarschrift
of het invullen van een reactieformulier? Maak dan een afspraak, telefoon 14 0412 om dit
samen met een medewerker van
het team Belastingen en basisregistraties te doen. we kunnen
de afspraak ook in de avonduren
plannen.

Van 8 maart tot en met 8 april
kunt u gratis compost ophalen bij
onze groendepots:
- Firma Dijkhoff, Lariestraat 25,
Heeswijk Dinther;
- Firma van schaijk, Berghemseweg 13, nistelrode.
De groendepots zijn open op woensdag van 13.00 tot 18.00 uur en op
zaterdag van 9.00 tot 14.00 uur.

Houd rekening met het volgende:
- De actie geldt zolang de voorraad strekt;
- u mag maximaal twee m3 per
keer meenemen;
- u moet de compost zelf laden.
neem zelf een spade of een
bats mee.

Verpakkingen van plastic,
blik en drankkartons
kunnen in dezelfde zak

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

algemene plaatselijke
Verordening (apV)
Melding schenktijden paracommerciële rechtspersoon
cultureel centrum nesterlé,
Parkstraat 2, 5388 Hs nistelrode
heeft in overeenstemming met
artikel 2:34B, lid 4 aPV melding
gedaan van een activiteit op 10
maart en op 8 en 9 april 2017.
Van deze mogelijkheid mag de
inrichting maximaal 6 keer per
jaar gebruik maken. tijdens de
activiteiten gelden er ruimere
schenktijden dan normaal. Voor
de exacte normen verwijzen wij
u naar artikel 2:34B, lid 1 en 2
van de aPV, die te vinden is op
www.bernheze.org.
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing.
evenementenvergunningen
Het college van burgemeester en
wethouders heeft een vergunning/ontheffing verleend aan:
- Vc tornado nistelrode voor het
organiseren van tornado Beach
op 6 mei 2017 van 10.00 tot
18.00 uur en op 7 mei 2017 van
9.00 tot 20.00 uur op Raadhuisplein en tramplein, 5388
gM nistelrode. Raadhuisplein
en tramplein zijn vanaf 5 mei,
14.00 uur tot 7 mei, 22.00 uur
afgesloten voor alle verkeer,
behalve voor voetgangers. De
beschikkingen zijn verzonden
op 2 maart 2017.
- t. van Doorn voor het orga-

niseren van een Baby- en
Kinderbeurs Heesch op 12
maart en 5 november 2017
van 10.00 tot 13.00 uur in
cultureel centrum de Pas, De
Misse 4, 5384 BZ Heesch. De
beschikking is verzonden op 3
maart 2017.
- Ponyclub De Kleine Heemskinderen voor het organiseren
van een rommelmarkt op 17
april 2017 van 10.00 tot 16.00
uur in Manege De Heemskinderen, Koude Maas 1, 5388
VZ nistelrode. De beschikking
is verzonden op 3 maart 2017.
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing.
Melding klein evenement
in overeenstemming met artikel
2:25, lid 2 onder g, van de aPV
Bernheze 2014 is een melding
gedaan door:
- Xsaga voor het organiseren
van aH Boeren Lentefeesten
op 17 april 2017 van 11.00
tot 13.00 uur en van 14.00 tot
16.00 uur op locatie Vorstenbosseweg 4a, 5473 ng Heeswijk-Dinther. De toestemming
is verzonden op 3 maart 2017.
- Fc de wielen voor het organiseren van een MtB toertocht
op 12 maart 2017 van 9.00
tot 12.00 uur, waarbij een gedeelte van de route over het
grondgebied van Bernheze
loopt. De toestemming is verzonden op 3 maart 2017.
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing.

Wet ruimtelijke ordening
Vaststelling
wijzigingsplan
De Beekgraaf ong. Nistelrode
(cpo Beekgraaf)
Het college van burgemeester en wethouders heeft het
wijzigingsplan De Beekgraaf
ong. nistelrode (cPo Beekgraaf) vastgesteld (artikel 3.9a
wet ruimtelijke ordening). Het
plan is te raadplegen op www.
ruimtelijkeplannen.nl met de
code nL.iMRo.1721.wPBeekgraaf-vg01.
inhoud: Het plan behelst het realiseren van drie woningen.
inwerkingtreding: Het vaststellingsbesluit en daarmee het
wijzigingsplan treedt de dag na
afloop van de beroepstermijn in
werking, tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek om
voorlopige voorziening wordt
ingediend. in dat geval treedt
het bestemmingsplan niet in
werking voordat op dit verzoek
is beslist.
Procedures 1b, 5b en 7b.
Vaststelling
wijzigingsplan
Donzel 60 Nistelrode
Het college van burgemeester
en wethouders heeft het wijzigingsplan Donzel 60 in nistelrode gewijzigd vastgesteld (artikel
3.9a wet ruimtelijke ordening).
Het plan is te raadplegen op
www.ruimtelijkeplannen.nl met
de code nL.iMRo.1721.wPDonzel60-vg01.
inhoud: Het plan betreft het
herbouwen van de woning aan
Donzel 60 in nistelrode.
inwerkingtreding: Het vaststellingsbesluit en daarmee het
wijzigingsplan treedt de dag na
afloop van de beroepstermijn
in werking, tenzij binnen de

beroepstermijn een verzoek om
voorlopige voorziening wordt
ingediend. in dat geval treedt
het bestemmingsplan niet in
werking voordat op dit verzoek
is beslist.
Procedures 1b, 5b en 7b

Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht
reguliere procedure
ontvangen aanvragen voor een
omgevingsvergunning
heeswijk-Dinther
- notendreef t.o. 9
Kappen linde (overlast
omwonenden)
ontvangstdatum: 01-032017
- Laag-Beugt 4
Kappen 21 populieren
(opschonen houtwal)
ontvangstdatum: 01-032017
- Margrietstraat 15
Verbouwen woonhuis/garage
Datum ontvangst: 23-022017
Vorstenbosch
- Kampweg 19
Kappen 25 eiken (opschonen
houtwal)
ontvangstdatum: 01-032017
heesch
- Binnenweg 1
Bouwen clubgebouw (wijziging eerder verleende vergunning)
Datum ontvangst: 24-022017
- graafsebaan 7
Verbouwen woning
Datum ontvangst: 02-032017
- ’t Dorp 1 en 3
oprichten 21 appartementen

en bedrijfsruimte
Datum ontvangst: 03-03-2017
Procedure 6 is van toepassing.
Besluiten
De volgende omgevingsvergunningen zijn verleend. Deze besluiten treden daags na verzending van het besluit in werking.
heeswijk-Dinther
- abdijstraat ong.
oprichten appartementen
Verzenddatum: 02-03-2017
- Laag-Beugt 3d
Handelen in strijd regels ruimtelijke ordening
Verzenddatum: 01-03-2017
- schoolstraat 18a
Bouwen carport/overkapping
Verzenddatum: 03-03-2017
heesch
- Biezenloop 66
Bouwen uitbouw
Verzenddatum: 24-02-2017
Loosbroek
- Houtstraat 3
Milieuneutraal veranderen en
wijzigen pluimveehouderij en
herbouwen werkplaats/opslagruimte
Verzenddatum: 07-03-2017
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing
Tijdelijke vergunningen
heesch
- Meerweg 6
tijdelijk plaatsen en bewonen
woonunit
Verzenddatum: 01-03-2017
- Mgr. V.d Hurklaan ong.
(naast 24)
tijdelijk plaatsen en bewonen
woonunit
Verzenddatum: 02-03-2017
Procedures 1a, 4a, en 7a zijn
van toepassing

PROcEDuRES
openingstijden zie colofon
inzage
Procedure 1a
u kunt de stukken gedurende zes weken tijdens openingstijden op afspraak
inzien in het gemeentehuis in Heesch.
Procedure 1b
u kunt de stukken gedurende zes weken tijdens openingstijden op afspraak
inzien in het gemeentehuis in Heesch
en raadplegen op www.bernheze.org of
www.ruimtelijkeplannen.nl.
inspraak
Procedure 2
iedereen kan binnen zes weken na
publicatiedatum met een schriftelijke inspraakreactie aan het college van
burgemeester en wethouders van Bernheze reageren op de stukken. neem

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

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

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

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

Lijst 6, voor realistisch optimisme

Wij, van CDA Bernheze, zijn er trots op dat Rene Peters lid van de
Tweede Kamer wil worden.

René Peters
3 Oss

Dat René als nieuwkomer binnenkomt op maar liefst de derde
plaats, zegt veel over het vertrouwen in hem.
Waarom dat terecht is? Omdat hij in zes jaar als wethouder
heeft laten zien wie hij is en wat
hij kan. Hij is sociaal bewogen,
recht door zee, met respect voor
anderen, moeilijke keuzes gaat
hij niet uit de weg en is daadkrachtig als bestuurder. Hij zal er
ook voor zorgen dat de belangen van onze regio in Den Haag
doorklinken.

Voor een land dat we
door willen geven!

GLASHELDER
Eerste exemplaar GLASHELDER
gebundeld voor Bernheze Media

heeschenaar Jan Glastra van Loon is wethouder in de gemeente
Bernheze met in zijn portefeuille onder ander financiën,
welzijn, Wmo, ouderenbeleid en gezondheidszorg. hij is lid
van D66 en kandidaat voor de Tweede Kamer.
“als wethouder heb ik gezien welke prachtige mogelijkheden
er zijn om de lokale democratie vorm en inhoud te geven.
Juist nu en naar mijn vaste overtuiging meer dan ooit,
kan D66 het verschil maken. Na acht jaar ervaring
binnen de lokale politiek wil ik graag mijn bijdrage
leveren in de Tweede Kamer. Niet mopperend
aan de kant staan, maar met creativiteit, elan en
optimisme werken aan een beter Nederland, een
beter europa en daarmee ook een heel klein beetje
aan een betere wereld. Samen staan we sterker dan
alleen en het bieden en grijpen van kansen maakt
onze samenleving veel krachtiger. het realistisch
optimisme waar D66 voor staat, daar sta ik ook
voor!”

Ik ben

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

Lokaal:

Hartelijk bedankt en tot ziens!
Roel Monteiro, raadslid
Ik ga de politiek verlaten, ondanks dat ik met veel plezier namens Lokaal
mijn werk doe in de raad en de commissie ruimtelijke zaken. De reden is een
gelukkige: ik heb een nieuw baan. Binnenkort ga ik aan de slag bij Rechtbank
Gelderland, waar ik word opgeleid tot belastingrechter. Een lang gekoesterde
ambitie van mij wordt daarmee vervuld. En aangezien een functie bij de rechterlijke macht om staatsrechtelijke redenen moeilijk is te combineren met een
politieke functie moet ik de Bernhezer politiek gedag zeggen.

Graag bedank ik de inwoners van
Bernheze voor hun vertrouwen.
Naar eer en geweten heb ik steeds
getracht om de belangen van
onze inwoners te dienen, waarbij
we bij Lokaal de goede gewoonte
hebben om standpunten te bepalen door ons hoofd te gebruiken
en niet onze onderbuik.
Uiteraard bedank ik ook mijn mede-fractieleden en partijgenoten

voor hun collegialiteit. Ik weet
dat mijn plaats door een kundig
persoon binnen onze partij ingenomen gaat worden. Daarvoor
heeft Lokaal kwaliteit genoeg.
Daarnaast een woord van dank
aan de collega-raadsleden en
wethouders van de andere partijen. Hoewel we het niet altijd met
elkaar eens waren is het prettig
om te zien dat iedereen met zoveel toewijding werkt aan een

mooier Bernheze.
Hoewel Montesquieu mij dwingt
om deze keuze te maken, ben ik
dankbaar voor het feit dat ik van
nut kan blijven voor de maatschappij, zij het voortaan in een
andere rol.
Hartelijk bedankt en tot ziens!
...maar hopelijk niet in de rechtbank :-)

V.l.n.r.: Frank van den Dungen, Heidi Verwijst en Theo van Overbeek

BERNHEZE - Er wordt in Heesch al stevig gegraven. Op de Emmahof werd vorige week al de eerste glasvezelcentrale geplaatst.
Donderdag 9 maart gaat wethouder Rien Wijdeven bij het Bomenpark officieel de eerste sleuf graven. Dan kan Bernheze met het
glasvezelnet van Landerd verbonden worden. Een goed moment
om terug te blikken. Stichting Glasvezel Bernheze deed dat samen met Heidi Verwijst en Rian van Schijndel van Bernheze Media. Want deze stichting beseft dat het succes van de wervingscampagne voor een groot deel te danken is aan de aandacht die
DeMooiBernhezeKrant hieraan besteed heeft.
Daarom was het eerste exemplaar van het boek, waarin alle columns en andere publicaties gebundeld zijn, bestemd voor Heidi.
Stichting Glasvezel Bernheze wil ook alle andere inwoners, bedrijven en organisaties bedanken die er toe bijgedragen hebben dat
Bernheze een glasvezelnetwerk krijgt.
Daarom kan iedereen deze bundel als flipboek op internet doorbladeren en gratis downloaden. Zo kun je nog eens terugblikken
op de teksten van Frank van den Dungen en de illustraties van
Sarah Linde. www.youblisher.com/p/1694169-Glashelder.

SP: De

Maashorst optimaal benutten
Cor van Erp, fractievoorzitter
De afgelopen weken werd duidelijk dat De Maashorst velen aan het hart
gaat. Er blijkt onvrede en onduidelijkheid te zijn over de toegankelijkheid
van het natuurgebied. Het al dan niet op de eigen paden blijven, de aanwezigheid van de wisent; dat zijn de meest heikele punten. Daarom is er
een tussenevaluatie. Om de juiste informatie te krijgen, volgt een gesprek
met én tussen de mensen die van De Maashorst willen blijven genieten.

Gesprek 8 maart
Op woensdag 8 maart tussen
16.00 en 21.00 uur is er een inloopbijeenkomst met als doel informatie op te halen.
Wat leeft er onder bezoekers en
bewoners? Wat is onduidelijk?
Waar zitten knelpunten? Wat is
belangrijk? Laat het weten en
kom meepraten op 8 maart. De
inloopbijeenkomst is in CC De
Pas in Heesch. Tijdens deze mid-

dag/avond heeft iedereen de
gelegenheid om vrij binnen te
lopen. Een van de doelen van de
bijeenkomst is om te komen tot
een vervolg van het gebruikersoverleg dat plaatsvond in mei
2016.
Het gebruikersoverleg gaat zich
inzetten voor een goede infrastructuur voor alle recreatievormen in De Maashorst. Het is de
bedoeling om rekening te hou-

den met elkaars belangen. Alles
wat opgehaald wordt tijdens de
inloopsessie dient als input voor
het gebruikersoverleg. Hoe het
gebruikersoverleg de komende
tijd vorm gegeven wordt, is één
van de onderwerpen tijdens de
rondetafelgesprekken. Mensen
die willen deelnemen aan het gebruikersoverleg kunnen dit kenbaar maken. De SP Bernheze rekent op een hoge betrokkenheid.

informatie voor de kernen

Woensdag 8 maart 2017

Progressief Bernheze:
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Bang voor verandering

Jesse Jansen, commissielid Progressief Bernheze

verkiezingen

Waar ons gemeentebestuur vooral nog lijkt te praten over de kleur van de
klinkers waarmee een dorp ingericht moet worden, zijn er ontzettend veel
mensen die zich zorgen maken over hun eigen toekomst of de toekomst van
hun dorp. Er zijn ontzettend veel mensen die overdag thuis op de bank zitten
terwijl zij aan het werk willen, er zijn mensen die noodgedwongen onze dorpen verlaten omdat er geen passende betaalbare woning voor hen te vinden
is en er zijn mensen die de weg naar onze sociale dienst niet weten te vinden.
Al deze mensen vragen om een
politiek die met vernieuwende plannen komt in plaats van
stil zit en toekijkt hoe de wereld
om haar heen verandert. Terwijl gemeenten in de regio aan
de bak gaan met plannen om
mensen aan het werk te helpen,
met plannen om de betaalbare

Blanco:

woningbouw aan te zwengelen
en plannen om armoede te bestrijden, is Bernheze vaak nog te
bang voor vernieuwing.
Progressief Bernheze vindt het
tijd om te veranderen en te investeren. Voor een gezonde toekomst is het nodig te komen met

nieuwe ideeën en is voor achterover hangen geen plaats. Wij
legden eerder plannen voor om
in te zetten op het aan het werk
helpen van mensen, het bouwen
van betaalbare woningen en het
geven van meer aandacht aan
mensen in armoede. Dat blijven
we doen.

Onderaan de streep…

Sybrand Buma
Op 15 maart mogen mensen gebruik maken van hun democratisch stemrecht, voor de landelijke verkiezingen. Sommige
vertegenwoordigers van het gemeentebestuur van Bernheze
maken ook deel uit van de landelijke partijen. Dat geldt voor
VVD, SP, CDA, D66 en ook Progressief Bernheze waarin
Groenlinks en PvdA samenwerken.
Wij hebben aan deze gemeentelijke vertegenwoordigers
enkele vragen voorgelegd, over hun lijsttrekker en de visie
van de politieke partij.

Marko Konings, fractievoorzitter Politieke Partij Blanco
Het is alweer een jaar geleden dat er een motie werd aangenomen om als
gemeente Bernheze een extra bijdrage te leveren aan de huisvesting van statushouders. Nadat we al verschillende jaren ons verplichte aantal niet hadden gehaald werd nu uitgesproken dat we anderhalf tot tweemaal het aantal
mensen zouden huisvesten dan dat ons was opgelegd. Een nobel streven.

In de laatste commissievergadering Ruimtelijke Zaken gaf wethouder Van Boekel een update
over de huisvesting van statushouders. De ambitieuze doelstelling van anderhalf tot tweemaal
het quotum is voor 2016 echter
niet gehaald. Sterker nog; opnieuw heeft Bernheze het verplichte quotum niet eens gehaald. Van de provincie kregen

Op welke partij ga jij
t?
stemmen op 15 maar

we een schriftelijke reprimande
en worden we zelfs mogelijk onder actief toezicht gesteld omdat
we nu al verschillende jaren op rij
niet voldoen aan de regels.
Politieke Partij Blanco vindt het
zeer teleurstellend dat de doelstelling in de verste verte niet gehaald is. In plaats van een stapje extra te doen, staan we toch

weer in het foutje rijtje van de
provincie.
Onze angst van destijds is bewaarheid geworden, en zoals we
toen al zeiden: grote woorden
van de coalitiepartijen, maar probeer eerst maar eens de gewone
doelstelling te halen. Helaas hebben we toch weer gelijk gekregen.

Jong geleerd
is oud gedaan
Leer uw kind stap voor stap
met geld omgaan

Bouwplannen?
Bestemmingsplan
nodig?
Planschade?

