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Wandelend naar de top
OPGEVEN IS VOOR ONS GEEN OPTIE

V.l.n.r.:
Ad, Ineke,
Anne van
der
Sanden en
Lotte
Miegielsen
Energieweverij
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Het roer om
pag. 11

VORSTENBOSCH – Ad, Ineke en Anne van der Sanden uit Vorstenbosch en Lotte Miegielsen uit Veghel hebben allemaal hun eigen redenen om op donderdag 1 juni lopend deel te gaan nemen aan de Alpe d’HuZes. Een actie waarbij deelnemers onder het motto ‘Opgeven is
geen optie’ de Alpe d’Huez beklimmen waarbij zo veel mogelijk geld ingezameld wordt voor de strijd tegen kanker. Met het organiseren
van twee maal een Goede Doelen Fest, een Goede Doelen Veiling en een stand tijdens de braderie bij Vorstenbosch Pakt Uit hopen zij op
(veel) financiële steun.
Hoewel het plan er al eerder
was, gaat het er dit jaar echt van
komen. Vader Ad, moeder Ineke,
dochter Anne en schoondochter
Lotte lopen dit jaar mee met de
Alpe d’HuZes om zo veel geld in
te zamelen voor wetenschappelijk onderzoek naar kanker.
Het initiatief komt van Anne.
“Vorig jaar is een jonge plaatsgenoot overleden aan kanker.
Sem was pas 16 jaar oud.
Hij voetbalde in het team van
mijn broer. Eigenlijk had ik toen
al mee willen doen. De tijdspanne was echter te kort.
Eind 2016 hoorden we dat een
tante van mij kanker heeft waarna mijn ouders en ik besloten om
hieraan deel te nemen”, vertelt
ze. Naast Ad en Ineke is ook Lotte aangesloten. “Mijn moeder
is ziek geweest. Ze is gelukkig

Als we
iets doen,
doen we
het goed

VRIJDAG 10 MAART
Band King Herrie & de Sjeekers
Zanger Marcel Janssen
DJ Nick van Zutphen

ZATERDAG 11 MAART
Band Quats
Band Argus
Zanger Marco VanderA
DJ Nick van Zutphen
Kaarten per avond € 25,- per stuk
Aanvang 20.00 tot 01.00 uur

weer beter maar ik wil ook graag
iets doen”, motiveert ze deze
beslissing.
goede doelen FesT
De verblijf- en deelnamekosten
dragen Ad, Ineke, Anne en Lotte zelf. Hun missie is echter wel
om zoveel mogelijk geld in te
zamelen om zo een bijdrage te
leveren in de hoop dat de ziekte uiteindelijk altijd te genezen
is en er sowieso niemand meer
sterft aan de gevolgen ervan.
Het viertal houdt niet van half
werk. “Als we iets doen, doen
we het goed”, klinkt het vastberaden. Vandaar dat zij om te
beginnen op vrijdag 10 en zaterdag 11 maart van 20.00 tot
01.00 uur een 18+ Goede Doe-

len Fest organiseren in een grote
ruimte aan de Watersteeg 20 in
Vorstenbosch. Beide dagen is er
medewerking van vrijwilligers
die zorgen dat alles op rolletjes
loopt en leveren diverse bands,
zangers en een dj kosteloos een
muzikale bijdrage.
Kaartjes kosten € 25,- per persoon inclusief bier, wijn of fris.
Voor een sponsorbedrag van minimaal € 50,- krijgen bedrijven
en particulieren voorrang bij de
aanschaf van kaartjes en worden
hun namen deze avond getoond
op een groot scherm.
goede doelen Veiling
Niet alleen daar, maar ook tijdens
de Goede Doelen Veiling die op
zondag 14 mei, vanaf 16.00 uur,
gehouden wordt in de kantine
van de plaatselijke voetbalvereniging wordt geld opgehaald.
“Leden bieden hun vaardigheden aan in talloze veilingen. Het
varieert van een etentje, een
tuinman voor een halve dag tot
een bioscoopavond, een gratis
APK en een middagje met paard
en kar”, zo wordt enthousiast
vooruit geblikt. Tot slot gaat
kapster Anne met collega Dara
tijdens Vorstenbosch Pakt Uit
op zondag 28 mei van 11.00 tot
16.00 uur aan de slag met het
kapsel van iedereen die wil. Ook
hiervan gaat de opbrengst naar
Alpe d’HuZes.

Maud en Maud
pag. 25

Het adres voor een vakkundig
advies en montage op maat!
Nieuwstraat 19 • Heesch • 0412 480 490

www.decozonwering.nl

oPgeVen is geen oPTie
Ad, Ineke en Anne wandelen
intussen bijna dagelijks. Lotte
is op haar eigen manier in training. “We gaan twee keer die
berg lopend bedwingen”, klinkt
het eensgezind. Dan: “We gaan
het zeker halen, want opgeven is
voor ons geen optie.”
Het hoeft tot slot geen betoog
dat ook een vrije gift op rekeningnummer NL10 RABO 0314
4008 34 ten name van L.W.A.
van der Sanden met vermelding
van sponsoring Alpe d’HuZes met
dankbaarheid wordt aanvaard.
Voor vragen en meer informatie
zie ook de Facebookpagina Goede Doelen Event - Opgeven is
voor ons geen optie.
Tekst en foto: Wendy van Lijssel

Cereslaan 12A - 06-22692338
Info@vanderheijdendakkapellen.nl
www.vanderheijdendakkapellen.nl
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Jumbo Wiegmans Heesch
Jumbo Nistelrode

Jumbo Heeswijk Dinther
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Kom het weekend van zaterdag 4 t/m zondag 5 maart langs
voor tal van leuke activiteiten voor de kinderen.
Bezoek van reptielen, slangen en hagedissen.
Extra leuke spelletjes voor de kids.

•
•

Populaire BZB in
CC Nesterlé theater
NISTELRODE – De populaire Brabantse feestformatie BZB, ook wel
Band Zonder Banaan genoemd, komt op vrijdagavond 10 maart voor
een unplugged optreden naar CC Nesterlé met in het voorprogramma The Wetnecks (USA).
Wat ooit begon als een eenmalig
optreden is nu - twee decennia
later - nog steeds een begrip in
het Nederlandse live-circuit. Met
een enorme bak live ervaring is
de band uitgegroeid tot een muzikale kameleon die zich op elk
podium thuis voelt.
Band Zonder Banaan:
Feest met een hoofdletter F!
Groots en spectaculair tijdens
festivals, akoestisch dampend in
kroegen en intiem en spraakmakend in theaters!
Tijdens het optreden bij de laatste
Midzomernacht werd het lied Koning Pinterman door Nisseroi uit
volle borst meegezongen. Zal op
10 maart het dak van CC Nesterlé
er af gaan?
Wetnecks straight uit Alabama
Voor deze speciale theatershow
laat BZB hun muzikale vrienden
van The Wetnecks rechtstreeks
uit de ruigere contreien van Alabama, Amerika, invliegen. The
Wetnecks bestaat uit zeven wereldvreemde broers met één
gemeenschappelijke deler: hun

13:21

moeder! Ze zijn klaar om Nederland te veroveren! Deze nieuwe
sensatie speelt bekende hits van
toen en nu in een hillbilly stijl en
zet gegarandeerd de boel op z’n
kop!
Afterparty maakt de avond
compleet
Na afloop is er van 23.00 tot
1.00 uur een afterparty met een
dj van RWP in de foyer, waar het
BZB-feestje volop voortgezet kan
worden.
De allerlaatste kaartjes zijn nog
verkrijgbaar via www.nesterle.nl.
Wees er snel bij. Op=op!
Vrijdag 10 maart
Aanvang 20.30 uur
Entree € 15,per persoon.

DEZE WOENSDAG GESLOTEN
Café zaal ’t Tramstation & Eeterij Nisseroi
Fijn dat jullie tijdens de carnaval met zoveel zijn geweest!
Vandaag zijn wij een keer op woensdag gesloten, om volgende
week weer gewoon op maandag onze rustdag te nemen.
Bedankt & tot ziens.
Tonnie Everista en team Tramstation & Eeterij Nisseroi.

Eetwinkel

IEDERE
ZONDAG

OPEN

Intratuin Veghel Heuvel 11,
0413-350816. Vrijdag koopavond, www.intratuin.nl

• Limousin rund- en kalfsvlees
Cordon
bleu
• Porc plein air varkensvlees
• Label rouge kipproducten

€ 1.69
• Biologisch groente/fruit/zuivel
100 gram € 1.55
• Biologisch lamsvlees

100 gram

• Wild en gevogelte

rundervinken

Eetwinkel

label rouge kipfilet

100 gram

Kloosterkapel kunst- en cultuuragenda:

©3 MA’

Zondag 5 maart Concert door
3MA’, Nederlandse en Engelse
folksongs met meerstemmige
zang en akoestische muziek. De
sfeer van de liedjes is verhalend,
gehaald uit het dagelijkse leven,

soms verstild en soms uitdagend
humoristisch. Aanvang 15.00
uur, entree € 5,-.
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.
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 kunnen 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. Je
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

deense kipwrap

per stuk

€ 2.65
€ 2.95

’t Dorp 67 • Heesch • Tel. 0412-454077 / 06-21460573

www.slagerij-poelierrinyvanesch.nl

• Limousin rund- en kalfsvlees

broodje
de
• Biologisch van
lamsvlees
maand
maart:
• Wild en gevogelte

Broodje Vlékandel
speciaal

• Porc plein air varkensvlees
• Label rouge kipproducten

• Biologisch groente/fruit/zuivel

€ 3.95

’t Dorp 67 • Heesch • Tel. 0412-454077 / 06-21460573

www.slagerij-poelierrinyvanesch.nl
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Energieweverij
start
100-100-100
ENERGIEWEVERIJ
START
100-100-100 Column D’n Blieker

Tim Wijnen beschrijft zijn unieke kijk
op dagelijkse herkenbare belevenissen.

Social media

De Carnaval zit er weer op!
BERNHEZE - Carnaval zit er weer
Volgens de traditie breekt dan
op! Volgens de traditie breekt
een periode van vasten aan.
dan een eten,
periode
van vasten
aan.
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Afval, én geld, besparen
Afval én geld besparen
Alles wat je namelijk in de grijze
Alles wat je namelijk in de grijze
kliko gooit kost je 2x geld, zowel
kliko gooit kost je 2x geld, zowel
in de aanschaf als in de afvoer!
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aanschaf
in de
afvoer!
Hoe
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www.bernheze.100-100-100.nl

Starters Succes van start in Bernheze

Ik knap een beetje af op social media de laatste tijd. Natuurlijk
kijk ik nog af en toe puur uit nieuwsgierigheid op mijn timeline
van Facebook, maar eigenlijk brengt het me weinig. Het enige
wat me iets doet, zijn de aankondigingen van geboortes of
zwangerschappen die op Facebook gedeeld worden. Af en toe
erger ik me dan wel aan de poezie-album-gedichten die met
deze aankondigingen gepaard gaan, maar dat vergeef ik de
boodschapper dan vrij snel. Verder is Facebook of social media in
het algemeen denk ik veel te zwart-wit voor me geworden. Het
lijkt in die virtuele wereld òf heel leuk òf verschrikkelijk, er zit
weinig tussenin.
Als ik bijvoorbeeld een foto voorbij zie komen van een groepje
lachende skiërs die na een dagje op de piste proosten met een
glühwein, zul je nooit een genuanceerde samenvatting van de dag
voorbij zien komen. Een samenvatting waarin beschreven staat
dat de zwakste skiër van het stel zojuist aan een beenbreuk is
ontsnapt door net niet frontaal op een boom te knallen, maar de
kinderen het er zonder kleerscheuren vanaf hebben gebracht en
skiën nu pas echt leuk gaan vinden. Het is altijd of een topdag met
fantastische pistes of een verschrikkelijke dag met papsneeuw
waardoor je bijna tegen een boom knalt en Oostenrijkse skileraren
die niks van kinderen snappen. Ook in de zomer zit ik altijd te
wachten op een realistisch onderschrift bij een foto van een groep
uitgelaten festivalgangers die op het vetste hipsterfeestje ever
staan. Alleen nergens staat ooit beschreven dat de vrouw links op
de foto net nog een half uur heeft moeten wachten in de modder
om haar behoefte te doen in de meest ranzige Dixie ever.
Het lijkt alsof alleen de immer vrolijke
of de immer chagrijnige mens op
social media actief is en gelezen
wordt. Het is natuurlijk ook niet
zo interessant een alledaags
beeld of een alledaagse mening te
delen met de rest van de wereld.
Het is jammer dat daardoor de
genuanceerde boodschap totaal
verloren dreigt te gaan, ook in
de niet-virtuele wereld.