Graafsebaan 31 Heesch 06-2909 9005
onno@roconnect.nl www.roconnect.nl

Open nu
s
het JongWij
pakket

Peter van Boekel
peter: ’Samen maken we Nederland. Kies met je hart en met
je verstand, zodat na 15 maart Nederland bestuurbaar blijft.
Naam van je Landelijke partij: CDA
Lijsttrekker van je Landelijke partij: Sybrand Buma
Beste eigenschap van de lijsttrekker: Betrouwbaar
Welke bijdrage heb jij, of heeft jouw partij aan de landelijke
verkiezingscampagne geleverd?
Het CDA heeft ervoor gekozen om samen met haar leden het
verkiezingsprogramma en de campagne vorm te geven, het
voorstel van een minister voor Familie en gezinszaken is daar een
mooi voorbeeld van. Als CDA Bernheze hebben we op 9 februari
een zeer drukbezochte verkiezingsavond georganiseerd over zorg
en economie in CC Nestelré met twee beoogd kamerleden, te
weten Rene Peters en Stijn Steenbakkers. En natuurlijk worden
de borden door onze eigen CDA afdeling beplakt.
Wat zijn jullie drie belangrijkste programmapunten?
Wij kiezen voor een beter Nederland. Onze waarden en tradities
zijn een stevig fundament. Dat begint bij een sterke samenleving
van vitale gemeenschappen in dorpen en steden, waar mensen
meedoen en naar elkaar omzien. Waar we grenzen stellen zodat
mensen zich veilig en thuis voelen, en meer baas zijn over hun
eigen leven en hun eigen omgeving. Maar ook een eerlijke
economie, waarbij we stevige lessen trekken uit de economische
crisis en de malaise van de afgelopen jaren. In de eerlijke
economie kiezen we voor eerlijke kansen en keuzes voor de
lange termijn.
Hoeveel zetels denk je dat jouw partij zal behalen
bij de landelijke verkiezingen? Het CDA is er voor iedereen, het
gaat niet om het aantal zetels dat we willen behalen, het gaat
erom dat we zoveel mogelijk mensen willen bereiken. Het CDA
is bij uitstek de partij van de regio’s. In iedere regio zijn wij goed
vertegenwoordigd, een echte volkspartij dus. Ik denk dat het
CDA met 25 zetels de grootste partij van Nederland wordt.
Partij

Rivez Assurantiën
Van Heck Assurantiën
Van Heck Assurantiën
't Dorp 124
& Risicobeheer
‘t Dorp 124
Weijen 19a, 5388 HL Nistelrode5384 MD Heesch5384 MD Heesch
T 0412 - 45 20 0412
03 - 45 20 03
088 - 8000 900
E info@vanheckassurantien.nl
info@rivez.nl
info@vanheckassurantien.nl
I www.vanheckassurantien.nl
www.rivez.nl
www.vanheckassurantien.nl

VVD
PVDA
SP
CDA
D66
GroenLinks
PVV
50+
Overige partijen
TOTAAL

Huidige zetel
verdeling
40
36
15
13
12
4
12
1
17
150

Jouw prognose
voor 2017
23
12
20
25
21
12
24
3
10
150

Welke partijen vormen op basis van je prognose de coalitie?
Daar doe ik geen uitspraken over. Laten we eerst afwachten wat
15 maart ons brengt. Wat de andere partijen doen is voor mij
niet relevant op dit moment, ik richt mij liever op het CDA om
samen met elkaar een mooie campagne te voeren.
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oogcontact

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

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

Nu ook pasfoto’s
Oplossing
Winnaar:
vorige week:
Jan Dortmans
Jeanette Geenen
kan293851
de staatsloten
Sint Servatiusstraat 52a, 5473GB Heeswijk-Dinther, 0413
uit Vorstenbosch
ophalen bij
Paperpoint
Werknemers van Bernheze Media
worden uitgesloten van deelname.

St. Servatiusstraat 40
5473 GB Heeswijk-Dinther
Tel: 0413 29 29 79
www.trendzienenhoren.nl
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MooiBernhezertjes
te koop
Nieuwe DessotapijttegelS
In allerlei kleuren/soorten.
Grote voorraad, scherpe
meeneemprijs. Vanaf
€ 0,50 per tegel. Duinweg 17,
Schijndel 06-23034594.
Dinsdag en zondag gesloten.
Kogelbiefstukken
per stuk á 200 gram € 3,50.
Shoarmavlees € 2,70
per 500 gram.
Slagerij Bert van Dinther,
Heistaat 8, Oss.
0412-454536
www.slagerijvandinther.nl.
Heesakkers Lichtvisie
STOPT!
Grandioze opheffingsuitverkoop
van plafonniers, hang-,tafel-, en
vloerlampen enzovoort.
Ook kado-artikelen, gloei-, en
ledlampen, TL-buizen enzovoort.
Kom snel want op= echt op!
Heesakkers Lichtvisie
Abdijstraat 12, 5473 AE
Heeswijk-Dinther.
www.heesakkerslichtvisie.nl
Parkeren voor de deur.
Dinsdags gesloten.
Dagelijks vers
geplukte tulpen
€ 2,- per bos, verschillende
kleuren.
Richard van Doorn
Vorstenbosseweg 1, Dinther.
ALLE KADO-ARTIKELEN
nu met maar liefst
50% KORTING
Scoor nu een leuk cadeau of
woonaccessoire voor weinig.
Kom snel want op=echt op!
Heesakkers Kadoshop
Abdijstraat 12, 5473 AE
Heeswijk-Dinther.
www.heesakkerslichtvisie.nl.
Parkeren voor de deur.
Dinsdags gesloten.
Printpapier
A4 printpapier 80 grams. Per pak

500 vel € 4,99. Hele jaar door
5 pakken € 19,99.
’t Mediahuys, Laar 28, Nistelrode.

aangeboden
STIJLVOL GLAS IN LOOD
Specialist in Glas in Lood.
Ook in isolatieglas, reparaties,
materiaal-verkoop en
workshops.
Retsel Heeswijk-Dinther
www.stijlvolglasinlood.nl
0413-228377.
Pedicure Nistelrode
Dorien Visser-Hanegraaf.
Tel. 0412-612118.
Ook bij diabetes/reuma.
PEDICURE
HEESWIJK-DINTHER
Jacqueline Verhagen,
Oranjestraat 11, HeeswijkDinther. Ook bij diabetische
en reumatische voet met
vergoeding. Alle jaargetijden
uw nagels mooi verzorgd met
gelcolor, colorlak. Kalknagels?
Ook hiervoor leent deze
pediquemethode zich prima!
Meer info of afspraak:
0413-293260.
Colorenta geeft
WORKSHOPS
kleuranalyse en make up om
te bepalen welke kleuren jou het
mooist maken.
Ook zijn er workshops voor
alleen make up te boeken.
Leuk om cadeau te geven of
gewoon om jezelf te verwennen.
Colorenta, Hannie Heesakkers
06-51110053 Heeswijk-Dinther.
FRIETKRAAM voor uw
evenement of feest. Voor info
en/of boekingen: 0413-292911/
06-25416954.
Mario & Christa Bok.
EEN AVONDJE UIT
Bijna 50 jaar Schietvereniging
‘t Koskojjer. Activiteit
luchtbuksschieten voor
verenigingen, buurten en

bedrijven. Meer informatie:
Piet van Hintum 0412-611168.

te huur
Leuk appartementje
met inpandig terras, Tramstraat
21 te Nistelrode.
Hal, woonkamer, keuken,
slaapkamer, toilet, badkamer en
berging.
Kale huur € 600,- per maand.
Direct beschikbaar.
Alle info bij: istehuur@gmail.com
of 06-23645085.
Opslagunits
in Nistelrode.
Afmeting unit:
24m2 voor € 90,- p.m.
48m2 voor € 150,- p.m.
Eigen toegang.
Voor meer info 06-46111667 of
www.opslagunit.eu

verloren
Autosleutel kia
en afstandsbediening
garage, extra
huissleutel.
06-20026996.
Verloren tussen
Heeswijk-Dinther en Schijndel.

gevraagd
Interieurverzorgster
Ervaren, betrouwbare
interieurverzorgster die
2-wekelijks ons huis in
Nistelrode poetst op een in
overleg te bepalen dagdeel,
circa 3 uur.
Inlichtingen: 0412-611059.
Vakbekwame
ZZP schilder
Om samen met mij als hooftaak
particuliere huizen te schilderen.
Werk van april t/m september.
Interesse: 06-51542082

Wilt u een zoekertje plaatsen?
Dan is dit mogelijk vanaf € 5,-. office@demooibernhezekrant.nl of 0412-795170.
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Puzzle #200210

WIJ ZORGEN VOOR
WIFI DIE www.sudoku-puzzles.net
WÉL WERKT!
More Puzzles:

8 maart - nationale poepdag
Tekst?

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!

Zie oplossing pagina 34
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Filmhuis De Pas presenteert: Julieta
Niet één week,
maar...
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VACATURE

Het HELE JAAR
in de aanbieding

Café zaal ’t Tramstation & Eeterij Nisseroi
zoeken parttime medewerkers

Barmedewerkers
Obers/serveersters
Keukenhulp

HEESCH - In het werk van Pedro Almodóvar draait het voornamelijk om de vrouw. De vrouwen
die in zijn films voorbijkomen zijn kwetsbaar in hun kracht en krachtig in hun kwetsbaarheid.
Julieta staat op het punt om met haar nieuwe vriend Lorenzo naar Portugal te verkassen. De
verhuisdozen zijn al ingepakt en ze hoeft alleen nog maar de deur achter zich dicht te trekken.
Ze maakt nog een ommetje en komt een jeugdvriendin van haar dochter
tegen. Julieta moet vernemen dat haar dochter in Zwitserland woont en
drie kinderen heeft. Ze heeft al twaalf jaar geen contact meer gehad met
Antía en omdat oude wonden worden opengereten, besluit ze af te zien
van haar verhuizing. Julieta neemt haar intrek in haar oude appartementencomplex, omdat dit het laatste adres is dat Antía van haar had.
Wat volgt is een lange flashback. Hierin zien we hoe Julieta een immens
schuldgevoel opbouwt als een man in de trein waarin ze zit zelfmoord
pleegt. Deze traumatische gebeurtenis wordt gecombineerd met iets
moois. Julieta ontmoet in diezelfde trein namelijk ook de vader van Antía.

Reageer dan via
info@tramstation-nistelrode.nl
t.a.v. Everista Ikanubun

De verhuisdozen zijn al ingepakt
en ze hoeft alleen nog maar de deur
achter zich dicht te trekken

Dr. Oetker
Tradizionale pizza’s

Café Zaal ’t Tramstation

Raadhuisplein 5
5388 GM Nistelrode
www.tramstation-nistelrode.nl

Lipton ice tea

De Eeterij Nisseroi

Laar 20
5388 HG Nistelrode
www.eeterij-nistelrode.nl

Alle soorten

Het voornaamste thema zijn toevallige ontmoetingen die leiden tot zowel
groot leed als grote vreugde en het in het reine komen met jezelf en je
vele fouten. De man met wie ze een romance begint heeft afscheid van
zijn eigen vrouw moeten nemen nadat ze, na jarenlang
in soorten
coma te hebben
Alle
gelegen, is gestorven.
Maandag 13 en dinsdag 14 maart
Aanvang: 20.00 uur. Entree: € 5,-.
Wij ontmoeten u graag bij Filmhuis De Pas.

MOOI VOOR MANNEN!

GRATIS

Week 12 - Woensdag 22 maart

Tijd voor de grote schoonmaak!
Coca-Cola

regular, zero sugar of light

Jumbo

Alle soorten

roerbakmixen

De wasmachine die tot en met
woensdag 15 maart in de winkel staat,
verwijst naar een bijzondere actie.

Hoe doe je mee?
Bij aankoop van drie geselecteerde producten krijg
je een kassabon. Met deze kassabon kan je een
wasmachine winnen. Je kan deelnemen aan de verloting
door de kassabon te voorzien van naam, adres en telefoonnummer
en in de actiebus te stoppen.
Je mag zo vaak meedoen als je wil.
Verloting vindt plaats op donderdag 16 maart
Strijbosch Witgoed brengt en installeert de wasmachine bij je thuis.
Jumbo
Wiegmans Heesch, Schoonstraat 8
Jumbo Nistelrode, Parkstraat 10

GRATIS
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DUURZAAM BOUWEN
showroom open
op zaterdag
10.00 - 15.00 uur

KWALITEIT
IS DE

NORM
OOK VOOR REPARATIES!

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

Kozijnen
n Kozijnen
n Kozijnen
n Ramen
n Ramen
n Ramen
n Deuren
Deuren
n Deuren
n
n Schuifpuien
n Schuifpuien
Schuifpuien
n
Vouwwanden
n Vouwwanden
n Vouwwanden

n
Voor particulieren
en bedrijVen
VOOR
PARTICULIEREN
BEDRIJVEN
VOOR
PARTICULIEREN
ENEN
BEDRIJVEN

met beco bijdragen aan lokale
bewustwording
Foto object: Theo van Haren

BERNHEZE - “Als het gaat om bewustwording dan speelt BECO als lokale Bernhezer Energie Coöperatie
daar een grote rol in.” Dat zegt Theo van Haren (74) die sinds een paar jaar lid is en nu ook duurzame
groene energie van BECO afneemt. “Als je bewust leeft zie je dat ombuigingen echt nodig zijn en ik draag
graag mijn steentje daaraan bij.”
De groene stroom van BECO is
100% groen en duurzaam van
eigen Nederlandse bodem.
Voorheen in het werk als weg- en
waterbouwer kon hij zijn ideeën
niet altijd kwijt. Theo werkte sinds
1980 voor de overheid maar ook
daar was het nog niet zover dat
er duurzaam gedacht en gewerkt
werd. “Toch ben ik al jaren bewust bezig geweest met de eindigheid van grondstoffen en de

invloed daarvan op het milieu”,
zegt Theo. “Met het afnemen
van groene duurzame energie
van BECO wil ik dan ook de lokale activiteit op het gebied van
duurzaamheid steunen.” Volgens
Theo spelen de kosten ook wel
mee, maar daar hoef je het niet
voor te laten.
Zelf doet hij zeker ook het nodige aan duurzaamheid. In eigen
beheer werd aan de Grenadiers-

straat in Heesch een huis gebouwd met veel aandacht voor
isolatie, gecontroleerde ventilatie
en warmteterugwinning. Met
goede informatie van BECO zijn
ook zonnepanelen aangeschaft.
“We komen hiermee heel aardig
in de buurt van een energieneutrale woning”, zegt Theo. “En je
kunt in het dagelijks leven heel
bewust omgaan met het gebruik
van energie, dat is dan toch de
eerste winst voor het milieu.”

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

Haal de
zon in huis
Kies voor duurzame energie
www.vanbakeleco.nl
Geen
oor
btw v
lieren
u
partic

Meer info of aanmelden op
www.bernhezerenergie.nl

en Onderhoud bv

allatietechniek bv

SS

Ontwerpen,
installeren en
onderhouden
bv
BI Installatietechniek
is ons vak

BI

Met open
vizier de
toekomst
in
n

S

ServiceService
en Onderhoud
bv
en Onderhoud
bv

Installatietechniek bv

• Professionele werkvoorbereiding
in de tekenkamer
• Advies, ontwerp en realisatie
is in dezelfde handen
• Grote knowhow op één toegankelijke
Met
plek open
vizierkwaliteitscontrole
de
• Interne
toekomst
in
• Bewaking en controle
op afstand
• Aparte kennisrijke onderhoudsafdeling

MetWaardsestraat
open30
5388 PP Nistelrode
S Service en Onderhoudvizier
21 06
de
bv (0412) 61
service@bevers.net
Service en Onderhoud bv
S
toekomst
in
www.bevers-installatietechniek.nl
Service en Onderhoud bv

VR 17 MAART
ZA 18 MAART
ZO 19 MAART
SPECTACULAIRE LAGE PRIJZEN
ALLE RESTPARTIJEN MOETEN WEG
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BERNHEZE BOUWT
Betaalbare kans op wonen
in Heeswijk-Dinther
Ontwikkel zelf je nieuwe (t)huis
HEESWIJK-DINTHER – De locatie is gereserveerd en heel veel voorbereidend werk is al door Brandy
Gevers, Melvin Aarts, Peter Schouten en Tommy Verkuijlen verricht. Het enige waar zij naar op zoek
zijn, zijn mensen die - net als zij - dolgraag in Heeswijk-Dinther willen wonen en op zoek zijn naar een
betaalbare kans om dat te doen.

Melvin, Tommy, Peter en Brandy

Als toekomstige bewoners ontwikkelen zij hun eigen (t)huis in
de nieuw te bouwen wijk Rodenburg met twee-onder-eenkap-, hoek- en tussenwoningen
vanaf € 170.000,- oplopend tot
circa € 255.000,- á € 265.000,vrij op naam. Met voldoende kopers start de bouw in september.
De gemeente Bernheze heeft
in het nieuwe plan Rodenburg
ruimte gereserveerd voor tien
zogenaamde CPO-woningen.
Deze term staat voor Collectief
Particulier Opdrachtgeverschap.
Dat wil, kort samengevat, zeggen dat toekomstige bewoners
volledig de regie krijgen over
hoe hun woningen er van binnen en buiten uit komen te zien.
Een kans die genoemd viertal
met beide handen aangrijpen.
Peter was al geruime tijd op
zoek naar een betaalbaar huis
in Heeswijk-Dinther. Brandy en

Tekst en foto: Wendy van Lijssel

Het worden geen
standaardhuizen
Melvin weken enige jaren geleden noodgedwongen uit naar
’s-Hertogenbosch en willen
graag terug en ook Tommy wil
graag in zijn geboortedorp blijven wonen. “Dit geeft ons de
kans om onze eigen woonwensen te verwezenlijken. Verder is
samen bouwen kostenbesparend”, laten ze weten.
Het viertal is al geruime tijd bezig
met alle voorbereidingen. “We
hebben de vereniging ‘Samen
bouwen op Rodenburg’ opgericht. We laten ons bijstaan door
een aantal deskundigen. Aan
de hand van de woonwensen
is door een architect een voorbeeldschets gemaakt. Die kan

echter nog alle kanten uit. Vastgoedregisseur Paul Verhoeven
begeleidt alles tot de bouw en
Robin Brugmans gaat het bouwen begeleiden”, wordt verteld.
Hoewel er in eerste instantie
meerdere mensen aanhaakten
vielen er door omstandigheden
ook enkele af. Dat maakt dat er
te weinig mensen zijn om komende september te starten.
“We zijn op zoek naar mensen
die, net als wij, kostenbesparend
hun eigen nieuwe (t)huis willen ontwikkelen. Wij hebben al
veel voorwerk gedaan, maar pas
als de groep compleet is, gaan
we alles definitief vastleggen,”
wordt gemeld.
Geïnteresseerden krijgen net zoveel stem als het viertal en kunnen aan de hand van hun budget hun eigen kavel kiezen.
Om aan te sluiten dienen zij lid
te worden van de vereniging.
Om te beginnen worden zij echter door vastgoedregisseur Paul
Verhoeven geïnformeerd over
hoe alles in zijn werk gaat. Peter, Tommy, Brandy en Melvin
hopen langs deze weg woningzoekenden te bereiken en te
enthousiasmeren. “Het worden
geen standaardhuizen. We bepalen met elkaar het aanzicht
en de indeling is in elk huis anders. Er komt heel veel groen en
de tuinen liggen op het zuiden,
dus je hebt er in de zomer lekker
veel en lang zon.” Dan enthousiast: “We mogen zelfs onze
eigen straatnaam bedenken.”
Voor aanmelding of informatie:
projecten@samenbouwen.in of
040-2423223.

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

Vervenne bv sinds 1968 gevestigd in Nistelrode.
Bij ons kunt u terecht voor onderhoud en aanleg van cv en sanitaire installaties.
Ook verkoop van losse onderdelen cv en cv ketels, sanitair, leidingen en
aansluitmaterialen. En natuurlijk kunt u bij ons terecht voor advies.
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Honey well

Lyric t6 slimme
thermostaat

€ 165,00

Weijen 71 - 5388 HM Nistelrode
0412-611237
vervennebv@outlook.com

Openingstijden:
Maandag 8.00 tot 17.45 uur
Dinsdag 8.00 tot 17.00 uur
Woensdag, donderdag en vrijdag
van 8.00 tot 17.45 uur
Zaterdag van 8.30 tot 12.30 uur

keukens
badkamers
schuifkasten
interieurs

www.jmeulendijk.nl

Meulendijk

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

Kunststof kozijnen
M. van Pinxteren V.O.F.
WAT DOEN WE?
• WONINGBOUW
• DATANETWERKEN
• EVENEMENTEN
• UTILITEIT

Nieuwbouw - Verbouw - Renovatie

Schildersbedrijf Theo Wijnen
Catharinahoeve 23 - Heesch - 06-53740305

sinds 1985

Peter van Roosmalen Schilderwerken

Koksteeg 50 - Vinkel
06-10189411

Rob van de Ven Elektro BV
Langenbergsestraat 5
5473 NM Heeswijk-Dinther
0413-368141
info@vandevenelektro.nl
www.vandevenelektro.nl

0413-229711 - info@vanpinxteren.nl
www.vanpinxteren.nl

Pim Langens
M 06 525 448 08

Reek - Heesch
T 0486 43 77 62
info@langenshoveniers.nl
www.langenshoveniers.nl

Marcel van den Akker
Gastenhuis 20 - 5473 CT Heeswijk-Dinther - 0413-296316
06-13535619 - info@mpbestratingen.nl
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BERNHEZE BOUWT
Jacobs & Jacobs uitgeroepen tot
Luxaflex®PowerView®dealer van het jaar

Kwaliteit
Kwaliteit VOOR EEN
VOOR EENSCHERPE PRIJ

KwaliteitSCHERPE PRIJS
VOOR EEN
SCHERPE PRIJS

Compleet
nieuwe grot
e
showroom
!