Starters Succes

Foto: Ronald Goudberg

BERNHEZE – Na het succes van vijf jaar in Oss, ging afgelopen woensdag ook het Starters Succes in
Bernheze van start. Ruim 110 ondernemers uit Bernheze en omgeving waren naar CC De Pas in Heesch
gekomen voor de Kick-off.
Meike de Jong, nieuwslezeres bij
RTL4, heette iedereen welkom.
Aan wethouder Rien Wijdeven
stelde ze de vraag waarom de
gemeente Bernheze zich heeft
aangesloten bij Starters Succes.
De wethouder gaf als reden:
“Starters Succes is een belangrijk podium voor ondernemers
en met samenwerken kun je
meer bereiken dan alleen alles te
doen.”
Radio-uitzending
Om 19.00 uur was het tijd voor
de live radio-uitzending van BNR

Gangmakers met presentator
Maarten Bouwhuis.
Wie de gasten waren en het
waarom van de voors en tegens
op de stellingen zijn terug te luisteren via de uitzending online.
Ga naar www.bnr.nl/radio/
gangmakers en kies voor de uitzending van woensdag 22 februari.
Coaches
Hierna was het woord aan Paul
van Teeffelen uit Heesch, coach
van Mieke Langenhuizen uit Nistelrode. Beiden gaven aan veel

van elkaar te kunnen leren. Paul
is van het credo ‘doen’ en wel
met een plan, niet zonder nadenken, en Mieke had hulp nodig bij de marketing en hierdoor
zijn ze een goede combi.
Tip van Maarten Bouwhuis en
Meike de Jong
Wat is je verhaal? Hoe ben jij expert? Heb een mening. Creëer
zelf je content. Jouw bedrijf is
WEL bijzonder. Denk daar maar
eens over na.
Meer weten over SSOB? Kijk op
www.startersucces.nl.

ZOTTE

ZATERDAG
op
Nu ook
RDAG
DONDE

EXTRA*
KORTING
OP DIESEL/BENZINE/LPG

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

HESCHEWEG 223 OSS

Kromstraat 5 - 5384 LT Heesch
06-47964331 - www.kringloop-heesch.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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Burgerinitiatief Bernheze Avila coaching
BERNHEZE - Burgerinitiatief Bernheze houdt alle inwoners van
Bernheze regelmatig via DeMooiBernhezeKrant op de hoogte van
verdere ontwikkelingen. Ondertussen zitten we al weer in 2017 en
is de lente in aantocht. De burgerinitiatieven van heel Bernheze,
onder andere Bewonersplein, Sociale Wegwijzer en SamSam, zijn al
even in de lucht, maar blijven nog volop in ontwikkeling omdat het
altijd nog kan verbeteren.
Ter gelegenheid van de mantelzorgwaardering 2016 was er afgelopen 3 februari in zaal Kerkzicht
in Loosbroek een bijeenkomst
georganiseerd door mantelzorgmakelaar Margo van den Berg.
De burgerinitiatieven waren ook
uitgenodigd om zo elkaar te leren
kennen. Mevrouw van de Ven,
van Samensterk HDL, heeft toen
een powerpointpresentatie namens alle burgerinitiatieven van
Bernheze gepresenteerd. Hierin werd duidelijk gemaakt hoe
deze makkelijk via sociale media
te bereiken zijn. De opkomst was
mooi en men was positief. Omdat de burgerinitiatieven zich nog
steeds aan het ontwikkelen zijn,
zijn ideeën of meningen natuurlijk
van harte welkom.
Voor vragen kan je altijd terecht
bij het sociale wijkteam ‘ONS
welzijn’; mevrouw Leny Janssen
is overal van op de hoogte.
Elkaar helpen om er beter van te
worden!

Cursussen en Persoonlijke begeleiding
met snel resultaat!
HEESWIJK-DINTHER - Herken je dit soort klachten? Stress? Reageer je soms heftiger dan je zou verwachten? Pieker je veel? Uit balans? Angsten? Relatieproblemen? Psychosomatische en/of fysieke
klachten als vermoeidheid, migraine, kortademigheid, slaapproblemen, hartkloppingen? Merk je dat je vastloopt en weet je niet hoe
het anders kan? Of heb je lang aanhoudende klachten waarvoor de
arts geen duidelijke oorzaak kan vinden? Maak een afspraak voor
een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek.
Cursussen voor meer welzijn en
betere relaties:

Per kern/dorp is Burgerinitiatief
Bernheze te bereiken via de betreffende website.
Heesch
www.dorpspleinheesch.nl
Heesch wijk De Hoef
heesch.bewonersplein.nl
Nistelrode
www.burenhulpnisseroi.nl
Heeswijk-Dinther
www.samensterkhdl.nl
Vorstenbosch
www.vorstenbosch-info.nl
Loosbroek
www.loosbroek.nu.

* 16 maart: start avondcursus
Verbindend
communiceren;
omgaan met verschillen en
meer verbinding in relaties!
* 22 maart: start Mindful Energy
Training; omgaan met stress,
meer rust!
* 25 maart: Verbindend communiceren – dagtraining
* 10 april: Thema-avond Emotionele en fysieke balans – Triskelmethode; grip op je emoties, aanpak psychosomatische
klachten!
Kijk op onze agenda:
www.avilacoaching.nl/home/
agenda

0413-30 3848, 06-43475558
06-2113 9270
info@avilacoaching.nl
www.avilacoaching.nl.

Ervaringsdeskundige
Reanimatie en AED cursus geeft uitleg over tinnitus
in Heeswijk-Dinther-Loosbroek
HEESWIJK-DINTHER/LOOSBROEK - EHBO vereniging
St. Raphaël organiseert bij voldoende deelname een opleiding
Reanimatie/AED.
Elke week worden 300 Nederlanders getroffen door een hartstilstand. De overlevingskans voor
een slachtoffer is ongeveer 5 tot
10%. Maar door het slachtoffer
onmiddellijk te reanimeren en
hierbij gebruik te maken van een
AED - Automatische Externe Defibrillator - kan het overlevingspercentage worden verhoogd
naar 50 tot 70%!
De kwaliteit van leven na een
succesvolle reanimatie is meestal
goed. Van de overlevenden van
een hartstilstand functioneert
80% goed na een reanimatie.
De kwaliteit van leven na een
hartstilstand is mede verbeterd
doordat steeds meer burgers direct in staat zijn tot reanimatie
en het snel en succesvol inzetten van een AED. In de meeste
gevallen is de kans groot dat dit
een naaste of bekende betreft.
Een hartstilstand vindt namelijk
in 60 tot 70% van de gevallen
thuis plaats.