Compleet E
nieuwe gro
te
showroom
!

Vluchtoord 37A, 5406 XP Uden
Industrieterrein Vluchtoord
T 0413 - 27 01 10

HARDINXVELD-GIESSENDAM/NISTELRODE – Traditiegetrouw kiest Luxaflex®in februari de ‘Dealer
van het Jaar’. De titel wordt verleend aan Luxaflex® dealers die opvallen door de manier waarop zij het
merk Luxaflex® en hun eigen bedrijf profileren op het gebied van service, marketing en klantgerichtheid. Jacobs en Jacobs Woonsfeermakers zijn dit jaar verkozen tot ‘Dealer van het jaar’.
In 2016 introduceerde Luxaflex® het PowerView®Motorisation concept, waarmee wonen
mooier en makkelijker wordt.
Het slimme elektrische systeem
past instellingen automatisch
aan op de licht- en privacy-behoeften van de gebruiker en
zorgt daarmee voor de perfecte
ambiance, zowel ‘s middags,
‘s avonds als ‘s nachts.
Het systeem kan zowel worden
bediend door middel van de PowerView® App of met één van
de twee verschillende Pebble®
afstandsbedieningen of met een
smartphone of tablet, dankzij de
PowerView® App.

Een prachtige oplossing, die echter wel het juiste advies en het
juiste vakmanschap vraagt voor
het beste resultaat. De PowerView®Motorisation dealer van
dit jaar, Jacobs & Jacobs Woonsfeermakers, maakt juist op deze
punten de titel meer dan waar.
Na de eerste kennismaking met
PowerView®Motorisation, het
up-to-date brengen van de
showroompresentatie en het
volgen van de benodigde trai-

Vluchtoord 37A, 5406 XP Uden
Industrieterrein Vluchtoord
T 0413 - 27 01 10

ningen is men bij Jacobs & Jacobs
voortvarend aan de slag gegaan.
In verkoop- en adviesgesprekken wordt actief gewezen op de
voordelen van het systeem met
als gevolg een spectaculair aantal orders èn tevreden klanten. In
woord en daad tonen de mensen
van Jacobs & Jacobs zich ware
ambassadeurs voor Luxaflex®
raamdecoratie en voor PowerView®Motorisation in het bijzonder.

info@vanschijndeltegels.nl
www.vanschijndeltegels.nl
www.tegelprofshop.nl

Vluchtoord 37A, 5
Industrieterrein Vl
T 0413 - 27 01 10

E info@vanschijndeltegels.nl
www.vanschijndeltegels.nl
www.tegelprofshop.nl

Aanleg en onderhoud centrale verwarming
Vervangen cv-toestellen
Loodgieterswerk, dakbedekking
Zoggelsestraat 94 - 5384 VE Heesch - 0412-452072
info@grinsveninstallatie.nl - www.grinsveninstallatie.nl
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Finalisten Cameretten Festival

verkiezingen

NISTELRODE – Cameretten Festival is de toonkamer, kweekvijver en springplank van het cabarettalent van
de toekomst. Beginners krijgen de kans zich te profileren en ontwikkelen om zo van cabaret hun professie
te kunnen maken. Bert Visscher, Marc-Marie Huijbregts, Brigitte Kaandorp, Theo Maassen, Hans Teeuwen
en Jandino Asporaat zijn ooit hier begonnen en laten nu avond aan avond volle theaterzalen keihard lachen!
zijn. Geen kwaad woord over
mijn broer.”

Foto: Jaap Reedijk

Wij stellen de finalisten van de
51e editie in het kort aan u voor.
Pieter Verelst - Winnaar Juryprijs
over zijn programma ‘Mijn broer
en ik’: “Eerst en vooral zou ik willen zeggen dat ik vandaag heel
heuglijk ben. Ondanks mijn povere uitkering, zou ik mijn broer
na tien jaar terug hartelijk willen
ontvangen. Een mens is immers
ook niet gemaakt om alleen te

Alex Ploeg - Winnaar Publieksprijs over zijn programma ‘Onverantwoord’: “Alex snapt de
dingen heus wel. Hij is gewoon
wie hij is: een zelfverzekerde jongen die het allemaal niet weet.
Die rake vragen stelt over onderwerpen die er niet toe doen.
Die razendsnel is, maar stagneert.
Die aan niemand verantwoording
hoeft af te leggen, maar dat liever
toch even komt doen.”

“Tim laat een reeks antihelden de
revue passeren die koste wat het
kost de schone schijn ophouden.
Met man en macht houden ze
zich van de domme of blazen van
de hoogste toren. Een voorstelling over ‘sorry’ zeggen, vluchtgedrag, te veel ambitie hebben
en bang zijn.”
Mis het niet – lach om de cabaretiers van morgen.
Zaterdag 25 maart, aanvang
20.15 uur. Kaartjes à € 12,50 zijn
verkrijgbaar via www.nesterle.nl.

Jan Glastra van Loon

Voor de hoeveelste maal staan de finalisten van
Cameretten Festival op de planken van CC Nesterlé?
Stuur je antwoord in via info@nesterle.nl en maak kans op twee
vrijkaarten.

VEGHEL - INDUSTRY service bioscoop Veghel bestaat nog geen vijf jaar en is nu al genomineerd voor
de titel ‘Beste Uitje van Nederland 2017’ in de categorie bioscopen. In deze landelijke wedstrijd bepaalt
het Nederlandse publiek welke uitjes worden verkozen tot ‘Beste Uitje van 2017’.
Door te stemmen maak je kans
op één van de volgende prijzen:
• Een 7-daagse reis naar
Curaçao voor 2 personen.
• Een jaar lang gratis tickets
voor de beste Uitjes.

• 10 x 2 INDUSTRY
Bioscoopkaartjes.

Op 15 maart mogen mensen gebruik maken van hun democratisch stemrecht, voor de landelijke verkiezingen. Sommige
vertegenwoordigers van het gemeentebestuur van Bernheze
maken ook deel uit van de landelijke partijen. Dat geldt voor
VVD, SP, CDA, D66 en ook Progressief Bernheze waarin
Groenlinks en PvdA samenwerken.
Wij hebben aan deze gemeentelijke vertegenwoordigers
enkele vragen voorgelegd, over hun lijsttrekker en de visie
van de politieke partij.

Tim Teunissen - Winnaar Persoonlijkheidsprijs over zijn programma ‘Vluchten kan altijd’:

INDuStRy service bioscoop Veghel is
genomineerd voor Beste uitje van 2017

• 25 x hotelovernachting
voor 2 personen ergens
in Nederland.

Alexander Pechthold

Er kan maximaal 1 keer per e-mailadres een stem uitgebracht worden. Stemmen kan tot 31 maart via de website
www.industrybioscoop.nl.
“Uiteraard is dit al een prachtige eerste beloning voor al ons harde
werk maar we zitten niet stil: we blijven verbeteren om onze bezoeker steeds beter te kunnen bedienen”, aldus Patric Brinkman exploitant van de genomineerde bioscoop.

Bezoek
www.mooibernheze.nl
informeert, boeit
en interesseert

AL 25 JAAR HET ADRES
• Aankoop PC, Notebook
en Randapparatuur
• Onderhoud en Reparatie

Voor particulieren en zakelijke klanten
De Doorgang 11 - 5473 HZ Heeswijk-Dinther
0413-293131 - info@uce.nl

Magazine over mens,
dier en natuur
in de Maashorst
www.meermaashorst.nl

Jan: Zoveel mogelijk mensen gaan stemmen en niet vanuit frustratie
maar vanuit de wens dat we weer een stapje verder komen met elkaar.
Niet meer tegenover elkaar gaan staan maar naast elkaar en echt
luisteren naar wat de ander beweegt en wat de zorgen zijn. Vandaaruit
weer oplossingen bedenken om ons mooie land verder te brengen!

Naam van je Landelijke partij: D66
Lijsttrekker van je Landelijke partij: Alexander Pechthold
Beste eigenschap van de lijsttrekker: verbinder met veel en
brede kennis
Welke bijdrage heb jij, of heeft jouw partij aan de landelijke
verkiezingscampagne geleverd?
Ik heb mij persoonlijk verkiesbaar gesteld en wil vanuit de
Brabantse praktijk en vanuit de gemeentelijke praktijkervaring
een bijdrage leveren aan een goed samenspel tussen landelijke
en lokale overheid. Zorg en welzijn inclusief integratie, kortom
participatie, is mijn hoofdonderwerp.
Wat zijn jullie drie belangrijkste programmapunten?
- Goede zorg; betaalbaar voor iedereen, nu en in de toekomst.
Zeker voor mensen die ziek zijn of een beperking hebben.
D66 zorgt voor duizenden extra verpleegkundigen, nieuwe
verpleegkundigen opleiden en mensen omscholen voor het
zware werk. Die nieuwe handen moeten aan het bed staan.
Niet achter de administratie en boekhouding.
- Goed werk; Werken moet altijd lonen. D66 wil de belasting
op inkomen en werk met € 10 miljard verlagen. Hiervan
profiteren vooral mensen met lage en middeninkomens.
Werken gaat voor iedereen meer lonen.
- Goed onderwijs; Goed onderwijs valt of staat met voldoende
aandacht op school. Kleinere klassen en het onderwijs gaat
terug naar de leraar.
Hoeveel zetels denk je dat jouw partij zal behalen
bij de landelijke verkiezingen? Dat is volstrekt koffiedik kijken
en daar doe ik niet aan. Ik weet wel waar we voor gaan en dat is
richting de 20!
Partij
VVD
PVDA
SP
CDA
D66
GroenLinks
PVV
50+
Overige partijen
TOTAAL

Huidige zetel
verdeling
40
36
15
13
12
4
12
1
17
150

Jouw prognose
voor 2017
-----------

Welke partijen vormen op basis van je prognose de coalitie?
Wederom, koffiedik kijken doe ik niet aan. Ik weet wel wat voor
mij en mijn partij de wens is; een progressieve en optimistische
coalitie die vooruit wil. Niet stilstaan en zeker niet achteruit!
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Ondernemers
laat je zien!
•
•
•
•

Expositie Ali Khalil
in cunera/De Bongerd

Advertentie DeMooiBernhezeKrant
Domeinnaam & e-mail
Betrouwbare hosting
Website met responsive design
& eenvoudig zelf te beheren

www.vanderwijst-salarisadvies.nl

Ali Khalil en Jo van den Heuvel

HEESWIJK-DINTHER - Ali Khalil exposeert tot en met 1 mei bij Laverhof op locatie Cunera/De Bongerd,
Zijlstraat 1 in Heeswijk. Hij wil graag zijn schilderijen aan alle mensen en bezoekers van Laverhof laten
zien.
Schilderen is en was immers zijn
leven. Ali Khalil probeert in zijn
schilderijen de herinnering van
alledag te vangen: “Schilderen nodigt uit om anders naar
de dingen te kijken. ‘Alledaagse dingen’ kunnen zoveel meer
vertellen.” Door zijn werk probeert hij te vertellen wat hij van
binnen voelt. Ali werkt met diverse technieken, maar het liefst
met olieverf.

www.goverswaterservices.nl

Ali woont sinds negen maanden
in Heeswijk-Dinther en is een
van de velen die Syrië vanwege
oorlogsgeweld zijn ontvlucht. In
Heeswijk-Dinther probeert hij
een nieuw leven op te bouwen.
Hij heeft een vrouw, drie kinderen en een kleindochter. Zijn
vrouw woont met twee zonen
in Rusland. Zij is Russisch en was
docent aan de kunstacademie in
Syrië en Jordanië.

Inmiddels doet Ali vrijwilligerswerk bij de activiteitenmiddag
in Cunera/De Bongerd en helpt
enige mensen uit het dorp met
schilderen. Zo leert hij Heeswijk-Dinther kennen. Zelf krijgt
hij ook veel hulp van buren en
taalles van vrijwilligers uit het
dorp. Hij is zeer dankbaar voor
iedereen die hem helpt.
Ook jij bent van harte welkom
om een kijkje te komen nemen.
De toegang is gratis.

Banketbakker Maurice maakt indruk
Banketbakker
Maurice
van
Gogh, werkzaam bij Van Mook
- de Echte bakker, is afgelopen
weekend in Rosmalen twee keer
in de prijzen gevallen bij de Dutch

Voor meer informatie:
verkoop@bernhezemedia.nl 0412-795170
www.bernhezemedia.nl

publieksprijs
dutch pAstrY
AWArd

hele maand maart

ONTBIJT

Pastry Awards. Na maanden
trainen en voorbereiding heeft
Maurice de publieksprijs gewonnen en behaalde de derde plaats.
Van Mook: “Wij zijn supertrots
op deze knappe prestatie.”

TOT 11.00 UUR

1.

50

Intratuin Veghel Heuvel 11. Vrijdag koopavond.
Iedere zondag open. www.intratuin.nl

ACCOUNTANCY - BELASTINGEN - ADVIES

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

WWW.FINOVION.NL
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Natuurwandeling in de Maashorst
NISTELRODE - Vogelwacht Uden houdt een publiekswandeling in De Maashorst met als thema ‘Lente
in aantocht’. De wandeling start om 9.00 uur op zondag 12 maart vanaf het grote parkeerterrein van
Natuurcentrum de Maashorst aan de Erenakkerstraat 5. Voor ouders met jonge kinderen of degenen die
wat minder ver willen is een kortere route uitgezet. De deelname aan de wandeling is gratis.

zondag
12 maart

Natuurcentrum
de Maashorst
Veel vogels zijn zich nu al aan
het voorbereiden op het komende voorjaar. Roofvogels en uilen
zijn hun territorium aan het afbakenen. Ook de zanglijster, merel,
vink, heggenmus en groenling
en vele andere vogels laten zich
al horen. Dit en nog veel meer

kan men tijdens de twee tot
drie uur durende wandeling van
dichtbij meemaken. Ervaren gidsen van de Vogelwacht wijzen
de deelnemers op deze bijzonderheden in de natuur.
Het begrazingsgebied wordt
meestal bezocht tijdens zo’n
wandeling. Dit unieke natuurgebied vormt een pareltje binnen
het Maashorstgebied. Misschien
zit hier de zeldzame klapekster,
horen we de schitterende zang
van de boomleeuwerik en zien
we diverse spechten. 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 Natuurcentrum De

verkiezingen
Jesse Klaver

Foto: John Hermans

Maashorst waar veel informatie
over het natuurgebied te verkrijgen is.
De deelname aan deze voorjaarswandeling en de entree
van het natuurcentrum zijn gratis. Voor meer informatie kun je
contact opnemen met Jan-Willem Hermans, telefoon:
0413-269804. Of kijk op
www.vogelwachtuden.nl.

Op 15 maart mogen mensen gebruik maken van hun democratisch stemrecht, voor de landelijke verkiezingen. Sommige
vertegenwoordigers van het gemeentebestuur van Bernheze
maken ook deel uit van de landelijke partijen. Dat geldt voor
VVD, SP, CDA, D66 en ook Progressief Bernheze waarin
Groenlinks en PvdA samenwerken.
Wij hebben aan deze gemeentelijke vertegenwoordigers
enkele vragen voorgelegd, over hun lijsttrekker en de visie
van de politieke partij.

Openingswandeltocht

Cent van den Berg

HEESWIJK-DINTHER - De winter maakt plaats voor het voorjaar met
het tere ontluikende groen. Wat is het dan heerlijk om in de wandelschoenen te stappen en de natuur in te trekken.

zondag
12 maart

r
Natuurtheate
de kersouwe

De georganiseerde wandeltochten komen dan ook weer in
beeld. De openingswandeltocht
wordt zoals voorgaande jaren
in Heeswijk-Dinther gelopen
en wel op zondag 12 maart.

cent: ’Het is tijd voor verandering. Als we
nu niet kiezen voor het klimaat is het te laat’

De organisatie van dit sportieve evenement is in handen van
de Wandelorganisatie Jeugd
en Gezinsvierdaagse uit Heeswijk-Dinther.
Wandelaars kunnen inschrijven
en starten bij Natuurtheater de
Kersouwe in de Kersouwelaan.
Voor parkeergelegenheid is gezorgd. Er wordt weer een mooie
route uitgestippeld. De wandelaars moeten onderweg ook
even kunnen uitrusten en de
inwendige mens versterken en
daarom is er een pauze geregeld
in de Muziekfabriek.
De starttijden voor de diverse afstanden zijn: 30 km en 25 tussen

Naam van je Landelijke partij: GroenLinks
8.00 tot 10.30 uur. 25 km, 20
km en 15 km tussen 8.00 uur tot
12.00 uur. 5 km en 10 km tussen
8.00 en 14.00 uur.
Kosten voor deelname bedragen: € 2,- voor leden van erkende wandelsportbonden.
Niet-leden betalen € 3,-.
Voor nadere informatie:
willieeninavandaal@ziggo.nl
of bel: 06-13718900.

Walking Event De Maashorst
MAASHORST - Op zondag 26 maart vindt de derde editie plaats van Walking Event De Maashorst.
Deze wandeltocht voert je door natuurgebied De Maashorst die met haar 3.500 hectare het grootste
aaneengesloten natuurgebied van Noord-Brabant is. Bij toerbeurt zal het in een andere windstreek
worden gehouden, dit jaar wordt er gestart vanaf camping De Heische Tip in Zeeland.

zondag
26 maart

niseerd door Maashorst Events
in samenwerking met wandelsportvereniging Ons Genoegen
Schaijk, die tevens verantwoordelijk is voor de route, en Maashorst Betrokken Ondernemers.

Heische tip
zeeland

Inschrijfgeld
Het inschrijfgeld voor alle afstanden is € 5,- per persoon, voor
deelnemers tot en met 12 jaar is
het inschrijfgeld € 2,50 per persoon.

Wandelen over het boerenland, langs historische plaatsen
en dwars door natuurgebieden:
Walking Event De Maashorst
laat je op en top genieten van
de Brabantse natuur. Met wandelroutes van 5, 10, 15, 20 en
30 kilometer is deze tocht zowel
geschikt voor de kleine stappers
als de ervaren wandelaar.
Dit evenement wordt georga-

Leden van de KWBN krijgen
door het tonen van de wandelvoordeelpas, een korting van
€ 1,- op het inschrijfgeld.
Voorinschrijving
Van 1 februari tot en met 19
maart kun je gebruik maken
van de voorinschrijving. Als je
hiervan gebruik maakt krijg je

een korting van € 1,- op het inschrijfgeld.
In verband met de verwerking
van de voorinschrijvingen zou
het fijn zijn als je je zo spoedig
mogelijk inschrijft.
Medaille
Voor het Walking Event De
Maashorst is er ook een medaille
gemaakt. Deze is verkrijgbaar op
het startburo.
Indien je gebruik maakt van de
voorinschrijving kunt je meteen
aangeven of je de de medaille
wenst te ontvangen. De kosten
voor deze medaille zijn in beide
gevallen, met of zonder voorinschrijving, € 2,- per stuk.
Voor alle informatie over Walking Event De Maashorst kijk op
www.maashorst-events.nl.

Lijsttrekker van je Landelijke partij: Jesse Klaver
Beste eigenschap van de lijsttrekker: vernieuwend
Welke bijdrage heb jij, of heeft jouw partij aan de landelijke
verkiezingscampagne geleverd?
Canvassen (gesprekken aan de voordeur), Kandidaat GroenLinks
uitgenodigd voor Politiek Café Brug, bezoeken van MeetUps, posters geplakt, GroenLinks items geplaatst op Twitter
en Facebook, partiperen aan activiteiten van omliggende
GroenLinksafdelingen.
Wat zijn jullie drie belangrijkste programmapunten?
- GroenLinks maakt de economie schoon door alles wat vervuilt
zwaarder te belasten en alles wat schoon is te stimuleren.
GroenLinks dient de Klimaatwet in. Hiermee vermindert de
uitstoot van broeikasgassen in 2030 minimaal met 55% en is
de energievoorziening in 2050 helemaal duurzaam.
- GroenLinks staat voor één samenleving. Iedereen verdient
gelijke kansen en gelijke vrijheden. Een samenleving die
mensen verbindt en verenigt, in plaats van splijt en buitensluit.
- In de zorg staan voor GroenLinks de wensen van de mensen
centraal, niet de structuren of organisaties. Ziek zijn ís geen
eigen risico, daarom schaffen we het eigen risico af.
Hoeveel zetels denk je dat jouw partij zal behalen
bij de landelijke verkiezingen? 20 zetels
Partij
VVD
PVDA
SP
CDA
D66
GroenLinks
PVV
50+
Overige partijen
TOTAAL

Huidige zetel
verdeling
40
36
15
13
12
4
12
1
17
150

Jouw prognose
voor 2017
25
17
13
13
17
20
23
5
17
150

Welke partijen vormen op basis van je prognose de coalitie?
VVD, GroenLinks, PvdA, D66.
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paardrijden
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Promotie voor korfbalsters
Prinses Irene
hardlopen

jeu de boule

biljarten

biljarten

dammen

duivensport

dammen

paardrijden

duivensport

judo

darten

golf

voetbal

korfbal
korfbal

wielrennen

judo

vissen

darten

golf

vissen

skien

snowboarden

WHV verliest in slotfase

BOSKANT/LOOSBROEK - WHV heeft in de slotfase helaas verloren van Boskant 1. In een moeizame
wedstrijd mede door de vele regen, op het moeilijk bespeelbare veld in Boskant, heeft een hardwerkend
WHV met 2 – 1 verloren van Boskant. Gedurende de hele wedstrijd was Boskant wel de bovenliggende
partij, maar WHV kwam er op zijn tijd gevaarlijk uit. WHV was een paar keer dicht bij de openingstrefskien
snowboarden
kano
fer maar het geluk stond vandaag niet aan de zijde van WHV. Rust 0-0.

Na rust hetzelfde spelbeeld. Een
aanvallend Boskant en een verdedigend WHV wat uiteindelijk
in de 58e minuut moest buigen
voor Boskant. Een aanval over
links werd afgesloten met een
voorzet die door Emiel van den
kaarten/bridgen
Elzen werd ingeschoten: 1-0
voor Boskant. Hierna golfde het
spel aardig op en neer en WHV

kano

schaken
kaarten/bridgen

schaken
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tafeltennis

kwam een paar keer goed weg
omdat het vizier van de aanvallers van Boskant niet op scherp
stond.
WHV ging steeds meer geloven
dat er een goed resultaat te behalen viel in Boskant en in de
75e minuut was het invaller Teun
van Mil die een keurige aanval
afrondde: 1-1. Hierna kregen

beide ploegen nog kansen op de
overwinning en net toen iedereen dacht dat het 1-1 zou blijven
viel toch nog de winnende goal
voor Boskant.
Weer was het Emiel van den Elzen die scoorde. Wedstrijd beslist; en een hardwerkend WHV
stond weer met lege handen.

1cm b

motorcross

1cm b
1,2 cm b

NISTELRODE - Het 1e korfbal1,2 cm b
team keert na een seizoen afwezigheid weer terug naar de top1,4cm b
klasse van het
zaalkorfbal.
In een wedstrijd die gespeeld
1,4cm b
autosport
werd
in een uitverkochte karten
sporthal
en die bol stond van emotie, won
Prinses Irene met 17-15 van de
nummer 4 Olympia/DOS. Het
autosport
was afwachten wat het resultaat

werd van de wedstrijd tussen
Altior en De Peelkorf, die om
14.30 uur in Heeswijk-Dinther
werd gespeeld.
Altior won met 15-9 en werd zo
kampioen. Prinses Irene eindigmotorsport
de met een
gelijk puntentotaal,
het onderlinge resultaat bepaalt
dat Altior kampioen is en Prinses
Irene als nummer 2 ook promokarten
veert.

voetbal

HVCH op karakter naar 3-3
HEESCH - HVCH heeft op karakter nog een punt overgehouden aan de wedstrijd tegen het
Veldhovense Marvilde.
In het eerste kwartier leek er
voor de Heeschenaren geen
vuiltje aan de lucht. Marvilde
werd compleet overspeeld maar
de beste kansen werden door
HVCH niet benut. In de 17e minuut werd het toch nog 1-0 door
Sjoerd Schobbers die een prima
dieptepass van Roy Vissers goed
afrondde. Marvilde zette een
tandje bij en een foutieve bal

de druk werd
opgevoerd
in de 78e minuut
van HVCH werd door de beste
man van Marvilde, Danny Das,
in de 26e minuut beheerst afgerond 1-1. Nog voor rust kwamen
de Veldhovenaren zelfs op 1-2
na een splijtende aanval, Tonny
Boogers rondde bekwaam af. In
de 10e minuut na de thee leek
de wedstrijd door Marvilde zelfs
beslist te worden.
Ties Bazelmans scoorde de 1-3
uit een prima uitgevoerde coun-

Knappe tweede plaats voor
Glenn Coldenhoff in modderig Indonesië
INDONESIË/HEESCH - De tweede wedstrijd om het wereldkampioenschap MXGP werd een heel andere
wedstrijd dan een week eerder in Qatar. Hadden de rijders daar nog ideale droge omstandigheden, in
Indonesië was het niets anders dan regen. Hierdoor waren de trainingen bijna allemaal gecanceld en
werd er in de eerste manche op basis van de uitslag in de vrije training opgereden naar het starthek. Dit
betekende voor Glenn dat hij als tiende een plek mocht zoeken.
In de eerste manche pakte Glenn
een kopstart en omdat hij gelijk
motorsport
een goed ritme in handen had,
wist hij zijn leidende positie meerdere ronden vast te houden. Na
een aantal ronden zag hij Shaun
Simspon aan zich voorbij komen
en viel terug naar een tweede
plaats. Glenn liet zich niet gek
maken en wist Romain Febvre,
Tim Gajser en Clement Desalle
ronde na ronde achter zich te
houden, om na een sterke wedstrijd op een tweede plaats over
de finish te komen. De tweede
manche werd vanwege de aanhoudende regenval afgelast.

voetbal

Job kan het nog steeds

NISTELRODE - Prinses Irene begon behoorlijk gehavend aan de
wedstrijd tegen Nieuw Woensel 1.

ter. HVCH-trainer Harry Blokhuis
greep in en bracht een extra aanvaller. Hiermee werd de druk op
Marvilde flink opgevoerd wat in
de 78e minuut tot de 2-3 leidde.
Op een assist van Gijs van der
Voort scoorde spits Lars van Lee
beheerst. HVCH wilde meer en
stuurde ook Willem Roefs naar
de frontlinie. Met uiteindelijk
nog een gelijkspel als resultaat.
Een uitstekende voorzet van Jordy Veld in de 89e minuut werd
door Lars van Lee subliem binnen gekopt: 3-3. Toch nog een
punt voor HVCH dat het zich
daarvoor onnodig moeilijk had
gemaakt.

Een nieuwe
huisstijl,
advertentie,
website?
Uw creatieve vragen worden omgezet in
frisse, originele ideeën. Passend bij
uw bedrijf, binnen uw budget.

Carlijn van der Steijn
T 06 14 64 11 95
Monique Raaijmakers
T 06 11 45 05 88
info@buro-tweevoud.nl
www.buro-tweevoud.nl

Zo ontbraken onder andere spits
Van Vught en centrale verdediger Langens. Coach Van de
Steen plaatste Job van den Elzen
(foto) na bijna twee jaar blessureleed, vanaf de aftrap in het
Nistelrodese elftal. De all-time
topscorer van Prinses Irene beschaamde het vertrouwen niet.
Hij scoorde twee keer en bezorgde zo de mannen van Van Tilburg
Mode & Sport een benauwde
2-1 overwinning. Een glaszuiver
doelpunt van de spits werd in de

budo
WOUW/BERNHEZE - Afgelopen zondag is er in Wouw tijdens het jaarlijkse Open West
Brabants Kampioenschap goed
gepresteerd door de judoka’s
van Van Buel Sports.
Goud was er voor Pieter van
Oort en Senn van Buel.
Zilver: Jasmijn Linskens, Sem van
Lent en Nick de Groot.
Brons: Roy van Leur, Jort van
de Laar, Joost Wijnands, Rowan
van Leur en Marin Boeijen.

Foto: T. Bevers

2e helft ook nog afgekeurd door
scheidsrechter Pijnenburg. Zeker
in de 2e helft had Prinses Irene

het verschil veel groter moeten
maken, maar de mooiste kansen
werden om zeep geholpen.

Goud voor judoka’s Van Buel Sports
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Nienke Poll

DE JEUGD heeft de toekomst
#WiNTer #SNoWBoarD #TaLeNT

Van wintersport naar Olympische
Winterspelenambities
Nienke
in actie

een school die goed meewerkt
om Nienke haar ambities waar
te laten maken. Hierdoor is
het voor Nienke gemakkelijker om deze topsport te
combineren met school,
zolang school er niet onder lijdt.
Er zijn meerdere disciplines binnen het snowboarden, maar Nienke haar favoriete discipline is zondermeer
de snowboardcross. “Dat is te
vergelijken met de BMX-cross, je

mooie resultaten. Haar coach
Metten Maas, die ook de paralympische snowboarders traint,
heeft niet voor niets een plan met
Nienke gemaakt voor de Olympische Winterspelen in 2026. Het
wordt hard werken, maar ze wil
niets liever dan over negen jaar
een Olympisch sporter zijn.
Op dit niveau trainen kost niet alleen een heleboel tijd, maar ook
een heleboel geld. Ze heeft al een
aantal sponsors en mede dankzij
deze sponsors heeft zij een nieuw

Het wordt hard werken, maar ze
wil niets liever dan over een jaar
Olympisch sporter zijn
Tekst: Tamlyn van Lanen Foto: Rene Poll

NISTELRODE - Nadat ze eerst twee jaar geskied had, besloot ze op haar 10e dat ze toch liever wilde
gaan snowboarden. Nienke Poll is met het snowboardvirus aangestoken door haar broertje Bart toen ze
10 jaar oud was. Inmiddels is ze 15 en serieuzer dan ooit over een carrière als snowboardcrosser.
Een topsporter wordt je niet zomaar, weet ook Nienke. Drie
avonden in de week is ze te
vinden in de sportschool, twee

avonden in de week gaat ze trainen op de borstelbaan in Uden
en de week sluit ze meestal af
met snowboarden met vrienden

die ze van het trainen kent. Een
druk schema, zeker met haar leven als havo-studente ernaast.
Nienke zit op het TBL in Oss,

gaat ook met meerderen tegelijk
naar beneden en degene die het
eerst over de finish komt heeft
gewonnen”, vertelt Nienke. Andere disciplines zoals slalom en
freestyle beoefent ze ook, om zo
haar techniek tijdens de cross te
verbeteren.
En dat legt haar geen windeieren.
Ondanks dat ze vaak de jongste
deelnemer is, behaalt ze vaak

ANS!
K
E
T
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T
A
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afdeling
intersport

board kunnen aanschaffen. Maar
om zich alle reizen naar de wedstrijden en trainingsweekenden
te kunnen veroorloven is Nienke
op zoek naar meer sponsors.
Al haar sponsors en de mogelijke
sponsorpakketten zijn te vinden
op www.nienkepoll.nl. Ook al
haar resultaten en wedstrijdverslagen zijn te vinden op de website.
rt
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Avesteyn doet goede zaken

BALLETSTUDIO VAN DER STAPPEN GAAT VOOR…
ARIËL, TERUG NAAR DE ZEE!
Iedere twee jaar organiseren we een grote voorstelling in een theater, waar alle leerlingen in mee dansen. Dit jaar presenteren wij het verhaal ‘Ariël, terug
naar de zee’. De eerste stappen in de richting van een
volledige show zijn inmiddels gezet, om op 9, 10 en
11 juni een prachtige voorstelling in theater de Lievekamp te kunnen presenteren!

Foto: Ad van Dooren

HEESWIJK-DINTHER - Je hoeft niet altijd goede wedstrijden te spelen om deze te winnen. Avesteyn trad vandaag tegen SCI Flint aan,
nadat deze wedstrijd een aantal keren was afgelast. Avesteyn was,
op enkele kleine mutaties na, op sterkte en vol vertrouwen.
Het werd geen beste pot. Of
dit aan de omstandigheden lag
of iets anders was niet duidelijk,
maar de conclusie was dat het
niet goed was. Ook deze wedstrijden dienen echter gewonnen
te worden als je mee wilt doen
in de competitie. De meeste
Avesteynsupporters die naar
hun mening werd gevraagd naar

welk team het meeste recht had
op de overwinning, kwamen
toch bij hun eigen cluppie uit.
En zo geschiedde! Avesteyn won
dan ook door een doelpunt van
Rens van Vugt in de laatste fase
van de wedstrijd. Hiermee pakt
Avesteyn de derde positie in
deze competitie.

badminton

HBV overtuigt in Rosmalen

Ariël woont al haar hele leven in een grote stad. Ze is
ongelukkig en verlangt ernaar om weg te gaan naar een
nieuwe, onbekende plek. Al dansend begint zij haar
zoektocht door de stad, tot ze uitkomt in de haven. Daar komt ze terecht in een betoverende
onderwaterwereld, waarin ze als zeemeermin kennismaakt met verschillende bewoners van de
zee. Helaas hebben deze wezens niet allemaal het beste met Ariël voor… Duik je met ons mee
de diepte in?
In de voorstelling gebruiken we geen gesproken tekst om het sprookje te vertellen, maar brengen
we alles over met dans. Daarom geven we ook deze keer weer een eigen draai aan het bekende
sprookje, zodat iedereen met onze Ariël mee kan reizen. Alle leerlingen van jong tot oud doen
mee en zullen een op maat gemaakte choreografie dansen. Zo kan iedere danser het beste van
zichzelf laten zien! Daarnaast zijn er een paar leerlingen die een grotere rol dansen en zo samen
de rode draad van het verhaal vormen.
Nieuwsgierig geworden? Houd voor de onthullingen van de hoofdrollen en meer exclusieve backstage-informatie onze Facebookpagina en Instagram in de gaten!

info@balletstudiovanderstappen.nl - www.balletstudiovanderstappen.nl

Start trainingsprogramma voor meer
controle over je racefiets
HEESCH - Op 1 april start Toerwielerclub de Voorsprong met Start2Bike, een laagdrempelig trainingsprogramma van wielersportbond NTFU waarbij startende fietsers onder begeleiding van een instructeur
werken aan hun basistechniek op de racefiets.
De sportieve fiets is populair.
Veel mensen kopen vol enthousiasme een racefiets maar komen
er al gauw achter dat remmen,
schakelen en in balans blijven op
zo’n fiets wel wat anders is dan
fietsen op een gewone fiets. Om
te voorkomen dat je enthousiasme wegebt en je fiets werkeloos
in de schuur komt te staan, kun
je nu deelnemen aan Start2Bike.

ROSMALEN / HEESCH - Afgelopen zondag zijn acht leden van de
Heesche Badminton Vereniging naar Rosmalen afgereisd om daar
mee te doen aan het jeugdtoernooi van Badminton Vereniging Sparrenburg. Meer dan 70 jeugdleden van verschillende badmintonverenigingen uit de regio kwamen daar samen om te strijden voor dagprijzen en punten voor de Hebris Junior Tour ranking.
Voor HBV-ster Tessa Hoeks een
toernooi met kansen. Tessa begon aan het toernooi als tweede
in de ranking voor het enkelspel
en zou met een toernooiwinst de
eerste plaats in de ranking kunnen overnemen. Ongeschonden
kwam zij de poulefase door en
ook in de daaropvolgende rondes
wisten tegenstanders Tessa niet
te stoppen. In de finale stuitte
zij op een bekende: jongere zus
en mede-HBV-ster Mirne Hoeks.
Samen bepaalden zij wie met de
hoofdprijs naar huis zou gaan, en
wie genoegen zou moeten gaan
nemen met een tweede plaats.
Het was Tessa Hoeks die de finale won en daarmee de dagprijs
en eerste plaats in de Hebris Tour
Raking bemachtigde.
Ook in het damesdubbelspel waren de Heesche badmintonsters

oppermachtig met een Heesche
finale als eindpunt.
Een finale waarin het opnieuw
de zussen Hoeks waren die het

Trainingen
Start2Bike bestaat uit vier trainingen die maximaal drie uur
duren. De trainers hebben, naast
aandacht voor remmen en schakelen, ook aandacht voor klimmen, dalen, bochtentechniek en
het nemen van obstakels. De
trainingen
worden
op
voetbal
hockey aangepast
tennis
jouw niveau zodat je op je eigen
tempo kunt leren. Start2Bike is
ook geschikt voor mensen die
al enkele jaren op de fiets zitten
maar nog niet eerder een training
De trainingen
beugelenvolgden.boksen
badminton vin-

Zussen hoeks
moesten het tegen
elkAAr opnemen

korfbal
korfbal

tegen elkaar op moesten nemen,
dit keer samen met dubbelpartners Sanne en Ilse Lambooij. Opnieuw was het Tessa die, samen
met Ilse, aan het langste eind
trok en de finale won.
Meer over de Heesche badmintonners en hun prestaties is terug
te vinden op de website van de
Heesche Badminton Vereniging:
www.hbv-heesch.nl.

den plaats op de zaterdagen 1, derlanders met mountainbiken
8, 15 en 22 april en starten vanaf of racefietsen. Om veilig op pad
De Misse in Heesch. De starttijd te gaan is echter wel een aantal
is om 9.00
uur.
basketbal
turnen
volleybal
handbalbasistechnieken nodig.
Start2Bike is een trainingsconMeer informatie of inschrijven cept ontwikkeld door wielerkan via www.start2bike.nl.
sportbond NTFU en heeft in de
afgelopen jaren ruim 10.000
Veilig fietsen
sportieve fietsers op weg geholJaarlijks starten
60.000 Nepen.
zwemmen
waterpolo circa
handboogschieten
tafeltennis

hardlopen

jeu de boule

Winst voor Korloo 1

paardrijden

wielrennen

darten

LOOSBROEK - De nummer drie voor Korloo stond op het programma en dat is BIO. BIO mag dan wel op de derde plaats staan, maar
met kracht en inzet zouden de punten in Loosbroek kunnen blijven.
Dus stond Korloo weer op scherp, het scoren moest alleen beter dan
de laatste wedstrijden.
biljarten
duivensport
Korloo
begon
meteenjudo
sterk en
speelde haar eigen tempo, hoog
en gecontroleerd. Dit leverde in
het begin nog niet het gewenste resultaat, maar na tien minuten wel de verdiende 3-2 voorsprong. Na de 3-3 begon Korloo
dammen

schaken

golf

skien reekssnowboarden
aan een fraaie
doelpunten.kano
Met maar liefst drie doelpunten
op rij loopt Korloo uit naar een
7-3 ruststand. Na de rust kan
Bio geen vuist meer maken en
begint Korloo wederom met een
reeks doelpunten. Met fraai spel

en mooie kansen vallen ze nu
wel, deze keer weer drie op een

FrAAi spel en
mooie kAnsen

vissen

kaarten/bridgen

rij en daarmee wordt de stand
veilig gezet, 9-3. Met voor beide
teams nog een paar doelpunten
wordt deze wedstrijd overtuigend afgesloten met een eindstand van 12-8.

beugelen
badminton
Woensdag
8 boksen
maart 2017

zwemmen

waterpolo

handboogschieten
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tafeltennis

voetbal

korfbal

Altior kampioen en
promoveert naar de Topklasse
korfbal

biljarten

hardlopen

duivensport

jeu de boule

paardrijden

judo

vissen

wielrennen

skien

darten

snowboarden
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Slalom Sten van de
Berg levert Heeswijk punt op

golf

HEESWIJK-DINTHER - De terreinknechten
van VV Heeswijk zullen veel werk hebben om het geteisterde hoofdveld van de
plaatselijke trots weer op orde te krijgen,
want in de regen en wind was vechtvoetbal het voornaamste ingrediënt.

kano

WSC uit Waalwijk begon sterk en scoorde
na een klein kwartier ook verdiend de 0-1.
Daarna pakte de thuisploeg het initiatief
over met als hoogtepunt de gelijkmaker
schaken
kaarten/bridgen
van Sten van de Berg na een weergalodammen
Meike van Aarle
Altior 1
ze solo. In de slotfase waren de bezoekers
nog dichtbij de overwinning, maar uiteinHEESWIJK-DINTHER - Zondag 5 maart stond de kampioenswedstrijd van Altior op het delijk bleef de 1-1 op het bord staan.
programma tegen
De Peelkorf. Bij winst promoveerden de dames naar de Topklasse en
1cm b
waren ze ook gelijk kampioen van de Hoofdklasse. Maar bij een gelijk spel of verlies
hadden ze helemaal niks.