Volg daarom de cursus Reanimatie & AED. Naast een training op
het gebied van hartmassage en
beademing krijg je ook instructies voor het gebruik van de AED.
Hierdoor vergroot je de overlevingskans van het slachtoffer
aanzienlijk bij noodsituaties. De
cursus Reanimatie & AED van
EHBO vereniging St. Raphaël is
voor iedereen geschikt en wordt
gegeven door gecertificeerde
instructeurs die hun certificaat
hebben behaald bij de Nederlandse Reanimatie Raad (NRR).
Zij werken volgens de richtlijnen van de NRR en staan garant
voor een inhoudelijk goede cursus. Voor meer informatie en/of
opgave kun je terecht bij Jenneke Beerling via 0413-296206 of
Rien van Houtum op telefoonnummer 06-51988683.

Ik hoor wat jij niet hoort; 24 uur per dag herrie
in je hoofd

HEESCH - Stichting Gezondheidsvoorlichting Heesch geeft in samenwerking met Stichting Hoormij een informatieavond over tinnitus (oorsuizen). De avond vindt plaats op maandag 6 maart in CC
De Pas en begint om 19.30 uur.
Iemand met tinnitus hoort voortdurend geluiden in het hoofd;
geluiden die er niet zijn. Dat
kan variëren van een zachte ruis
tot hard geluid. Tijdens het programma wordt ingegaan op de
oorzaken en behandelmethodes.
Een ervaringsdeskundige vertelt
welke invloeden deze gehooraandoening heeft op het dagelijks functioneren.
Margriet van Loon is al jaren ervaringsdeskundig spreker voor
Stichting Hoormij en kampt zelf
met tinnitus.
Zij vertelt hoe dit haar leven heeft
beïnvloed en welke oplossingen
zij heeft gezocht om hiermee om
te leren gaan. Training, therapie, alternatieve geneeskunde,
maskeerders; diverse methoden

worden door haar toegelicht.
Daarnaast worden adviezen
gegeven over het omgaan met
tinnitus, zowel privé als op het
werk, als medische behandeling
niet mogelijk is. Ook is er gelegenheid om vragen te stellen.
Meer informatie:
Mieke Driessen: 0412-453177,
Stichting Hoormij via
info@stichtinghoormij.nl of
030 - 2617616.
Kijk ook op www.stichtinghoormij.nl/agenda.
Stichting Hoormij is dé belangenvereniging voor slechthorenden en wil dat mensen met een
hoorprobleem optimaal functioneren in de samenleving.
DOWNLOAD ONZE WEBAPP!

• Totale HR dienstverlening in goede handen
• Voor elk personeelsvraagstuk een
deskundige bij de hand

• Ondersteuning bij arbeidsrechtelijke kwesties
• Verzorgen van uw personeelsen/of salarisadministratie

Wilt u meer weten over onze dienstverlening?
Neem vrijblijvend contact met ons op om te kijken wat
Van der Wijst Salaris & Advies voor uw onderneming kan betekenen.
Lariestraat 8 | 5473 VL Heeswijk-Dinther | 06-8258 2328 / 06-1088 8567
info@vanderwijst-salarisadvies.nl | www.vanderwijst-salarisadvies.nl

Zoekt u gebruikte bouwmaterialen?
kom vrijblijvend langs
Openingstijden / Afhalen: Ma-Vr: 8:00-17:00 / Za: 8:00-13:00
Bezoekadres: Bobbenagelseweg 10a, 5491 VL Sint-Oedenrode
Telefoonnummer: 0413 490524
Website: www.gebruiktebouwmaterialen.com
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Inloopbijeenkomst liefhebbers van De Maashorst

Nieuwe schuldhulpmaatjes

MAASHORST - Stichting Maashorst in Uitvoering nodigt bewoners
en bezoekers uit voor een inloopbijeenkomst op woensdag 8 maart
over de toegankelijkheid van De Maashorst.
De afgelopen weken werd duidelijk dat De Maashorst velen
aan het hart gaat. Helaas blijkt
er veel onvrede en onduidelijkheid te zijn over de toegankelijkheid van het natuurgebied. Het
al dan niet op de eigen paden
blijven en de aanwezigheid van
de wisent zijn de meest heikele
punten. Daarom gaat Stichting
Maashorst in Uitvoering een
tussenevaluatie uitvoeren.
Hiervoor organiseert zij graag
het gesprek met én tussen de
mensen die van De Maashorst
(willen blijven) genieten.
Inloopbijeenkomst
Op woensdag 8 maart tussen
16.00 en 21.00 uur is er een
inloopbijeenkomst met als doel
om informatie op te halen. Wat
leeft er onder bezoekers en bewoners? Wat is er onduidelijk?
Waar zitten de knelpunten? Wat
is belangrijk? Laat het weten! De
inloopbijeenkomst vindt plaats
in CC De Pas in Heesch.
Naast de bestuursleden van
Stichting Maashorst in Uitvoering, de wethouders van de
vier gemeenten en bestuur van
Staatsbosbeheer, zijn er ook leden van de Raad van Advies en
betrokken ambtenaren aanwezig om het gesprek mee te voeren.

Recreanten in gesprek
Het is van belang dat verschillende recreanten ook met elkaar
in gesprek gaan. Daarom zijn er
gedurende de bijeenkomst drie
rondetafelgesprekken
waarbij
men kan aansluiten. Deze gesprekken starten op vastgestelde
tijden. Wie daarbij wil aansluiten
kan het beste 10 minuten voor
aanvang aanwezig zijn.
Gebruikersoverleg
Een van de doelen van de bijeenkomst is om te komen tot een
vervolg van het gebruikersoverleg dat plaatsvond in mei 2016.
Hoe ze het gebruikersoverleg de
komende tijd gaan vormgeven is
een van de onderwerpen tijdens
de rondetafelgesprekken.
Mensen die willen deelnemen
aan het gebruikersoverleg kunnen dit kenbaar maken tijdens
de bijeenkomst op 8 maart of
door een mail te sturen naar
info@demaashorst.nl.

BERNHEZE - Wethouders Rein van Moorselaar van de gemeente Bernheze en Kees van Geffen van de
gemeente Oss ontvingen begin van de maand elf nieuwe schuldhulpmaatjes van Bernheze en Oss om
hen hun certificaat te overhandigen. Veel familieleden en andere belangstellenden waren meegekomen
om dit met hen te vieren. Eerst werden alle aanwezigen getrakteerd op koffie met gebak en daarna was
het tijd voor het officiële gedeelte.
Ieder schuldhulpmaatje, die de
training met goed gevolg heeft
doorlopen, wordt voor een jaar
gecertificeerd. Eén voor één
werden de nieuwe maatjes naar
voren geroepen om hun certificaat in ontvangst te nemen en
daarbij werd hen ook een prachtig boeket bloemen overhandigd
om het feestelijke karakter van
de bijeenkomst te onderstrepen. Voor ieder maatje was er
een passend woord van de betreffende wethouder. Voor SHM
Oss zijn er nu zeven nieuwe maa

tjes bijgekomen en voor SHM
Bernheze vier.
Schuldhulpmaatjes zijn goed getrainde vrijwilligers die hulp bieden aan mensen met financiële
problemen.
Dit doen ze samen met de beschikbare professionele hulpverlening van de gemeente en ONS
welzijn. Jaarlijkse trainingen zorgen ervoor dat hun kennis upto-date blijft, zodat zij mensen
met schulden adequaat terzijde
kunnen staan.

www.kdvhetbeertje.nl - info@kdvhetbeertje.nl

Voor hulpvragen mail naar
schuldhulpmaatjebernheze@
gmail.com.

VLOOIENMARKT

Opvang, zorg & uitdaging
• Speel-leerschool
• Dagopvang
• Tussenschoolse opvang
• Buitenschoolse opvang

Wij bieden professionele, kleinschalige opvang
voor kinderen in de leeftijd van 0 t/m 12 jaar.
HEESCH & GEFFEN
0412-455973 - 073-5325123

Meer informatie vind je op
www.schuldhulpmaatje.nl, voor
maatjes en algemene informatie.

ZONDAG 5MAART

VAN 09:00 TOT 16:00u

Pim Langens
M 06 525 448 08

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

zijn ze
toch alweer
goed gelukt!

CLUBHUIS LANDMANS UNIE
SCHIJNDEL

achter het Avanti terrein
(overdekt en verwarmd)

Harm is onze peperkoek specialist. Peperkoek is bewerkelijk om te
maken. Eerst wordt het beslag gekookt. Dat duurt even...
Daarna wordt het in grote langwerpige bakblikken gegoten en
gaan ze de oven in. Bakken en checken of ze gaar zijn is
’n nauwkeurig werkje, dat laten we aan onze specialist
over. Maar eenmaal goed dan vindt u nergens
’n lekkerder peperkoek.
Mals en vol van smaak.

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

Peperkeroijek
uit eigen bakk

e bakkers
tips van d

bij aankoop

:
van 2 broden

odjes
o
r
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e
d
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a
H
naar keuze

4 stuks
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PaROcHiENIEUWS

Levenseinde en levenskracht

Wereldgebedsdag
in Willibrorduskerk
HEESWIJK-DINTHER - Een gebedsdienst met als titel ‘Eerlijk?’ vindt
over enkele dagen plaats ter gelegenheid van Wereldgebedsdag.
Deze viering is dit jaar samengesteld door vrouwen uit de Filippijnen en is op vrijdag 3 maart om 19.00 uur in de Willibrorduskerk.
Aan deze viering werken het gemengd koor Heeswijk en de Volksdansgroep HL mee.
Op deze bijzondere dag is de
hele christelijke wereld solidair
en maakt de dienst heel duidelijk dat gebed en actie onafscheidelijk zouden moeten zijn!
Om onze gebeden ook praktisch
ten uitvoer te brengen, zamelt
het Nederlands Comité Wereldgebedsdag geld in voor diverse
doelen in de landen die gekozen
zijn.

Voor meer informatie kijk op
www.wereldgebedsdag.nl.

BERNHEZE - Een actueel thema in vele discussies tegenwoordig is
het ‘voltooid leven’. “Maar onze samenleving, waarin veel mensen
heel oud worden, verdient het om meer te horen over de levenskracht en levenskunst van ouderen. Het vermogen om, zelfs in heel
kwetsbare situaties, ook plezier en betekenis te kunnen blijven vinden”, aldus Manon Vanderkaa.
Vanderkaa is directeur van de
grootste seniorenorganisatie van
Nederland, de Katholieke Bond
van Ouderen (KBO) en de Protestants Christelijke Ouderenbond (PCOB). “Veel ouderen
ervaren in de laatste levensfase
dat het belangrijkste in het leven
niet draait om uiterlijke zaken
of alsmaar jong blijven. Andere
waarden komen daarvoor in de
plaats. Die levenskunst mag niet
onderbelicht blijven, maar moet
juist worden versterkt. Daarmee
wint iedereen die oud wordt aan
kracht, en wint onze samenle-

AAN HET WERK

Tel. 0413 820390
7 dagen per week
24 uur per dag

ving aan menselijkheid.”
Op donderdag 16 maart geeft
Vanderkaa een lezing in klooster
Brakkenstein in Nijmegen over
het onderwerp levenseinde en
levenskracht. De bijeenkomst is
van 14.00 tot 16.30 uur. Wie
vanuit de parochie De Goede
Herder deze lezing wil bijwonen
kan voor meer informatie contact opnemen met de pastoraal
werkster Annemie Bergsma via
0412-451215 of
bergsma@petrusemmausparochie.nl.
De kosten voor deelname zijn
€ 5,-.

Sint Jorisplein 1-A, Schijndel
www.mijlanduitvaartzorg.nl

Voor u, naast u, met u

Advertentie Mijland 0413_50x103 mm_v2.indd 1
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Café zaal ’t Tramstation & Eeterij Nisseroi
zoekt parttime medewerkers

Barmedewerkers
Obers/serveersters
Keukenhulp

Per direct
op zoek naar
horecamedewerkers

NISTELRODE – Het ondernemerspaar, Tonnie van Es en
Everista Ikanubun, zijn door de
groei van deze twee bedrijven
op zoek naar enthousiaste medewerkers. Wij vragen flexibele medewerkers die samen met
ons ieder feest tot een unieke
ervaring voor onze gasten kunnen maken.
Zaal ‘t Tramstation is de ideale locatie voor iedereen die iets
te vieren heeft. Het Tramstation beschikt over een moderne
zaal en is geschikt voor feesten
tot wel 400 personen. Middels
een wand, in het midden van
de zaal, is het tevens mogelijk
om de ruimte te verkleinen voor
een kleiner feest, receptie, personeelsfeest, jubileum maar ook
voor een koffietafel.
Februari 2017 is Eeterij Nisseroi
geopend in het centrum van
Nistelrode aan Laar 20. Een eeterij waar koffie met iets lekkers,
lunchen met iets gezonds en in
de avond de menu-gerechten
betaalbaar geserveerd worden.
Ben jij de barmedewerker, ober/
serveerster of keukenhulp die
zijn kwaliteiten voor onze gasten in wil zetten?
Reageer dan via mail
info@tramstation-nistelrode.nl
t.a.v. Everista Ikanubun.