Sten van de Berg na zijn weergaloze goal
Foto: Hans Heesakkers

1,2 cm b

De pupil van de week, Meike van Aarle,
zag de sporthal tot aan de nok gevuld
met uitbundige supporters en zag Altior
1,4cm b
als een bliksemflits
beginnen en een voorsprong nemen van 4-0. Dus dat beloofde wat voor de rest van de wedstrijd. De
autosport had geen antwoord
karten op het sterke
Peelkorf
spel van Altior, miste enkele kansjes, ter-

tot de nok gevuld met
uitbundige supporters
wijl Altior verder weg liep en ging rusten
met 7-2. Na rust en naarmate de tijd verstreek kwamen de overwinning en promotie naar de topklasse steeds dichterbij
want Altior bleef lekker scoren met mooie
combinaties waar de gasten vol verbazing
naar keken. Ook het publiek ging erin geloven, liet zich uitbundig horen en bij het

laatste fluitsignaal stond op het scorebord
een uitslag van 15-9. Het kampioenschap
en de promotie waren een feit. Het feest
kon beginnen.
Altior 3 – De Peelkorf 2: 7-8
motorsport
Altior
4 – Flash 2: 15-8
Altior 5 – De Korfrakkers 6: 3-4
Blauw Wit R1 – Altior R1: 4-5
Stormvogels A1 – Altior A1: 17-7
DAKOS B1 – Altior B1: 11-6
Tuldania B1 – Altior B3: 4-4
Prinses Irene C2 – Altior C1: 5-15
Flamingo’s C1 – Altior C2: 8-5
Altior D1 – DAKOS D1: 7-11
Altior D2 – Rooi D1: 2-4
Altior D3 – Klimroos D2: 2-18
Avanti E2 – Altior E3: 8-1
Altior F1 – OEC F1: 16-8
Altior F2 – Flamingo’s F: 5-13
De Korfrakkers W1 – Altior W1: 1-24
Strafworpen: 3-3.
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zolang de voorraad strekt. Van woensdag 8 maart t/m dinsdag 14 maart 2017.
Prijzen in euro’s. Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden.

GRATIS tegen
inlevering van
10 spaarpunten

34

bernheze sportief

Woensdag 8 maart 2017

Best Football Friends toernooi in Bernheze

Verbruggen Open 2017

Toernooi voor meiden in aanloop naar het EK-vrouwenvoetbal in Nederland

HEESCH - Zoals elk jaar organiseert de gezelligste vereniging
uit Heesch, tv de Broekhoek,
een Open Tennistoernooi.

BERNHEZE - Zoveel mogelijk meisjes laten bewegen. Dat is het
belangrijkste doel van Best Football Friends (BFF), een project in
opdracht van de provincie Noord-Brabant. In Bernheze wordt op
woensdagmiddag 26 april één van de in totaal 29 BFF toernooien
gespeeld.
Dat gebeurt op sportpark De
Ballendonk in Heeswijk-Dinther
in samenwerking met VV Heeswijk. Meiden kunnen zich via
www.bfftoernooien.nl inschrijven en daarbij meteen hun vriendinnen uitnodigen om ook mee
te doen. Vanuit het gemeentelijk
project ‘Bewegen is Fun’ is Gympoint Nistelrode samen met VV
Heeswijk verantwoordelijk voor
de organisatie.
Dertig Brabantse gemeenten
doen mee aan het project, dat
gelinkt is aan het EK vrouwen-

voetbal dat komend jaar gehouden wordt in Nederland. Van 16
juli tot en met 6 augustus wordt
door 16 landenteams gespeeld
in stadions in onder meer Tilburg
en Breda.
De doelgroep van BFF is meisjes
tussen de tien en veertien jaar.
Het doel is dat ze met hun beste
vriendinnen gaan voetballen en
plezier maken. Via hun telefoon
of tablet kunnen de meiden zich
op een online platform inschrijven, bij voorkeur samen met een
vriendin, voor het BFFtoernooi in
Bernheze.

Wethouder Rien Wijdeven van
de gemeente Bernheze: “Als gemeenten ondersteunen we de
doelen van de BFF toernooien
natuurlijk van harte. Mooi dat
alle meisjes in onze gemeente,
en ook daarbuiten, op deze manier de mogelijkheid hebben om
op een leuke manier in beweging te komen, en hopelijk ook
te blijven. Ik wens ze heel veel
succes en ik hoop het team uit
onze gemeente terug te zien op
de finale.”

Verbruggen Megastore, gevestigd op de woonboulevard in
Oss, zal ook dit jaar als hoofdsponsor het toernooi ondersteunen en de spelers voorzien van
een leuk presentje.
Langs deze weg willen alle leden
en bestuur van tennisvereniging
de Broekhoek Albertine, Rens en
Martijn hartelijk bedanken voor
deze geweldige steun!

In veel categorieën kan ingeschreven worden. Komen kijken
mag natuurlijk ook.
Het Verbruggen Open Tennistoernooi 2017 is van 18 tot en
met 26 maart. Inschrijven kan
tot en met 5 maart.

Meer info? Lid worden van deze
gezellige vereniging? Kijk op
www.toernooi.nl of
www.tvdebroekhoek.nl.

Let op: vanaf dit jaar kan er niet
meer met contact geld betaald
worden, maar alleen met PIN.

De oplossing

De Toren Eten & Drinken steekt El Torro
(weer) in het nieuw
HEESWIJK-DINTHER - Sinds het seizoen 1998-1999
speelt El Torro in de A-poule van zaalvoetbalvereniging HDL.
Het vriendenteam uit Dinther is intussen een aantal
jaren ouder en qua samenstelling wat veranderd. De
sponsor is echter altijd dezelfde gebleven namelijk
De Toren Eten & Drinken uit Heeswijk-Dinther.
Deze week is het team wederom compleet in het
nieuw gestoken door Jeroen en Mieke van De Toren en ziet ze er voor de komende seizoenen weer
perfect uit. El Torro bedankt hierbij Jeroen en Mieke
hartelijk!
Bij elke € 5,- aan boodschappen**
ontvang je 1 spaarzegel
Meer informatie op coop.nl/tapas

ZEGEL

SPAAR NU VOOR DE UNIEKE HANDGEMAAKTE TAPAS THUISSET!
MAX. 8
STUKS
PER KLANT

Douwe Egberts aroma rood
snelfilterkoffie of koffiebonen**

2 pakken à 500 gram
alle combinaties mogelijk

**m.u.v. aroma rood snelfilter dubbelpak

IS*
1+1 GRAT

2 STUKS

bijv. jong belegen

NoordHollandsche
stuk 48+ kaas

romig jong, jong belegen of belegen
2 stukken à 500 gram
alle combinaties mogelijk

.
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12.18

6.
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Varkenshaas culinair

naturel of bruschetta
per kilo 9.90

TIP

KastanjeKastanjea s t a nj e champignons
champignons
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kje 250
250 gram
g ram

39
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2+1*

M
100 GRA

1.45
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0.

99

bijv. 3 kratten
à 12 flesjes à 300 ml

Alle Bavaria bier,
radler of alcoholvrij
3 kratten, blikken of multipacks
alle combinaties mogelijk

Prijs- en assortimentswijzigingen, zetfouten en uitverkochte artikelen voorbehouden. Alle aanbiedingen zijn bestemd voor thuisgebruik, dus niet voor handelsdoeleinden.
Geldig van maandag 6 maart t/m zondag 12 maart 2017. Week 10. *per product kan de prijs verschillen, de korting wordt aan de kassa verrekend.
**Exclusief cadeaubonnen en wettelijk niet toegestane artikelen (rookwaren, koopzegels, slijterijartikelen, babyvoeding tot 1 jaar, geneesmiddelen, postzegels, loten, telefoonkaarten).

He
Heeswijk-Dinther
eeswijk-Dinther
eswijk-Dinther
Pllein
Plein
ei n 1
1969
969 1
11
1
ma-za
a-za
aza 8-21
8-21
ZONDAG
ZO
ZOND
NDAG
ND
AG O
OPEN
PEN 112-18
2-18 UUR
UUR
UU

17
17.

97

11.

98

bernheze sportief

Woensdag 8 maart 2017

handbal

Heren DOS’80 pakken eindelijk de winst
HEESCH - De heren van DOS’80 wisten zaterdagavond in sporthal ’t Vijfeiken in Heesch met ruime
cijfers Oktopus uit Eindhoven aan de kant te schuiven. Zo werd, uiteindelijk, een negatieve reeks van
verloren wedstrijden afgesloten. De dames schoven, eerder op de avond, hun tegenstander heel eenvoudig aan de kant.
Strijdlust
De Heesche heren kwamen na
een gelijk opgaand begin na 21
minuten op voorsprong door
Denny van de Akker.
Hij maakte daarna nog twee
doelpunten en een klein gaatje
was geslagen. Dat gaf de Heeschenaren vertrouwen.
Aan werk- en strijdlust was
geen gebrek en bij rust was er
een comfortabele voorsprong
bereikt, 15-10. Ook de tweede
helft liet DOS’80 sterk verdedigend werk zien en doelman
Roy Govers keerde maar liefst
zes open doelkansen en hield
zijn ploeg daarmee op de been
toen Oktopus dichterbij dreigde
te komen. Aanvallend pikten de
Heeschenaren hun doelpunten
mee en kwamen niet meer in
gevaar. Eindstand: 30-24.
Eenvoudige winst dames
De dames van DOS’80 kwa-

Roy Govers 

men meer dan uitstekend uit
de startblokken. Met veel tempo en snelle break-outs namen
de Heesche dames in het eerste
kwartier grote afstand. Na 18
minuten lukte het Taxandria uit
Oisterwijk pas om een tweede
doelpunt te scoren, maar toen
was de kloof al geslagen 11-2.

Foto:Ruud Schobbers

DOS’80 bleef scoren en hield
de verdediging gesloten. Bij rust
stond er een 16-3 voorsprong op
het scorebord. De gastvrouwen
walsten ook de tweede helft
over hun tegenstander heen,
Kim van Erp wist met een subtiel
lobje de puntjes op de i te zetten. Eindstand: 29-6.
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A.I.S. Beveiliging nieuwe
hoofdsponsor DOS’80
beachhandbaltoernooi
HEESCH - Handbalvereniging DOS’80 heeft een nieuwe hoofdsponsor gevonden voor het DOS’80 beachhandbaltoernooi van 2017:
A.I.S. Beveiliging uit Heesch. Zij tekenden onlangs een sponsorovereenkomst van één jaar.
De beachhandbalcommissie is
blij met de nieuwe hoofdsponsor. “A.I.S. wil graag écht iets
betekenen voor Heesche verenigingen. Doordat zij zich als
hoofdsponsor aan ons toernooi
verbinden kunnen wij er ook
dit jaar weer een topeditie van
maken”, zegt Sjoerd Mangnus,
voorzitter van de beachhandbalcommissie. “Omdat beveiliging
van het terrein ieder jaar een belangrijk agendapunt is, kwamen
we bij A.I.S. Beveiliging terecht.
En met succes, zij waren direct
enthousiast.”
A.I.S. Beveiliging verzorgt allerlei
beveiligingen van A tot Z. Brandbeveiliging, camerabewaking,
alarmsystemen, maar ook raamen sluitwerk. “Wij betekenen
heel graag wat voor verenigingen en het lijntje met DOS’80 is

kort”, vertelt eigenaar Peter van
Peufflik. “We horen regelmatig
positieve geluiden over DOS’80
en dragen daarom graag een
steentje bij aan het beachhandbaltoernooi van 2017.”
Het A.I.S. beachhandbaltoernooi vindt dit jaar plaats op 16,
17 en 18 juni. Nieuw dit jaar is
de combinatie van maar liefst
drie verschillende beachsporten:
beachvoetbal en beachhockey
op vrijdagavond en beachhandbal op zaterdag en zondag.
Door deze nieuwe invulling verdwijnt na vele jaren het bedrijventoernooi op vrijdagavond.
Bedrijven kunnen vanaf dit jaar
op zaterdagavond meedoen in
de categorie vrienden- en familieteams. Inschrijven is mogelijk
via dos80.nl/beachhandbal en
vol is vol.

Win € 25,- voor uw boodschappen
MooiBernheze.nl geeft alle verenigingen, stichtingen en mooie initiatieven in
Bernheze een podium op de website www.MooiBernheze.nl. Kent u de website?
Al tien jaar maken we er een sport van om de inwoners van Nistelrode, Heesch,
Loosbroek, Heeswijk-Dinther en Vorstenbosch online op de hoogte te houden.

Mooi
gespot
Op www.mooibernheze.nl houden wij de bezoekers op de hoogte
van de nieuwsitems in Bernheze. Alle kernen komen aan de beurt,
net als hier in ‘Mooi Gespot’. Herken je de foto hierboven, laat ons
weten wat de titel is van het bericht waar deze foto bij hoort. En
wellicht win jij een waardebon van € 25,- van een supermarkt bij
jou in de buurt. Mail het antwoord voor 19 maart naar
info@demooibernhezekrant.nl.

De winnaar wint een waardebon van € 25,- en staat over
twee weken in de krant vermeld.
Jumbo Nistelrode
Jumbo Heesch
Coop Heeswijk-Dinther
Dagwinkel Vorstenbosch
Dagwinkel Loosbroek

Home

Nieuws

Agenda

Bedrijven

Fotoalbum

Verenigingen
Verenigingen mogen hun informatie en agendapunten en
nieuwsbericht sturen naar: info@mooibernheze.nl en de informatie
komt gratis op de website.
Bedrijven
Uw bedrijf maatschappelijk betrokken met een bedrijfspresentatie,
24/7 online op MooiBernheze.nl voor € 149,- per jaar
(prijs exclusief btw).
U krijgt een bedrijfspresentatie met daarbij de mogelijkheid om het
hele jaar door nieuwsitems en agendapunten te plaatsen.

De winnaar van week 6 is: Carola van den Berg-Kuijs
Het antwoord was: 2,5 kilometer lampjes

Inclusief: deze agendapunten komen ook gratis op agenda van
DeMooiBernhezeKrant.

www.mooibernheze.nl informeert, boeit en interesseert

Meer foto’s:
www.mooibernheze.nl
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donderdag 9 maart

zondag 12 maart

spreekuur dorpsplein
heesch
CC De Pas Heesch

vriendenconcert mso
SCC De Binnenstad Oss
PAGINA 7

centrum maia:
dierencommunicatie
Palmenweg 5 Nistelrode

finale: ’t bomenpark
bernhezertoernooi
TV De Hoef Heesch

informatiepunt
welzijn hdl
CC Servaes Heeswijk-Dinther

openingswandeltocht
Natuurtheater Kersouwe
Heeswijk-Dinther
PAGINA 29

cursus studievaardigheden
voor leerlingen voortgezet
onderwijs
Klasse-RT Nistelrode
eetpunt hdl
CC Servaes Heeswijk-Dinther
workshop skincare
Spoor 8 Weijen 77b Nistelrode
vriJdag 10 maart
voorjaarsworkshop
‘t sfeerhuys
Karlingerweg 1 Uden
nldoet
Bernheze
kluscafé
De Stuik Vorstenbosch
centrum maia: reiki 1
Palmenweg 5 Nistelrode
goeden doelen fest
Watersteeg 20 Vorstenbosch
bzb & the wetnecks
unplugged
CC Nesterlé Nistelrode
zaterdag 11 maart

meridiaan Qigong
Spoor 8 Weijen 77b Nistelrode
dinsdag 14 maart
inloopochtend
bs ‘t maxend
Maxend 6 Nistelrode
PAGINA 9

lentewandeling
samenloop voor hoop
Eetcafé ‘t Pumpke Nistelrode
PAGINA 15
natuurwandeling
Natuurcentrum De Maashorst
Nistelrode
PAGINA 29
expositie objecten
Kloosterkapel Vorstenbosch
PAGINA 2

Just kiddin’ kinderconcert
Abdijstraat 53
Heeswijk-Dinther
PAGINA 14
vv vogelvreugd: kaarten
CC Servaes Heeswijk-Dinther

nldoet
Bernheze

start kaartverkoop:
bonte avonden
De Dagwinkel Loosbroek
PAGINA 15

expositie objecten
Kloosterkapel Vorstenbosch
PAGINA 2

inloopochtend bs delta
Herderstraat 2 Heesch
PAGINA 9

workshop ouder/
grootouder kind yoga
Spoor 8 Weijen 77b Nistelrode

presentatie kbo reis
vorstenbosch & nistelrode
De Stuik Vorstenbosch

open dag kinderopvang
de benjamin
Maxend 6 Nistelrode
PAGINA 14

informatieavond
bs ‘t maxend
Maxend 6 Nistelrode
PAGINA 9

nisseroi aan de kook
Nistelrode

film: Julietta
Filmhuis De Pas Heesch
PAGINA 23

goeden doelen fest
Watersteeg 20 Vorstenbosch

zonnebloem nistelrode:
zonneochtend
Zaal ‘t Tramstation Nistelrode

lezing: levenseinde
en levenskracht
Parochie De Goede Herder
Heesch Nistelrode &
Vorstenbosch

spreekuur dorpsplein
heesch
CC De Pas Heesch
inloop en inschrijfmiddag
bs op weg
Eggerlaan 8 Vorstenbosch
PAGINA 9

centrum maia:
‘zwemmen’ in de
dolfijnen- &
walvissen energie
Palmenweg 5 Nistelrode
vv vogelvreugd: kienen
CC Servaes Heeswijk-Dinther

woensdag 15 maart

maandag 13 maart

spreekuur
dorpsplein heesch
CC De Pas Heesch
informatiepunt
welzijn hdl
CC Servaes Heeswijk-Dinther

film: Julietta
Filmhuis De Pas Heesch
PAGINA 23

kinderbeurs
CC De Pas Heesch
PAGINA 14

oud papier
Buitengebied/ Zwarte Molen
Nistelrode

voorjaarsworkshop
‘t sfeerhuys
Karlingerweg 1 Uden

inloopspreekuur
fysio steins hoogstraat
Maximum Heesch

kbo nistelrode: middag
in carnavaleske sferen
CC Nesterlé Nistelrode

donderdag 16 maart

tweede kamerverkiezing
kbo dinther:
jaarvergadering
CC Servaes Heeswijk-Dinther
PAGINA 8
workshop:
midi boltaartjes
Creatief & Lekker Nistelrode
centrum maia:
spirituele astrologie
Palmenweg 5 Nistelrode
liederentafel
CC De Pas Heesch
PAGINA 11

eetpunt hdl
CC Servaes Heeswijk-Dinther
workshop skincare
Spoor 8 Weijen 77b Nistelrode
lezing over toon hermans
Bibliotheek Heesch
PAGINA 10
kbo loosbroek:
liederentafel
CC De Wis Loosbroek
PAGINA 8
workshop derwisj dansen
Abdij van Berne
Heeswijk-Dinther
PAGINA 10
lezing opruimen
Kloosterkapel Vorstenbosch
vriJdag 17 maart
voorjaarsdecoratieshow
‘t sfeerhuys
Karlingerweg 1 Uden
familieopstellingen
Kloosterkapel Vorstenbosch
PAGINA 2
start: workshop bibliodrama
Abdij van Berne
Heeswijk-Dinther
bobz
Dorpshuis Nistelrode
zaterdag 18 maart
voorjaarsdecoratieshow
‘t sfeerhuys
Karlingerweg 1 Uden
bezinningsochtend
Parochie De Goede Herder
Heesch
PAGINA 6

centrum maia:
familieopstellingen
Palmenweg 5 Nistelrode
open oefendag
helpt elkander
Meerstraat 49a
Heeswijk-Dinther
PAGINA 1
open dag:
service apotheek
heeswijk-dinther
Plein 1969 13A
Heeswijk-Dinther
PAGINA 16
expositie:
‘here you are here’
Dorpsstraat 53 Loosbroek
PAGINA 10
workshop:
chocolade paasei nr 2
Creatief & Lekker Nistelrode
zondag 19 maart
wielercriterium
Heeswijk-Dinther
voorjaarsdecoratieshow
‘t sfeerhuys
Karlingerweg 1 Uden
vormsel
Lambertuskerk Nistelrode
snuffelmarkt
Willibrordcentrum
Heeswijk-Dinther
limonadeconcert
fanfareorkest aurora
CC De Pas Heesch
koppelcross
Bernheze
expositie:
‘here you are here’
Dorpsstraat 53 Loosbroek
PAGINA 10
expositie kunst-zicht
Kerkstraat 1 Heeswijk-Dinther
open zondag:
raamdecoratietotaalmarkt.nl &
raamidee.nl
Waardsestraat 13 Nistelrode
concert aggieland
Kloosterkapel Vorstenbosch
sara maitland over stilte
Abdij van Berne
Heeswijk-Dinther

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

www.mooibernheze.nl

MOOI
Voor VrouWen
Stem
op een
vrouw
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Mooi door
vrouwen

Salsyra:

‘Een hoed
voor
Koningin
Maxima’

Yvette:

‘Het heeft
onze band
als groep
ook hechter
gemaakt’

POWERVROUWEN
VAN
BERNHEZE
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Bies zet nieuwe trend in gordijnstoffen
voor de mooiste
gordijnen, de
leukste stoffen
en het
beste advies

Met de Recycled Fabric gordijnstoffen van
A House of Happiness zet Bies een nieuwe
trend in de gordijnenbranche.
eerste collectie recycled fabric
De stoffen recycle en recycle stripe zijn gemaakt
met 42% gerecyclede katoen, afkomstig van
restmateriaal bij de productie van t-shirts. Hergebruik
van restmateriaal zonder het milieu extra te belasten!
“Wij willen voorop blijven lopen in de markt’, zegt
Sanne. “Er zijn veel gordijnenmerken verkrijgbaar,
maar de gordijnstoffen van A House of Happiness
zijn onderscheidend en hiermee laten we onze
toegevoegde waarde aan de consument zien.
De consument van vandaag wil verrast blijven
worden; dat geldt ook in onze branche. Met A House
of Happiness bieden we naast een brede collectie
kwalitatieve stoffen altijd de nieuwste trends in
dessins, kleuren en verwerkingen.”

06 308 76 141
INFO@BIESHEESCH.NL
STATIONSPLEIN 2F • 5384 BH HEESCH
www.BIESHEESCH.NL

‘I’m a woman
What’s your
superpower?’
Professioneel voedingsadvies
binnen Meer Sports
NIEUW BIJ MEER SPORTS:
IRENE GILIAM
VOEDINGSCONSULENTE

Sport en voeding zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Of je nu
slanker, sterker, fitter of gezonder wilt worden, Meer Sports biedt alles
aan onder één dak. Naast personal training en professionele begeleiding,
nu ook deskundig voedingsadvies op maat! Deze perfecte combi helpt en
motiveert jou bij het bereiken van je persoonlijke doelen.

DESKUNDIG VOEDINGSADVIES OP MAAT

www.fit-it.eu | info@fit-it.eu

DOE MEE MET DE EXCLUSIEVE
FIT-IT CHALLENGE 2017!

- PROFESSIONELE EN PERSOONLIJ

KE COACHING
WEKEN VOOR € 18,50
PER WEEK
- VAN 12
20 MAART TOT 20 JUNI 2017
NU 2 WEKEN GRATIS!
- INDIVIDUELE BEG

ELEIDING EN IN GROEPSVERBAND
(MAX. 10)
- WEKELIJKS CONTACT- EN WEEGM
OMENT
- VANAF € 49,- PER MAAND*
* EXTRA OPTIE: GEZONDE EN GEVARI

EERDE WEEKMENU’S (BENFIT)

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

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

Irene en Wendy

fit-it lifestyle Coaching
Nieuw binnen Meer
Sports is Irene giliam
met haar bedrijf FIT-it
lifestyle Coaching. Irene:
“Afgelopen jaar heb ik
me gespecialiseerd in
voeding en coaching en
heb ik mijn opleiding
tot voedingsconsulente
succesvol afgerond.
Voor alle vragen op het
gebied van voeding kun
je natuurlijk altijd bij mij
terecht!”

Binnenkort start de FIT-it Challenge 2017. Tijdens deze challenge word je niet
alleen individueel begeleid, maar wordt er ook gewerkt in groepsverband. Irene:
“Heel belangrijk vind ik input vanuit de groep. Samen kun je ervaringen delen en
nieuwe uitdagingen aangaan. Elkaar motiveren en stimuleren! Naast uitgebreid
voedingsadvies, gaan we uiteraard ook samen bewegen.”
benfit!
Wendy van der Meer: “Meer Sports introduceert samen met FIT-it het succesvolle
lifestyleprogramma BenFit! BenFit is gezond, gevarieerd en houdt rekening met
jouw energiebehoefte. Wekelijks ontvang je, naast een persoonlijk menu afgestemd
op jouw situatie, ook een boodschappenlijst en variatiemogelijkheden. geen rare
ingrediënten, het hele gezin eet mee! Ook onze personal trainers gaan werken met
BenFit.”
Wil jij slank, happy en fit de zomer in of graag meer informatie over personal training?
Neem dan contact op via irene@meersports.nl. Alle informatie is ook te vinden op:
www.meersports.nl en www.fit-it.eu.
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Bij vriendinnen

hoef je je niet groot te houden
dinnen een grote mand met cadeautjes. Ik mocht elke dag een
cadeautje uitpakken, twee als ik
een rotdag had. Ik was blij toen
ik weer naar mijn eigen huis kon.
Met alleen je ouders of vriendinnen om je heen kun je je gewoon
rot voelen en hoef je je niet groot
te houden.”

Vooraan v.l.n.r.: Marjolein, Yvette en Linda. Achteraan v.l.n.r.: Teuntje, Loes, Elke, Érin en Lieke
Tekst Henriëtte Maas Foto: Marcel van der Steen

Mantelzorg
lieke had een aanwezigheidsschema gemaakt
met de ochtenden,
middagen, avonden
en nachten. Daarbij
hoorden dan ook
maaltijden verzorgen en klusjes in
huis. lieke: “De
eerste twee weken
waren erg intensief,
daarna werd het wat
rustiger.
Toch voelde het niet als
een belasting. Het was
ook fijn om te kunnen doen,
om bij te kletsen met Yvette en
ook even met degene die ik afloste of die mij afloste.“

HEESCH - Ze kennen elkaar al zo’n 15 jaar of langer, voornamelijk via het jongerenkoor.
Het koor bestaat al lang niet meer. Wat overbleef is een hechte vriendinnengroep.
Hoe hecht, bleek toen Yvette van Nuland geopereerd werd en vriendin lieke met linda,
loes, Marjolein, Elke, Érin en Teuntje een netwerk voor mantelzorg opzette.
Yvette: “Ik kon zelf weinig en was
Slecht nieuws
Yvette vertelt: “Nadat ik al een tijd
moe was en veel last van hoofdpijn had, kreeg ik ‘voor de zekerheid’ een MrI-scan. Het bleek
een tumor te zijn, een goedaardige meningeoom. In september
was hij echter gegroeid; hij moest
eruit!
In eerste instantie was ik boos,
ik had een andere planning voor
mijn leven! Bovendien was de
operatie niet zonder risico’s.
Mijn spraak kon worden aangetast en ik kon epileptische aanvallen of uitvalverschijnselen krijgen.
Toen ik het aan de meiden vertelde schrok iedereen enorm. Ze wilden allemaal iets voor me doen.
Ik wilde na de ziekenhuisopname

graag naar mijn eigen huis, daar
voel ik me fijn en daar kan ik tot
rust komen. Dat heb ik met lieke
besproken, waarop zij aanbood
dat voor mij op te pakken.”
lieke: “Ik stelde voor om te regelen dat er 24 uur per dag iemand
bij haar zou zijn. Yvette kon het
dan loslaten en de anderen konden makkelijk aangeven wat ze
wel of niet wilden doen.”
De operatie
Yvette: “Het was best een flinke
operatie. Mijn schedel is gelicht en
later met titaniumplaatjes vastgezet, de wond is gehecht met 41
krammetjes. Door mijn haren zie
je er gelukkig niets van. Na de
operatie kreeg ik van de vrien-

Bewegings- en
afslankstudio
MOOI VAN BUITEN,
SCHOON
VAN BINNEN
Er beter uitzien en je fitter
voelen in 9 dagen.

Voeding en bewegen zijn belangrijk
Sport-Inn is een kleinschalige sportschool met
deskundige en persoonlijke begeleiding.
Elma van der Wielen - Kampstraat 6 - 5384 PV Heesch
06-25076363 - elmavdwielen@gmail.com
www.sport-inn.info

‘Wat er ook
gebeurt, ik heb
deze groep om op
terug te vallen’

bleven slapen. Het doet iets met
je als persoon, als je je gewaardeerd voelt. Het heeft onze band
als groep ook hechter gemaakt,
doordat we meer tijd met elkaar
doorbrachten. Ik kon mijn zorgen
en angsten kwijt en de anderen
ook hun verhalen aan mij. Nu, vier
maanden na de operatie, zijn ze

Lieke Wijnen-Goossens
en Yvette van Nuland

moe en duizelig. Het was een geruststelling om iemand in huis te
hebben, mocht er ’s nachts of tijdens het douchen wat gebeuren.
Na een paar weken heb ik het
zelf weer overgenomen. Via de
groepsapp vroeg ik om een eetmaatje of iemand om me naar het
ziekenhuis te brengen. Daar werd
meteen op gereageerd.”

er nog steeds voor mij; ze blijven
langskomen, halen me op of koken voor me.

Ontzettend bijzonder
Yvette: “Mijn vriendinnen hebben allemaal een eigen huishouden, een baan en een partner.
Ik vind het ontzettend bijzonder
dat iedereen op zijn eigen manier ruimte heeft gemaakt voor
mij. Zelfs degenen die een kindje
hebben en eentje die hoogzwanger was kwamen bij mij koken of

Ik mag niet klagen en ik ben er
echt nog niet. Maar het is ook
een ervaring die ik niet had willen
missen.

Het was een heftige tijd, met ook
grappige momenten. De vriendinnen zeiden dat de artsen het
steekje dat bij mij los zit niet vast
moesten maken, omdat het wel
zo gezellig is.

Het heeft me krachtig gemaakt en
ik voel nu dat ik iets heel waardevols heb. Wat er ook gebeurt,
ik heb deze groep om op terug te
vallen.”

Sport-inn: Mooi van buiten, schoon van binnen
Er beter uitzien en je fitter voelen in 9 dagen, kan dat?
ja dat Kan!
Met ons Cleansing programma. Dit is een vliegende start naar een
slankere, gezondere en fittere versie van jezelf in 9 dagen. Je zult je
fitter voelen, meer energie ervaren en wat gewicht verliezen.
Een mooie start op weg naar een bewustere en gezondere
gezondheid.
FOCUS JE NIET OP VErlIEZEN VAN gEWICHT
MAAr FOCUS JE OP JE gEZONDHEID!
Daar hoort natuurlijk ook bewegen bij. Sport-Inn is een kleinschalige sportschool met verschillende
mogelijkheden onder deskundige en persoonlijke begeleiding. kom gerust eens informeren.
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Bij de Dames van Hurkmans
krijgt autoshoppen een nieuwe dimensie
WIJ ZIJN EEN AUTOBEDRIJF VOOR EN DOOR VROUWEN, WAAR
MANNEN OOK MEER DAN WELKOM ZIJN! MET DIE GEDACHTE
IS HET ALLEMAAL BEGONNEN, DE EERSTE AUTOBOETIEK VAN
NEDERLAND.

Onze Diensten

- Onderhoud en reparatie
van alle merken
- Aan- en verkoop van auto's
- Cosmetisch schadeherstel
- Bemiddeling en advies

€ 11.400,ford fIesta 1.0 80PK
TITANIUM 5D LUXE
2013 • 71.997 km

€ 15.784,mInI mInI cooper
50 CAMDEN Edition
2010 • 88.984 km

Vakgarage®

Mariëlle
en Janita

Kom jij ons team versterken?
Wij zijn opzoek naar een
gastvrij commercieel talent,
voor meer info zie www.ddvh.nl

Afrikalaan 1A - 5232 BD 's-Hertogenbosch
073-7110421 - info@ddvh.nl - www.ddvh.nl

Trendtuin: Op weg naar een sfeervolle tuin
De winter is voorbij en het voorjaar laat niet lang meer op
zich wachten. Ziet u dat uw tuin er op bepaalde plaatsen
niet aantrekkelijk uitziet? Nu is het de juiste tijd om dat aan
te pakken zodat u in de zomermaanden met een wijntje en
wat vriendinnen kunt genieten van een prachtige sfeervolle
tuin.
Door de juiste keuzes te maken bij de inrichting van tuin en terras kan het onderhoud beperkt blijven.
Daarmee kunnen op den duur kosten worden bespaard omdat niet elk jaar verplant en veranderd hoeft
te worden. Heeft u hulp of advies nodig? Bel of mail!

Door de juiste keuzes te maken
bij de TUININRICHTING
of een BEPLANTINGSPLAN
kan het ONDERHOUD beperkt
worden. Op termijn kunt u ook
kosten besparen doordat er niet
elk jaar verplant of veranderd
hoeft te worden.

enberg

Anja van den Heilig

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

Shoeby
Nu de lente weer voor de deur staat, is
het tijd om vrolijke jurkjes in te slaan en
de garderobe van jouw kleine meid aan
te vullen. We hebben weer heel veel toffe
items voor de kleine fashionista’s in onze
collectie. Wat dacht je van dit schattige
blousejurkje? € 29,95.

‘t Dorp 22 - 5384 MA Heesch - 0412 475 024
www.shoeby.nl
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VIBB

Vrouwen in Bernheze: een waardevol netwerk

BERNHEZE – In Bernhezer Ondernemersland zijn meerdere netwerkgroepen met elk hun eigen doelstellingen en
kwaliteiten. Een netwerk voor uitsluitend vrouwen bestond niet, maar er bleek wel behoefte aan. Zo werd in 2003 VIBB
geïnitieerd. De doelstelling was al snel duidelijk: kunnen ‘sparren’ met andere vrouwelijke ondernemers.
Eenmaal opgericht, meldden zich al snel vrouwen die graag lid wilden worden van de VIBB.
Inmiddels zijn er 16 vrouwelijke ondernemers aangesloten bij de VIBB.

Geen
serviceclub,
wel
maatschappelijk
verantwoordelijk

Het karakter
VIBB is samengesteld uit vrouwen die in verschillende kernen
van Bernheze ondernemen. De
bedrijven waar zij de scepter
zwaaien, zijn totaal verschillend.
Juist deze verscheidenheid van
ondernemingen zorgt ervoor
dat vraagstukken die de groep
worden voorgelegd, vanuit een
breed perspectief belicht kunnen
worden. De deskundigheid van
elke onderneemster is een groot

goed. Met enige regelmaat nodigt VIBB een ondernemer als
gastspreker uit om antwoord te
krijgen op specifieke vraagstukken. Binnen de groep ontstaan
ook samenwerkingsverbanden.
Ieders kwaliteit wordt benut. De
VIBB-ers dragen vanuit het eigen
ondernemerschap ook maatschappelijk hun steentje bij aan
de Bernhezer samenleving. Elk
op haar eigen manier.
VIBB is geen serviceclub, maar

deze ondernemende dames voelen zich wel degelijk maatschappelijk verantwoordelijk en geven
hier op hun manier vorm aan.
Jaarlijks programma
De programmacommissie stelt
elk jaar een actief en educatief
programma samen. Dit is gericht op zowel zakelijke- als persoonlijke ontwikkeling. Een vast
onderdeel in het programma is
de Internationale Vrouwendag,

waar een passende activiteit aan
gekoppeld wordt. Ook bezoeken
de VIBB-dames jaarlijks een interessant bedrijf. Andere activiteiten wisselen en worden enerzijds
ingevuld aan de hand van specifieke wensen van de VIBB-leden
en anderzijds vanuit de creativiteit van de commissie. De groep
voelt zich verbonden met en
betrokken bij elkaar. Dat maakt
VIBB tot een waardevol vrouwelijk ondernemersnetwerk.

Van Herpen Bijoux: nieuwe collectie!
ward
Winnaar Coiffure A
‘t Dorp 68 5384 MC Heesch T 0412 - 451 332
www.haarmode-byouxvanherpen.nl

Nieuweie
collect&
lente r
zome

‘t Dorp 68, 5384 MC Heesch - telefoon 0412 - 45 13 32

www.haarmode-byouxvanherpen.nl

Laat je inspireren door mooie sieraden en horloges volgens de laatste trends.
De nieuwe voorjaarscollectie staat in het teken van frisse pastelkleuren.
Van minimalistische armbandjes tot grote oorbellen die
als echte eyecatcher dienen.
Ook hebben wij een ruime keuze aan modeaccessoires
met onder andere de nieuwste zonnebrillen, tassen en
portemonnees.
Melano komt dit seizoen met een prachtige aanvulling
op de friends collectie waarmee u oneindig kunt
combineren en variëren. Deze serie is vanaf eind maart
bij ons verkrijgbaar.

ward
Winnaar Coiffure A
‘t Dorp 68 5384 MC Heesch T 0412 - 451 332

www.haarmode-byouxvanherpen.nl
Voor de echte Melano fans hebben wij een spaarkaart.
Hiermee spaart u voor leuke kortingen op al uw Melano aankopen.
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Altijd-goed-in-je-vel

maatWerk

Iedereen Is unIek
Suze,
Karin
en Tessa

Altijd Goed-in-je-vel voor een vast bedrag per maand.
Bij dit Beauty abonnement een extra korting:
Houders van een Goed-in-je-vel abonnement profiteren bovendien
van extra korting op alle producten in de salon
én op Skin-shop.nl. De kortingen lopen van 5% tot 10%,
afhankelijk van het abonnement.

feel good — look amazing
Kromstraat 3 - 5388ES - Nistelrode
06-10433489 - info@salonintense.nl
www.salonintense.nl

Op maat gemaakt huidplan met:
- Huidanalyse scan
*indien gewenst tot op dna-niveau
- Voedingsdagboek
Meer over alle mogelijke behandelingen:
- Huidverbetering op hoog niveau
- Peelings
- Microdermabrasie en microneedling
- Diverse laserbehandelingen
- Verwijderen pigmentvlekken
- Steelwratjes en bloedblaartjes
- Voedingsadvies op maat
- Pedicure
- Manicure
Meer informatie www.salonintense.nl.