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

ĞŶũŝũŽƉǌŽĞŬŶĂĂƌĞĞŶ
ƐƉĞƚƚĞƌĞŶĚĞďĂĂŶ͍


Café Zaal ’t Tramstation

ǁĞŵďĂĚΖƚ<ƵŝƉŬĞǌŽĞŬƚĞŶƚŚŽƵƐŝĂƐƚĞŵĞĚĞǁĞƌŬĞƌƐ;ŵͬǀͿ͊

De Eeterij Nisseroi

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


ĞŶũĞƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝĞĨ͕ŶĞĞŵũĞŝŶŝƚŝĂƚŝĞĨĞŶǁĞĞƚũĞǀĂŶĂĂŶƉĂŬŬĞŶ͍ĂŶǌŝũŶǁŝũŽƉǌŽĞŬŶĂĂƌũŽƵ͊

:ĞďĞŶƚŚĞƚǀŝƐŝƚĞŬĂĂƌƚũĞǀĂŶŽŶƐǌǁĞŵďĂĚĞŶũĞǁĞƌŬǌĂĂŵŚĞĚĞŶďĞƐƚĂĂŶŽ͘Ă͘Ƶŝƚ͗
 ĞƌƐƚĞĂĂŶƐƉƌĞĞŬƉƵŶƚŽĨƚĞǁĞůǀƌĂĂŐďĂĂŬǀŽŽƌŽŶǌĞďĂĚŐĂƐƚĞŶ͖
 sĞƌŬŽƉĞŶĂĂŶŬĂƐƐĂ;ĞŶƚƌĞĞͿ͖
 sĞƌŬŽƉĞŶŝŶŚĞƚǁŝŶŬĞůƚũĞ͖
 dŽĞǌŝĐŚƚŚŽƵĚĞŶďŝũŚĞƚǌǁĞŵďĂĚĞŶǌŽƌŐĚƌĂŐĞŶǀŽŽƌĚĞǀĞŝůŝŐŚĞŝĚǀĂŶŽŶǌĞďĂĚŐĂƐƚĞŶ͖
 ^ĐŚŽŽŶŵĂĂŬͲĞŶŽƉƌƵŝŵǁĞƌŬǌĂĂŵŚĞĚĞŶƌŽŶĚŽŵŚĞƚǌǁĞŵďĂĚ͖
 ĞƌƐƚĞŚƵůƉǀĞƌůĞŶĞŶďŝũĐĂůĂŵŝƚĞŝƚĞŶ͖

tŝũǌŽĞŬĞŶ͗
ĞŶĞŶƚŚŽƵƐŝĂƐƚĞĂĂŶƉĂŬŬĞƌĚŝĞŶĂƚƵƵƌůŝũŬŝŶŚĞƚďĞǌŝƚŝƐǀĂŶǌǁĞŵĚŝƉůŽŵĂΖƐĞŶ͘,ĞƚŚĞďďĞŶǀĂŶĞĞŶŐĞůĚŝŐ
,KͲĚŝƉůŽŵĂŽĨ,sͲĐĞƌƚŝĨŝĐĂĂƚŝƐĞĞŶƉƌĠ͘

:ĞďĞŶƚďĞƐĐŚŝŬďĂĂƌǀĂŶĂĨŚĂůĨĂƉƌŝůǀŽŽƌŐĞŵŝĚĚĞůĚϯĚĂŐĞŶŝŶĚĞǁĞĞŬ͘
:ĞďĞŶƚĨůĞǆŝďĞůŝŶĚĞƚĞǁĞƌŬĞŶĚĂŐĞŶ;ũĞŬĂŶŽǀĞƌĚĂŐ͕ΖƐĂǀŽŶĚƐĞŶϳĚĂŐĞŶŝŶĚĞǁĞĞŬŝŶŐĞƉůĂŶĚǁŽƌĚĞŶͿ͘Ğ
ƌŽŽƐƚĞƌƐŚŝĞƌǀŽŽƌǁŽƌĚĞŶƌƵŝŵǀĂŶƚĞǀŽƌĞŶŐĞŵĂĂŬƚ͕ŵĂĂƌůĂƐƚͲŵŝŶƵƚĞǁŝũǌŝŶŐĞŶ;ǀĂĂŬǀĂŶǁĞŐĞŚĞƚǁĞĞƌͿǌŝũŶ
ĂůƚŝũĚŵŽŐĞůŝũŬ͘

tĂƚďŝĞĚĞŶǁŝũ͍
ĞŶĂĨǁŝƐƐĞůĞŶĚĞďĂĂŶŝŶĞĞŶǌŽŶŶŝŐĞŝŶĨŽƌŵĞůĞǁĞƌŬƐĨĞĞƌŽƉŚĞƚůĞƵŬƐƚĞŽƉĞŶůƵĐŚƚǌǁĞŵďĂĚǀĂŶ,ĞĞƐĐŚ͘
EĂƚƵƵƌůŝũŬďĞƚĂůĞŶǁŝũĞĞŶƉĂƐƐĞŶĚƐĂůĂƌŝƐ͘

tŝũǀƌĂŐĞŶŝĞĚĞƌĞŵĞĚĞǁĞƌŬĞƌďŝũŝŶĚŝĞŶƐƚƚƌĞĚŝŶŐĞĞŶŐĞůĚŝŐĞsK';sĞƌŬůĂƌŝŶŐKŵƚƌĞŶƚ'ĞĚƌĂŐͿ͘

/ƐĚĞǌĞďĂĂŶũĞŽƉŚĞƚůŝũĨŐĞƐĐŚƌĞǀĞŶ͍
^ŽůůŝĐŝƚĞĞƌĚĂŶǀſſƌϭϳŵĂĂƌƚĂ͘Ɛ͘ĚŽŽƌũĞsĞŶŵŽƚŝǀĂƚŝĞƚĞŵĂŝůĞŶŶĂĂƌǌǁĞŵǌĂŬĞŶΛǌǁĞŵďĂĚŚĞƚŬƵŝƉŬĞ͘Ŷů
sŽŽƌŵĞĞƌŝŶĨŽƌŵĂƚŝĞŬƵŶũĞĐŽŶƚĂĐƚŽƉŶĞŵĞŶŵĞƚ,ŝůĚĂǀĂŶĚĞtĞƚĞƌŝŶŐ͕ϬϲͲϭϭϬϯϬϲϯϳ

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

Vrijwilligerspunt Bernheze
20% Cyaan • 100% Magenta • 60% Yellow

50% Magenta • 100% Yellow

50% Cyaan • 100% Magenta

Ondersteuning restaurant in Heelwijk
Ondersteuning bieden bij de middagmaaltijd van cliënten
zoals tafels dekken, cliënten begeleiden naar de tafels,
menu opnemen, maaltijden aan tafel brengen e.d.
Weet je van aanpakken en vindt je het leuk om anderen
het naar de zin te maken dan is dit een gezellige job,
waar u tevens een gezellig praatje maakt met de cliënt.
Mocht dit u aanspreken dan nodigen we u uit om contact
op te nemen met het Vrijwilligerspunt Bernheze in Heesch,
06-14342803, vpbernheze@ons-welzijn.nl, www.ons-welzijn.nl.



VRIJWILLIGERSWERK VERSTERKT!
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Het bieden van een totaalconcept is de kracht van UCE
Aanbiedingen
geldig
vanvan
182t/m
juli 2014
Aanbiedingen
geldig
t/m24
8 maart
Aan Laar / Tramstraat - Nistelrode

Koffiebroodje

Jacqueline

René

wij over hun schouder mee.
Voor bedrijven kijken we naar de
koppeling met productielijnen.
Daarnaast kunnen particulieren
bij ons terecht voor computers,
tablets, adapters enzovoort.”

Het pand van UCE

Tekst: Henriëtte Maas Foto’s: Ad Ploegmakers

Techneuten
René en Jacqueline van Uden
zijn techneuten pur sang. René:
“Het gaat om innovatie, stilstand is achteruitgang, dus alle
nieuwe ontwikkelingen vinden
we interessant. Daarom werk ik
ook nog een paar dagen op de
ICT-afdeling van Fontys.”
Jacqueline vult aan: “Mijn ervaring als programmeur helpt
bij het analyseren van ICT-problemen. Als je weet hoe iets is
opgebouwd, zie je de logica. Het
idee om samen met René een eigen zaak op te zetten ontstond
nadat onze eerste dochter was
geboren. Onze dochters zijn tussen de computers opgegroeid,
terwijl het bedrijf zich ontwikkelde. Sinds tien jaar zitten we
in dit pand. In de begintijd verwachtten mensen niet dat ik er
als vrouw verstand van kon hebben. Ik merkte dat ze sceptisch

waren, als ik iets kwam repareren. Maar als ik naar huis ging,
werkte het wel! We hebben uit
die periode goede klanten overgehouden.“
Totaalconcept en vertrouwen
Jacqueline: “Als je technisch inzicht hebt, neem je makkelijker
nieuwe kennis op. Daar kun je
steeds verder op voortborduren.
Voor René en mij is dat een heel
erg uit de hand gelopen hobby. Daarom is het bieden van
een totaalconcept onze kracht;
zorgen dat systemen op elkaar
aansluiten. We werken daarvoor
ook met andere bedrijven samen. Vertrouwen is daarbij belangrijk. Dat het werkt en veilig
is. Je zet nogal een deur open
met internet.
We begeleiden scholen bij hun
automatisering. Ze bellen ons
als er problemen zijn en als ze
programma’s uitkiezen kijken

Team
Naast Jacqueline en René werken er nog vier personen bij UCE
en af en toe is er een stagiair.
René: “We zijn echt een team.
Als iemand de oplossing voor
een probleem heeft gevonden,
dan weet je zeker dat er nog
meer mensen komen aankloppen voor hetzelfde. Daarom
draagt iedereen zijn kennis direct
over aan collega’s. Dus dit bedrijf
zijn wij allemaal!“
Jubileum
Op 23 maart staat UCE 25 jaar
ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel. In het najaar organiseert het bedrijf een activiteit
om het echt te vieren. Meer informatie volgt…

Meergranen
desem

1, 00

2e voor

Heerlijk krokant

geen grap

4 volkoren
zonnepitbollen

1, 00

voor

Van Mook
De Echte Bakker

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

Vorstenbosch
0413-363645

Nistelrode
0412-611282

Half om
half gehakt
100 gr.

UCE Computers
De Doorgang 11
Heeswijk Dinther
0413-293131
www.uce.nl.

1, 00

Nu

HEESWIJK-DINTHER - Bij de oprichting, 25 jaar geleden, stond UCE voor ‘van Uden Computers en Elektronica’. Inmiddels kun je beter spreken over ‘van Uden Computers En-nog-veel-meer’. Vanwege hun
passie, deskundigheid en inzicht zijn ze uitgegroeid tot een mooi bedrijf, dat totaalconcepten biedt en
zorgt dat systemen op elkaar aansluiten.

€ 0,69

Bami uit eigen
keuken
100 gr.

€ 0,85

Runderschenkel
voor de
lekkerste soep

Gekookte
kipfilet

100 gr.

100 gr.

€ 0,85

€ 1,30
Groent� e� frui�
d�’� d� klo�
ron� geniete�

de belastingdienst maakt geen grappen
Vanaf 1 april mag je je spaar-, leven- of
beleggingsverzekering al eerder inzetten om
af te lossen dan de 15 of 20 jaar waarop deze
zijn vastgesteld. Maar is dat nu verstandig
om te doen of toch niet?
Gelukkig weten wij daar alles van.