ANNE BOERSMA:

‘Met mijn persoonlijke huidplan
weet ik precies waar ik aan toe
ben. Bij Karin en haar team ben
ik in professionele handen en dat
zie en voel ik meteen!’

Foto’s: Els Korsen

Tegen inlevering van deze bon
ontvang je een

VRIJBLIJVENDE HUIDSCAN
& KENNISMAKINGSBEHANDELING
ter waarde van

€ 100,-

Kromstraat 3 - 5388ES - Nistelrode - 06-10433489 - info@salonintense.nl - www.salonintense.nl

feel good — look amazing
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Column Hieke Stek

MENUKAART
Kinderen
Knippen tot 10 jaar
Knippen tot 13 jaar

€ 12,50
€ 16,00

Heren
Wassen en knippen

€ 19,00

gemeentedichter

Internationele vrouwendag
Zij draait haar lichaam niet
door seizoenen ingekleurd
om de ander te plezieren
dit verstoort haar eigen gevoel.

Dames
Knippen
Wassen + knippen + kleuren + blowen
Wassen + knippen + kleuren + highligts + blowen
Wassen + knippen + kleuren + foliescalp + blowen
Wassen + knippen + folie heel hoofd + blowen
permanent all-in

€ 19,50
€ 54,50*
€ 62,50*
€ 67,50*
€ 79,50*
€ 74,50*

*Toeslag lang haar
*Toeslag föhnen i.p.v. blowen

€ 10,00
€ 10,00

Zij spreekt dan ook liever
via haar hart, denken en voelen
dat doet vreugdevol bevrijden
in al haar facetten.
Zij leent lichte lucht
die tussen mensen woont
waar rode dauw vervloeit
in liefde die glimlacht.
Zij buigt de wind naar klankmelodieën
zodat zij ruisend zingend
alles zacht maakt
wat hard geworden was.
Zij ontdooit het geweten

HAARMODE FRITZ HEESCH
‘t Dorp 22a
Heesch
0412 - 47 49 95
info@haarmodefritz.nl

spoelt het met hemelwater schoon

HAARMODE FRITZ UDEN
Prior van Milstraat 29
Uden
0413 - 28 89 46
info@haarmodefritz.nl

in naaktheid vallen de maskers af
en dan, dan ziet zij jou in het echt.
Zij zoekt de liefde soms
als een dromerig kind

Haarmode Fritz Heesch voor haar en hem

zij verbindt hoopvol verlangen
met het stille verbond van geluk.

Onze haren verzorgen we iedere dag om er goed uit te zien. Met regelmaat gaan we naar
de kapper voor een strakke lijn, een nieuw model, het haar te laten kleuren of krullen.
Wat is er dan fijner dan naar een goede kapper te gaan, waar de sfeer gemoedelijk is en
waar tijd en aandacht aan je haren en jou besteed worden. Haarmode Fritz Heesch aan
’t Dorp 22A is zo’n salon!

De vrouw, zij draagt het leven
op haar sterke schouders
en omarmt het met haar hart
groots - grenzenloos - wereldwijd.

Met bijna 34 jaar kapperservaring kan rina van de Boogaart gerust een kapster met ervaring genoemd
worden. Een fijn idee als je van model of haarkleur wilt veranderen. rina wordt bijgestaan door Debbie,
Sharon en Marijke, allemaal met een dijk aan ervaring en een goede kijk op haren.

dichtervanbernheze@gmail.com

accessoires
Een nieuwe coupe wil soms aangevuld worden met leuke accessoires. Verwen jezelf eens met een tas,
een sjaal of een kek vestje. Natuurlijk zijn er ook allerlei accessoires te koop voor ín je haar.
loop gerust eens binnen bij Haarmode Fritz Heesch en laat je verrassen door de gemoedelijke sfeer en
de professionele kijk op haren.
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Dressup-Instyle:

Passie voor mode!
Dressup-Instyle biedt alles wat je
zoekt in een fashion boutique!
Wij streven naar hoge service
in een relaxte huiselijke sfeer.
Persoonlijk stylingadvies, dat is
wat wij geven! Dit in combinatie
met een groot scala aan keuze
in prijs en vele bekende merken
zorgen wij met ons kundige team
dat je hier zeker slaagt.
Prachtige draagbare kleding, betaalbare
sieraden, diverse schoenen en volop
lifestyle; alles is te vinden onder ons dak.

N 
the o...

Kledingmerken; Expresso, YAYA, ICHI,
FreeQuent, Catwalk Junkie, Morgan de
Toi, Summum, Vila, Only, Mavi Jeans,
MAC, Sisterspoint, Angels, Br&DY en
ZoSo. Nieuw bij ons Aaiko en Numph.
Schoenen van la Strada en Nieuw Est
1842, Tassen van Zusss, Sieraden van
go Dutch label en woonaccessoires van
YAYA.

‘t Dorp 86a
Heesch
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Boerderijterras
Het Venster
• Nieuw! Een boeren-/boerinnensteptocht met een picknick in het
mooie Heesch / Vinkel.
• Landelijk genieten binnen of buiten op ons terras.
• Heerlijk gebak en koek uit eigen keuken.
• Kom genieten van een heerlijke lunch, of kies voor een heuse
Boeren High tea.
• Voor de kinderen is er een ruime speeltuin met daarnaast een
dierenweide.
• Iedereen kan naar onze varkens en biggetjes komen kijken.
• In onze keuken, schuur, tuin en groentetuin werken jongeren van
Ons Plekske. Dit zijn jongeren met een beperking die bij ons hun
talenten laten zien.
• In de zomer maken wij gebruik van producten uit onze eigen
biologische groentetuin.
• Verschillende groepsarrangementen, zoals kinderfeestjes.
• Leuke fiets-, step- en wandelroutes; neem gerust een kijkje op
onze website!

Bekkenpijn tijdens en
na de zwangerschap?

Fysio Steins
Hoogstraat
Bekkenpijn tijdens
en na de zwangerschap

Wanneer fysiotherapie?
Ben je zwanger, pas bevallen of heb je klachten vanaf je zwangerschap, bevalling/kraamtijd?
Heb je pijn in je rug, bekken, heiligbeen, stuit, SI-gewrichten, rond het schaambot, de bil of uitstralend
in het bovenbeen?
Word je in je dagelijks leven gehinderd door deze klachten?
Bijvoorbeeld tijdens het werk, het huishouden of het zorgen voor je gezin?
Kun je door de pijn niet goed zitten/slapen?
Maak dan een afspraak bij Fysio Steins Hoogstraat voor een effectieve behandeling en advies.
0412-453608

Fysiotherapeuten zijn vrij toegankelijk en worden vergoed
uit de aanvullende verzekering.

Hoogstraat 11

5384 BJ Heesch

0412-453608

www.FysioSteins.nl
www.Fysiotherapie-Hoogstraat.nl
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Hoedenmaakster Salsyra Vermeulen

Ik heb al een hoed voor Koningin Maxima liggen
HEESWIJK-DINTHER – Het is een misvatting om te stellen dat sommige mensen geen hoed kunnen dragen omdat het hen niet zou
staan. Mits er gekeken wordt naar de vorm van het gezicht, het postuur, de outfit en de gelegenheid geeft het iedereen extra glans.
Een statement uit de ‘hoge hoed’ van ambachtelijk hoedenmaakster Salsyra Vermeulen uit Heeswijk-Dinther. Zij weet precies waar
ze het over heeft en droomt er stiekem van om een hoed voor Koningin Maxima te maken. Sterker nog; die heeft ze al liggen ook...
De 22-jarige Salsyra Vermeulen
begon in 2011 aan een studie
Creatief Vakman. Na het eerste
jaar, met allerlei vakken zoals
leer, keramiek, schilderen en
decoratie, koos ze er bewust voor zich te specialiseren in textiel. “Dat vak
bestond voor tweederde
uit ambachtelijk hoeden
maken, aangevuld met
verschillende
textieltechnieken zoals weven, breien
en haken. Hoeden maken is
ongelooflijk mooi om te doen.
Een hoed moet natuurlijk draagbaar zijn en passen. Een hoofd
is echter een vrij vlak. Je kunt er
elke vorm op maken. Het is niet
te vergelijken met kleding. Dat
moet op lengte en breedte.
Bij een hoofd heb je de vrijheid
om alle kanten uit te gaan qua
grootte en hoogte”, vertelt ze
enthousiast.
Fascinator
Hoewel de term hoed doorlopend valt, werkt Salsyra vaak
met een fascinator oftewel een
diadeem of elastiek als basis.
Hoeden die helemaal rondom het
hoofd gedragen worden, maakt
ze ook. Maar daar zijn mallen
voor en dat is minder vrij.
“Een hoed wordt gezien als een
bolletje met een rand eromheen.
Dát doe ik niet. Wat ik maak is
veel meer dan dat”, zegt Salsyra
resoluut. Volgens de jonge hoedenmaakster kan iedereen een
hoed dragen. “Voor het maken
ervan kijk ik naar de vorm van
het hoofd, het postuur, voor welke gelegenheid het is en welke
kleding er dan gedragen wordt.
Als ik dat allemaal weet ga ik aan

Ieder��n
kan ��n
hoed
dragen

Salsyra Vermeulen

Tekst en foto: Wendy van Lijssel

de slag.” Door bepaalde technieken toe te passen, gaat het materiaal vervormen of anders staan,
waarna Salsyra het verwerkt tot
een mooie creatie.
Koningin Maxima
Iedereen is natuurlijk bekend met
de ‘hoedenparade’ tijdens Prinsjesdag op de derde dinsdag in

september. koning Willem Alexander houdt de troonrede in het
bijzijn van koningin Maxima en
ministers, staatssecretarissen en
andere (hoge) vertegenwoordigers.
De dames dragen daarbij een
hoed of fascinator. Het afgelopen jaar was er al een dame met
een creatie van Salsyra. Stiekem

droomt ze ervan om ooit iets dergelijks voor koningin Maxima te
mogen maken.
“Zij ziet er altijd op en top uit.
Het zou het hoogst haalbare zijn.
Dat zou ik super vinden”, aldus
Salsyra. Dan: “Ik heb er al één
liggen die ze zo op zou kunnen.”
Naast hoeden op aanvraag is Sal-

syra ook bezig met een nieuwe
collectie hoeden en daarnaast
exclusieve accessoires zoals haarbanden, sjaals, tassen en kleine
interieurproducten.
Voor meer informatie:
www.salsyrajohnjay.com
of 06-29485622.

Welkom bij brasserie ’t oude Raadhuis
graag nodigen we iedereen uit voor een bezoek
aan ons prachtige pand in het hartje van Heesch.
Je kunt bij ons terecht voor een kop koffie, een
heerlijke lunch, smaakvol diner of gewoon een
gezellige borrel met vriendinnen.
In ons pand hebben we maar liefst ruimte
voor 80 personen. Maar zodra de zon begint
te schijnen kun je ook heerlijk genieten op ons
grote terras aan de voorzijde van ons pand. Een
gezellige plek om af te spreken.

Onze vriendelijke medewerkers staan
graag voor je klaar. Loop rustig bij ons
binnen als je vragen hebt.
We kunnen altijd een op maat
arrangement samenstellen.

LUNCH-BORREL-DINER-TERRAS

Brasserie ’t oude Raadhuis | ’t Dorp 61 | 5384 MB Heesch
0412 - 473079 | info@ouderaadhuisheesch.nl

www.ouderaadhuisheesch.nl
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Media Spa Annelies

Ontdek de huidverzorging van de 21e eeuw, nu in Nederland!
Met een passie voor een stralende, jeugdige huid combineert Annelies Aarts,
eigenaresse van Annelies Medi Spa, natuur en wetenschap, omdat zij gelooft
in het beste van deze twee werelden. Gebruik makend van de meest geavanceerde anti-aging technieken en de kracht van de natuur.

Wat maakt Éminence Organic
Skin Care zo bijzonder?
Vitaminen, zaden, pulp en schillen bevatten de regeneratieve en
helende krachten die alleen de
natuur kan produceren.
De natuurlijke, met de hand geplukte en gemaakte producten,
geven aanleiding tot een prachtige, heldere, evenwichtige en
gezonde blozende huid. Naast de
enorme know-how en innovatie
met maar liefst 110 producten
die wereldwijd een succes zijn,
geeft Éminence Organic Skin
Care ook terug aan de wereld.
- Éminence is toegewijd aan
het creëren van producten die
vriendelijk zijn voor de huid én
het milieu, door het gebruik
van duurzame landbouw en
groene praktijken
- plant voor elk verkocht product een boom
- richtte de kids Foundation op,
waarmee zij tenminste een gezonde maaltijd per dag voor
zieke kinderen aanbiedt.

Foto: Jan Gabriëls

Welkom bij de schoonheid van
de 21e eeuw. Het populaire organische huidverzorgingsmerk
Éminence Organic Skin Care is
exclusief verkrijgbaar bij Annelies
Medi Spa.

Éminence Organic Skin Care
Éminence Organic Skin Care laat
de twee werelden van natuur en
wetenschap samenkomen met
de passie om u de meest natuurlijke, organische en effectieve
huidverzorging te bieden. Maar

liefst 95% tot 100% organisch,
zeer geconcentreerd en daardoor resultaatgericht. Sinds het
bestaan van Éminence in 1958
is het merk uitgegroeid tot beste
organic skin care in meer dan 50
landen, al acht jaar op rij!

Subtiel, natuurlijk en professioneel zijn onze uitgangspunten. Omdat wij voortdurend scholing en training
volgen in het aanbrengen van permanente make-up
kunnen wij u een perfect resultaat garanderen. Een
veilige en prettige gedachte!
Loop gerust eens bij ons binnen, wij adviseren u graag.

bij ondersteuning, begeleiding en
professionele behandelingen. De
huidspecialisten adviseren u met
plezier over de Éminence Organic Skin Care behandelingen en
u kunt binnen lopen voor een
kennismaking met de organische
producten voor thuisgebruik.

Nieuw in Nederland

Zon, zee, zomer… genieten en relaxen.
Vooral geen gedoe. En er op elk moment
tóch perfect verzorgd uitzien. Hoe?
Met permanente make-up!
Lekker makkelijk. Dat is één. Maar permanente
make-up biedt zoveel méér:
• Professionele modellering van uw wenkbrauwen.
Goed gevormde wenkbrauwen geven het effect van
een optische lift en zorgen voor een stralende, open
blik.
• Mooi geaccentueerde ogen. Een perfect aangebrachte permanente eyeliner geeft u een stralende oogopslag en versterkt de natuurlijke vorm van uw ogen.
En wat u ook doet: zwemmen, sporten, douchen… u
ziet er altijd verzorgd uit. Uitgelopen oogmake-up is
voorgoed verleden tijd!
• Perfect gevormde mond. Een subtiel liplijntje in de
kleur van uw lippen accentueert of perfectioneert uw
natuurlijke lipcontour. En met volledig ingekleurde
lippen heeft u altijd een mooi gevormde mond.

Vind uw huidverzorging
oplossing met Éminence
Organic Skin Care
Bent u benieuwd wat de huidverzorgingslijn kan betekenen
voor uw huid? Het product voor
thuisgebruik maakt het verschil.
Annelies Medi Spa biedt u daar-

Éminence organic skin care
Deze favoriete, award winnende en volledig natuurlijke
en resultaatgerichte verzorging is exclusief verkrijgbaar
bij Annelies Medi Spa.
Onze beauty & health concept store is dagelijks
geopend voor advies over een geschikt product voor
jou of als cadeau voor je geliefden.
Onderga de weldaad van een heerlijke en eﬀectieve
behandeling of maak kennis met de zeer doeltreﬀende
from A to Beautiful en (h)eerlijke verzorging van Éminence.

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

Vind ons op

Hondstraat 10 - Vorstenbosch - 0413-34 36 74 - info@annelies-aarts.nl - www.annelies-aarts.nl
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Marieke
Moorman,
gewoon
en daarom
bijzonder

11

Marieke woont met
echtgenoot Simon en hun
twee zonen van 13 en
bijna 11 in Heesch. Simon
heeft ook een dochter van
20, die in Utrecht woont
en studeert.

Hoe begint een dag in
huize Moorman?
Marieke: “De ochtenden verlopen minder
hectisch dan een aantal jaar geleden, toen de
kinderen nog klein waren. Toen kleedde ik me
pas op het allerlaatste moment aan, en nog kon ik
niet garanderen dat ik smetteloos schoon de deur uitging.
Tegenwoordig ontbijten we gezamenlijk met een boterham, ik lees
een krant en voer de kippen en de twee katten. Vroeger bracht ik
de kinderen naar school, nu fiets ik rechtstreeks naar mijn werk.”
Aan tafel
“Mijn dagen zijn vol en ik eet niet altijd thuis. Meestal kookt
Simon, gemiddeld kook ik zo’n twee keer per week. We leren
onze kinderen om alles te proeven. Eén keer per week hebben we
restjesdag. Dan maken we iets van wat we nog in huis hebben.
Samen eten vind ik waardevol: even bij elkaar zijn en de dag
doorpraten, dat koester ik. We eten altijd aan tafel, behalve op
zondag. Dan kijken we met het bord op schoot Studio Sport:
voetbal hoort er voor ons helemaal bij. Beide zonen voetballen,
ik ga iedere zaterdag kijken. En we hebben met ons gezin een
seizoenskaart bij Willem II in Tilburg.”
Opvoeden
“Ik vind het belangrijk dat onze kinderen opgroeien tot zelfstandige,
onafhankelijke personen, die oog hebben voor een ander, niet te
snel oordelen en verdraagzaam zijn. En natuurlijk geef ik hen mee
om vooral ook te genieten!”

Ze is echtgenote, moeder, dochter
en kleindochter, joviaal,
enthousiast, spontaan en actief.
Ze is vrouw én burgemeester.

Blij
“Ik ben heel blij met mijn gezin en mijn baan. Maar ik kan ook blij
worden van kleine dingen: de lente die in aantocht is, lekker eten
met vrienden, mijn groentetuin, op de gekste plekken een ei vinden
van onze eigen kippen. Courgettejam maken - zó lekker! -, of als
Willem II in blessuretijd nog weet te winnen.”
Vrije tijd
Marieke is graag actief: “Ik korfbal in Nistelrode, doe aan
wielrennen en rommel graag in mijn tuin. In de vakanties kamperen
we, meestal in Frankrijk. De racefiets gaat gewoon mee. Vorig jaar
fietste ik samen met mijn ouders en mijn zus ruim 1.000 kilometer
naar Frankrijk. Een opgave? Welnee. Soms wat afzien bij slecht
weer of een lekke band, maar altijd heerlijk!”
Mooi aan Bernheze
“De mensen zijn hier zo hecht met elkaar. Je vindt hier hechte
familiebanden, sterke vriendengroepen en een grote saamhorigheid.
Dat je onderdeel uitmaakt van zo’n geheel biedt geborgenheid.
Dat is een groot goed, dat vind ik mooi.”

Een combinatie die voor haar heel gewoon is.
Marieke werd in 1970 geboren in Maastricht.
Ze komt uit een warm en harmonieus nest,
waarin zij en haar jongere zus politiek met de paplepel
kregen ingegoten. Haar ouders staan nog altijd middenin
het leven en Marieke heeft nog een fitte oma van 95.
Met de genen zit het dus wel snor.

We eten altijd aan
tafel, behalve op
zondag. Dan kijken
we met het bord op
schoot Studio Sport
Tekst: Anita van den Bogaart
Foto’s: Marcel van der Steen

12

Mooi voor vrouwen

Woensdag 8 maart 2017

Maaike’s Massagesalon in Heesch
Mijn naam is Maaike van den Broek, en ik ben trotse eigenaresse van
‘Maaike’s Massagesalon’. Sinds 2011 ben ik een gecertificeerd masseuse. In mijn salon kan
je terecht voor verschillende ontspannende en klachtgerichte massages.
Een massage op zijn tijd is geen overbodige luxe. Het werkt niet alleen ontspannend, maar is ook
heel goed voor je gezondheid. Een ontspanningsmassage is een weldaad voor lichaam en geest. Een
massage helpt je om stress en spanningen te verminderen. Door de massage wordt de doorbloeding
gestimuleerd en worden blokkades opgeheven. Het gebruik van heerlijke warme geurende olie, de
sfeervolle ambiance en de rustgevende achtergrondmuziek zorgen voor een totale ontspanning van
lichaam en geest.
Wil je een massage om klachten te verhelpen of te verlichten dan raden we je aan om eerst contact op
te nemen voor een persoonlijk gesprek. Voel je welkom bij Maaike’s Massagesalon. Treed binnen in een
sfeervolle massagesalon die van alle gemakken is voorzien!
Je kan alleen terecht op afspraak, van maandag tot en met zaterdag, zowel overdag
als in de avonduren. Alle behandelingen bekijken, of online een massage boeken?
Kijk op www.maaikesmassagesalon.nl of bel naar 06-15959438.

HEB JE VANWEGE DRUKTE OF STRESS VAAK LAST VAN HOOFDPIJN EN/OF NEKKLACHTEN?
VEEL MENSEN HEBBEN DOOR MIDDEL VAN MIJN SPECIALE HOOFDPIJN MASSAGE
VERLICHTING VAN DEZE KLACHTEN ERVAREN.

Le Village: Mooi voor vrouwen is… Mode!
Op 16 maart om 18.30 uur organiseert Le Village een modeshow onder het genot van een
hapje en een drankje. De nieuwste trends in kleding en schoenen bekijken tijdens een
gezellige avond met je vriendin, zus of buurvrouw.
Ook zijn er nieuwe merken toegevoegd aan
onze collectie, zoals: YZZY, Noman’s land,
Caddis Fly en Japan TkY.
Deze worden gepresenteerd tijdens onze
modeshow. Wees er snel bij want er is
een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.
Aanmelden graag voor 11 maart via
0412-488958. We zien uw aanmelding
graag tegemoet!

Modesho
w
16 maart
18.30 uur

Team le Village.

‘T DORP 60B HEESCH
Merken o.a:
Gustav
Kocca
Juffrouw Jansen
Jane Lushka
Noman’s Land
Transfer

10 Feet
Coster
Feliz
Colette Sol
Uzurii
SPM

Openingstijden:
Maandag
13.00-17.30
Dinsdag
9.30-17.30
Woensdag
9.30-17.30
Donderdag 9.30-17.30
Vrijdag
9.30-21.00
Zaterdag
9.30-17.00

uur
uur
uur
uur
uur
uur

Twins Haarmode al 14 jaar in Heeswijk
Samen met Dominique werk ik, Maddelon, met veel plezier in onze dames- , heren- en
kinderkapsalon. Wij volgen de nieuwste trends en ook komen wij aan huis knippen,
kleuren, föhnen of permanenten. Van dinsdag tot zaterdag is onze salon aan de Hoofdstraat
geopend. Ook voor haarwerk, haarstukken, t-parting en Flip inn kunt u bij ons terecht.

TWINS
HAARMODE

DameS, hereN eN kINDerkapSaloN

Ook voor kinderfeestjes, bruidskapels en vlechtavonden

Waarom zou u naar Twins Haarmode moeten komen? Wij hanteren lage prijzen en als u maandelijks
geknipt wilt worden kunt u zonder abonnement sparen voor een gratis knipbeurt.
Wij zijn altijd telefonisch bereikbaar; ook via WhatsApp.
groetjes Maddelon, Twins Haarmode

Wij komen ook op afspraak aan huis
om te knippen, kleuren of permanenten.
Hoofdstraat 95 - Heeswijk-Dinther
06-53949816 of 0413-292890
www.twinshaarmode.nl

Openingstijden:
dinsdag t/m vrijdag
9.00 tot 17.30 uur,
gesloten tussen
12.10 en13.00 uur.
Vrijdagavond op afspraak.
Zaterdag 9.00 tot 15.30 uur
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h:
Fysio Heesc
‘Get Ready
’For Summer
fitnessactie

Wil jij graag fit en vol vertrouwen richting de zomer?
Dan is onze fitnessactie iets voor jou. De fitnesscoaches van
FitnessCentrum Heesch brengen je graag in beweging om je
doelen te bereiken.
FitnessCentrum Heesch heeft een mooi programma voor die
vrouwen die nog niet uitkijken naar de zomer… Voor slechts
€ 40,- per maand kun je drie maanden onbeperkt komen sporten.
Daarnaast krijg je leuke aanbiedingen, workshops over voeding en
bewegen en kun je groepslessen volgen!
intereSSe?
Bel ons op 0412-484792 of kom naar Cereslaan 12b
in Heesch.
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bewegen naar
gezondheid.
Fit en vol vertrouwen
richting de zomer?
Dan is onze ‘Get Ready For Summer’fitnessactie iets voor jou!
- Drie maanden onbeperkt sporten
voor 40 euro per maand
- Gratis workshops over voeding en bewegen
- Persoonlijke begeleiding en extra
groepslessen
- Leuke aanbiedingen en kortingen
Interesse? Bel of kom langs!
Cereslaan 12b, 5384 VT Heesch | T 0412 - 48 47 92
BEWEGENNAARGEZONDHEID.nl

Bent u klaar voor de lente!
20% korting op permanente make-up behandelingen.

Permanente Make-up
Bruids- & Gelegenheidsmake-up
Medische Pigmentatie
Workshops

Wilt u er ook iedere dag verzorgd uitzien, gun uzelf
permanente make-up!
Wenkbrauwen laten het gezicht spreken, eyeliners geven de ogen
meer kracht en verbeter uw lipcontour met een subtiele lipliner.
kortom, iedere dag een verzorgde en mooie uitstraling!
Dan is dit uw kans te profiteren t/m eind april 2017 van een korting
van 20% op een permanente make-up behandeling.
Heeft u vragen of komt u graag even langs voor uitleg en advies,
neem dan gerust contact op.
Tot Beauties!
rachel Machielse-Weijenberg
Beauties bij rachel.
Heesterseweg 3a, 5386 KT Geffen
Telefoon 06-21644798 | info@bbyr.nl

www.bbyr.nl

Knip deze advertentie uit
en krijg
HAARSTUDIO
Menzel 31, 5388 SX Nistelrode, tel.: 0412-480836

Tegen inlevering
van deze bon

5% korting
op een behandeling
of product naar keuze.
Tevens krijgt u
in APRIL een

Menzel 31, 5388 SX Nistelrode
0412-480836 - info@danaque.nl
www.danaque.nl
Facebook.com/DanaqueHaarstudio/

gratis
wasmassage
bij uw behandeling.

Danaque Haarstudio 5

jaar

Hiep Hiep Hoera!
Danaque Haarstudio bestaat
vijf jaar. Danaque Haarstudio
bevindt zich in het mooie
buitengebied van Nistelrode.
Vlakbij Slabroek tussen Uden
en Nistelrode. Iedereen is van
harte welkom!
U kunt bij ons terecht voor o.a.:
- De nieuwste knip- en
kleurtechnieken
- Trends op het gebied van
vlechten en opsteken
- Haarverzorgingsproducten
van I.C.O.N. en
mannenverzorgingslijn van
Tailor’s
- Heerlijk koekje bij de verse
koffie
- gezelligheid en nog veel meer...
Danaque Haarstudio bestaat vijf jaar! kom daarom snel gebruik maken van onze leuke acties. knip de
advertentie hiernaast uit en u krijgt 5% korting op een behandeling of product naar keuze. Tevens krijgt
u in april een gratis wasmassage bij uw behandeling. graag tot snel bij ons in de salon!
Danaque en Nada.
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Van der Wijst Salaris & Advies:
Uw steun en toeverlaat voor salariszaken
jolanda van der WijSt:

“Wij kunnen u behulpzaam zijn met alle aspecten die
rondom HR een rol spelen. Het belang van de klant staat
altijd voorop.”

‘t Dorp 68a - 5384 MC Heesch - 06-53657505

Sale
1 stuk 50% korting
2 stuks 60% korting

Jolanda van der Wijst

De kern van onze activiteiten is het deskundig verzorgen van uw personeelsen/of salarisadministratie. Daarnaast ondersteunen wij ondernemers
met advies op het gebied van personeelsbeleid, arbeidsrecht, verzuim,
loopbaanbegeleiding, outplacement, mediation, assessments et cetera.
U kunt van ons een persoonlijke en vertrouwde oplossing voor uw personeelsen/of salarisadministratie verwachten en tal van andere werkzaamheden die het
in dienst hebben van personeel met zich meebrengen.
www.vanderwijst-salarisadvies.nl

3 stuks 70% korting

Nieuwe
collectie
is binnen
Ga naar

Trendzz Heesch en doe mee.

Trendzz: Nog leuke sale

hoera,
bomenpark
jaar!

5

Op 3 juni 2016 opende Trendzz haar deuren. Deze leuke
boetiek heeft dames- en herenkleding en is gevestigd aan
het dorp 68a in Heesch. Leuke en stoere kleding voor jong
en oud voor een betaalbare prijs! Voor dames zijn er de
merken G maxx, Soya Concept, Street One en Basic Wear en
de maten gaan van XS tot XXL. Broeken zijn er in de maten
27 tot 34 en sommige merken zelfs tot maat 48!
Voor de heren heeft Trendzz Petro, gabbioano Solid en C.O.J. in
haar collectie en de herenmaten gaan van S tot 3x Xl; broekmaat
26 tot maat 36-38.
Ook voor een leuk schoentje, sjaal en leren riemen kunt u bij ons
terecht. Wij hebben regelmatig leuke acties op Facebook, dus houd
onze pagina in de gaten; Trendzz Heesch.

DE HELE MAAND MAART
EEN 5-GANGENDINER
VOOR 5 X € 5!

En hoewel onze nieuwe collectie al volop aan het binnenkomen is
hebben wij nog een hele leuke sale-aanbieding; op 1 artikel 50%
korting, op 2 artikelen 60% korting en op 3 artikelen 70% korting.
Ten slotte staan bij ons
klantgerichtheid en gezelligheid
hoog in het vaandel waar een
kopje koffie er gewoon bij hoort!
Dus heel graag tot ziens bij
Trendzz Heesch.

Mooi voor vrouwen is...

adv_MB_Bomenpark_5jaar.indd 1
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…samen genieten van al het moois dat het Bomenpark
te bieden heeft. Gezellig samenzijn aan het water voor
vriendinnen, collega’s, zussen, moeders of dochters, kortom
voor elke vrouw, jong en oud. Het Bomenpark is er voor elke
gelegenheid om bij elkaar te zijn.
Maak een heerlijke wandeling in de mooie natuur van De
Maashorst, ontdek prachtige plekjes en beleef de rust en stilte
tussen de bomen. klets over wat jullie bezighoudt, drink een
theetje met iets lekkers van de plaatselijke bakker, onthaast en haal
herinneringen op. Neem een heerlijke lunch, borrel en lach of dineer
smakelijk tot in de late uurtjes.
Ervaar de verschillen van de vier seizoenen, ontmoet nieuwe
mensen, geniet van het fantastische uitzicht op het terras en laat de
dag voor wat ie is.
Wat is dat mooi voor vrouwen!

zien we jullie snel bij het bomenpark,
de culinaire toegangspoort tot de Maashorst?!
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Belastingen
Het is weer tijd voor de aangifte inkomstenbelasting. Degenen die verplicht aangifte moeten doen hebben de blauwe envelop inmiddels ontvangen. Evenals vorig jaar geldt dat je weliswaar tot 1 mei de tijd hebt
voor de aangifte, maar als je je aangifte voor 1 april instuurt garandeert
de Belastingdienst dat je voor 1 juli een belastingaanslag ontvangt.

Anita Fransen

Met middeling belasting terugvragen
Als je inkomen in drie opvolgende jaren sterk varieert, betaal je meer belasting
dan wanneer het in die jaren gelijk zou zijn. Dit verschil kun je terugkrijgen voor
zover het meer is dan € 545,-. Bijvoorbeeld als je net bent gestart met werken,
een tijd onbetaald verlof hebt opgenomen of bent gestopt met werken.

bijbaantjes?
Heb je verschillende baantjes? Dan heb je in veel van de gevallen recht
op belastingteruggave. Je kunt bij slechts één werkgever de loonheffingskorting toepassen, eventuele andere werkgevers houden loonbeACCOUNTANCY
& ADVI E S
lasting in op je inkomen. Vaak is er dan teveel ingehouden en over het
teveel ingehouden bedrag kun je een belastingteruggave aanvragen
bij de Belastingdienst.
kerkveld 69 - 5388 rH Nistelrode
0412 474 015
VOOR EEN PERSOONLIJK ADVIES OP MAAT
info@faara.nl - www.faara.nl

Fransen

Kerkveld 69
5388 RH Nistelrode

8 maart
Internationale
vrouwendag
Strijdbaar
& solidair
stem op een VrouW
In 2017 is het 100 jaar geleden dat Nederlandse vrouwen zich verkiesbaar mogen stellen. Het is sindsdien
nog nog niet gelukt om evenveel mannen als vrouwen in de Tweede Kamer te krijgen. Op dit moment zijn
57 van de 150 Kamerleden vrouw. Als het aan de kandidatenlijsten voor 2017 ligt, zal dat aantal niet snel
stijgen: 35 procent van de kandidaten voor de Tweede Kamerverkiezingen is vrouw.
Hoe kunnen we de balans rechtzetten? Door strategisch op een vrouw te stemmen.
Niet door op de eerste vrouw op de kieslijst te stemmen;
zij komt zonder jouw stem toch wel in de
kamer. Maak het verschil door op een vrouw
te stemmen die lager op de lijst staat en zonder
voorkeurstemmen niet in de Tweede kamer
komt.
Waarom de balans herstellen? Omdat het niet
meer dan logisch is dat de Tweede kamer een
afspiegeling is van onze samenleving.
Uit onderzoek blijkt dat vrouwen in de politiek
een positief effect hebben op de nationale
industrie, betrekkingen met buurlanden,
klimaatproblematiek, wetenschap, onderwijs
en landbouw. Daarnaast zijn jonge vrouwen
ambitieuzer in het nastreven van hun carrière als
ze vrouwelijke politieke leiders hebben gehad.
Daarmee is jouw stem op een vrouw ook een
investering in de toekomst.

Nieuw bij
Bernheze Media
Mijn naam is Joyce van Griensven, ik
ben 42 jaar en trotse moeder van vier
geweldige kinderen.
Ik hou van sporten, lachen, zingen
(als niemand het hoort) op zijn tijd een
borreltje in de kroeg en wandelen met
hond Bumper.
Sinds begin februari werk ik met veel
plezier bij DeMooiBernhezeKrant als
accountmanager. Vanuit de redactie
kwam de vraag om wat over mijn
loopbaan te vertellen.
Ik heb niet wat je noemt een doorsnee
carrière. Omdat ik een hele brede
interesse heb vind ik veel dingen
leuk om te doen. Mijn grootste liefde
op werkgebied was toch wel de
vrachtwagen. Ik ben jaren werkzaam
geweest als vrachtwagenchauffeuse in
de wegenbouw op onder andere een 8x4
kipper. Een echte mannenwereld, maar
heel gezellig met hele fijne collega’s!
Het chauffeuren leek me, voor later
als ik ‘groot zou zijn’, wat lastig te
combineren met de verzorging van
kinderen, mochten die er ooit komen.
Daarom heb ik tussendoor nog mijn
diploma kraamverzorgster gehaald en
in de kraamzorg gewerkt. Een dankbaar
beroep waarbij je, in een bijzondere
tijd, deel uit mag maken van een nieuw
gezin. Ik ben na de geboorte van mijn
tweede kind fulltime huismoeder
geworden. Het was enorm fijn om er
altijd te kunnen zijn voor de kids. Nadat
de kleinste naar school ging wilde ik
heel graag weer aan de slag. Toen ben
ik als barmedewerkster bij Meer Sports
in Heesch begonnen waar ik nog steeds
met veel plezier werk. Twee banen dus.
Nu een hele nieuwe richting op bij
DeMooiBernhezeKrant. Een prachtige
kleurrijke krant om te lezen. Met fijne
mensen om mee samen te werken. En
geweldig om hier een steentje aan te
mogen bijdragen.
En deze week heel veel aandacht voor
vrouwen! Over vrouwen, voor vrouwen
en met liefde gemaakt door vrouwen.
Veel leesplezier!

Help jij balans in de Tweede Kamer te brengen?
Stem 15 maart op een vrouw!

Joyce van Griensven
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Feston Tapijten Heesch
Complete woninginrichting

VELUX
dealer

ite

ebs
Vernieuwde w
*
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PVC-VLOEREN

* Vinyl, laminaat
* Rolgordijnen,
Gordijnen, vitrage
vouwgordijnen
Zonwering
Alle vloerbedekking * Herstofferen
(stoelen, caravan, boten, etc)
Karpetten, traplopers
* Alle soorten horren
Festonneerwerk
op maat gemaakt

Openingstijden: maandag t/m vrijdag 9.00-12.00 uur en 13.00-17.00 uur.
Woensdag namiddag gesloten. Zaterdag 10.00-15.00 uur.

www.festontapijtenheesch.nl • festonheesch@tele2.nl
Broekhoek 52 Heesch • tel. 0412-451394

Nieuwe voorjaarscollectie
inbetween-gordijnen zijn
weer binnen met nieuwe
kleuren en designs.
En nieuwe stalen PVCvloeren met korting.

Kom kijke
en vergeli n
jk!

Ook hebben we mooie
houten jaloezieën voor zeer
aantrekkelijke prijzen. Opruiming
karpettenen/kleden voor scherpe
prijzen. Opmeten en offertes
maken doen wij gratis voor u.
ook in de avonduren. tevens
verkoop van pvC, tapijt, vinyl,
binnenzonwering, overgordijnen
en vitrage.

Nath’s Passion
Nath’s Passion 4 Fashion streeft naar een geheel tevreden klant. Zo is er al een
vriendinnenavond georganiseerd in de winkel, verzorgd door Nathalie, zodat iedereen
overal van kan genieten, ook de gastvrouw. Maar wilt u toch liever een keer bij u thuis een
party dan kan dat natuurlijk ook.
Nath’s Passion 4 Fashion
verzendt ook kleding, maar dan
zijn de verzendkosten voor de
koper want de boetiek is nog niet
zo groot dat de eigenaresse zelf
de kosten voor verzending kan
dragen. Verder bent u van harte
welkom en staat de koffie klaar,
voor zowel hem als haar.

Herenbroeken
van Gabbiano

Nu € 30,Julianastraat 3 - Heesch - 0412-745001
nath’spassion4fashion

Schoonheidsalon Thea van Dijk:

Een investering in jezelf!
Schoonheids- en kapsalon, pedicure en manicure

Eline en Thea

Thea en Eline van Dijk
• kapsalon
• schoonheidsbehandeling
• pedicure
• manicure
• laserontharing
• permanente make-up

Wij zijn Thea en Eline van Dijk en runnen samen een schoonheidssalon en kapsalon.
U kunt bij ons terecht voor verschillende schoonheidsbehandelingen, pedicuren,
manicuren en ook kunt u een duobehandeling afspreken samen met uw partner, dochter,
zus of vriendin. Hoe gezellig is dat!

• bruidskapsels
• bruidsmake-up
• visagie
• HIFU anti-aging
behandelingen

Voor

Na 90 dagen

Kerkweg 7 - 5384 NL Heesch - 0412-454402 - www.schoonheidenkapsalontheaeneline.nl

Verder zijn wij gespecialiseerd in anti-agingbehandelingen met sinds kort ons nieuwe Hifu-apparaat.
Dit is de allernieuwste techniek op het gebied van huidverbetering als vervanger van fillers en Botox®.
Daarnaast zetten wij wimperextensions en kunt u bij ons terecht voor laserontharing en alle
behandelingen die uw huid laten stralen. Ook geven wij workshops op het gebied van make-up.
kortom, bij ons gaat u van top tot teen verzorgd de deur uit. Als u dan ook nog mooi gekapt de deur
uitgaat voelt u zich herboren. graag tot ziens bij ons in de salon!