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

Bij Hondenuitlaatservice
Suzanne staan
kwaliteit,
veiligheid,
betrouwbaarheid
en plezier voorop!
• Ook dierverzorging aan huis!
www.hondenuitlaatservice-suzanne.nl
info@hondenuitlaatservice-suzanne.nl
06-31 22 84 97
Bovenmeester 41 Heeswijk-Dinther

EkoPlaza webshop
afhaalpunt

ZUURKOOL UIT ‘T VAT 500 gram € 0.50
GOUDREINETTE 2 kilo € 1.50
KIWI-GREEN 5+2 GRATIS
Zuivel van de Ambachtshoeve
Laar 80a • 5388 HK Nistelrode • Tel. 0412-612426
info@ceelengroentefruit.nl

VOLOP PARKEERGELEGENHEID
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KBO Bernheze
Meerdaagse reis
VORSTENBOSCH/NISTELRODE - KBO Vorstenbosch en KBO
Nistelrode organiseren, in samenwerking met reisbureau EMA,
op maandag 13 maart een presentatie over een 8-daagse reis
naar Oostenrijk, Lingenau en Bregenzerwald van 9 tot en met
16 juli.
Deze ochtend zal EMA-di- stenbosch. Deze informatierecteur John van Dinten over ochtend is geheel vrijblijvend
bovengenoemde reis een pre- en begint om 10.00 uur. Breng
sentatie geven in de foyer van ook gerust vrienden en kennisgemeenschapshuis De Stuik sen mee.
aan de Schoolstraat 14 in Vor- Iedereen is welkom!

Excursie EDAH Museum en
Museum Helmond
HEESCH - Altijd al een bezoek willen brengen aan het EDAH museum en het Museum Helmond? Dat kan op zondag 5 maart, want
dan organiseert Heemkundekring ‘De Elf Rotten’ deze excursie.
De deelnemers worden tussen
12.15 en 12.30 uur verwacht bij
De Heemschuur aan de Schoonstraat 35 in Heesch. Van daaruit
vertrekken zij per auto naar het
EDAH Museum in Helmond.
Om 13.15 uur start het bezoek
aan het museum. Er is gelegenheid om een kop koffie of thee
te nuttigen en vervolgens wordt
een bezoek gebracht aan het
Kasteel Helmond, onderdeel van
het Museum Helmond, waar
onlangs een nieuwe presentatie
van de stadshistorie werd geopend.

Deelname
Opgeven bij: Riky de Jong, rikydjong@home.nl of 0412-646380
Hans Pennings, secretariaat@deelf-rotten.nl of 06-10463762.
Opgave graag vooraf in verband
met het regelen van het vervoer.
De entreeprijs van het EDAH
Museum is € 4,- per persoon inclusief koffie/thee met koek.
De entreeprijs van Museum Helmond is € 10,- per persoon.
Houders van de Museum(jaar)kaart hebben gratis toegang.
Meer informatie vind je
www.de-elf-rotten.nl.

Sparen voor tapasschalen
bij Coop Heeswijk-Dinther
HEESWIJK-DINTHER - Een nieuwe spaaractie bij Coop! Klanten kunnen sparen voor unieke,
handgemaakte
tapasschalen
van Bowls and Dishes.
Vanaf heden tot en met zondag
16 april sparen klanten van Coop
Heeswijk-Dinther voor prachtige, handgemaakte tapasschalen
van Bowls and Dishes. Er zijn
zes verschillende formaten. De
schalen zijn gemaakt van Spaans
aardewerk en worden stuk voor
stuk met de hand beschilderd.
Bij besteding van elke € 5,- en
bij geselecteerde actieproducten,

ontvangen klanten een spaarzegel. Bij twintig spaarzegels is de
spaarkaart vol. Tegen inlevering
van één volle spaarkaart en een

Bij twintig
spaarzegels
is de
spaarkaart vol
kleine bijbetaling, ontvang je
een van de verschillende tapasschalen.

Robin Jansen, supermarktmanager Coop Heeswijk-Dinther: “De
vrolijke schaaltjes en borden zijn
perfect voor een gezellige borrel
of uitgebreid etentje met vrienden
en familie. Ze zijn verkrijgbaar in
zes verschillende formaten, zo
spaar je eenvoudig een complete
tapasset voor thuis bij elkaar.”
De spaaractie loopt tot en met
zondag 16 april. Klanten kunnen
tot en met zondag 30 april hun
volle spaarkaarten inleveren.
Meer informatie:
www.coop.nl/tapas.

Doerak
Hallo, ik ben Doerak, een zwart-witte kater van ruim vier
jaar jong! Ik ben een ondernemend type dat graag buiten
is om rond te rennen en te klimmen, of om gewoon lekker
van het zonnetje te genieten. Ik speel graag met alles wat
op mijn pad komt, barst van de energie en word ook graag
geknuffeld. Ik kan soms wel pittig uit de hoek komen, dus
kleine kindjes en ik vormen geen match. Ik ben over het
algemeen ook weinig gecharmeerd van mijn soortgenootjes. Wat zoek ik? Een huisje waar ik zowel binnen als buiten
mijn tomeloze energie kwijt kan, veel aandacht krijg en tijd en
ruimte om te spelen! Het zou leuk zijn als jij me dit kan bieden!
Ik sta ook op www.dierenasiels.com en www.facebook.com/hokazo.

Dierenopvangcentrum Hokazo

Lange Goorstraat 6 - 5406 XE Uden - 0413-260546 - admin@hokazo.nl - www.hokazo.nl.
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Heerkens Groente en Fruit
en Strijbosch
trakteren koks uit de regio
op masterclass
‘Creatiever Vegetarisch’

De masterclass zorgde voor inspiratie voor de aanwezige koks

NISTELRODE - Het was een gezellige drukte bij Strijbosch. Ruim 75 koks van restaurants uit de omgeving waren maandag 20 februari en dinsdag 21 februari bijeen om te zien hoe chefkok Takis Panagakis
demonstreerde hoe je op creatieve wijze verrassend uit de hoek kunt komen met vegetarische gerechten.
De masterclass was een initiatief van Heerkens Groente en Fruit en Strijbosch Grootkeukentechniek.
De aandacht voor groente in het
dagelijks menu neemt toe. “We
zien dat ook duidelijk terug in de

Aandacht
voor groente
in het
dagelijks
menu

bestellingen die restaurants bij
ons doen”, zegt Gert-Jan Heerkens van Heerkens Groente en
Fruit in Nistelrode.
“Er wordt wat meer groente besteld, maar vooral ook worden
er meer verschillende soorten
groenten besteld. Om al die koks
te inspireren, vonden we het een
leuk initiatief om samen met
Strijbosch Grootkeukentechniek
een masterclass op te zetten.”
Ook bij Strijbosch kijken ze met
enthousiasme terug op de mas-

terclass. Vele koks en restauranteigenaren hebben met eigen
ogen kunnen zien dat Strijbosch
een compleet programma aan
keukenapparatuur en machines
levert.
Met een zeer complete service,
zodat zij volledig ontzorgd worden. Antoon Strijbosch is zeer
verheugd over de opkomst.
“Het is mooi om te zien dat zoveel koks een ambitie hebben
om te vernieuwen en hun kennis
te vergroten.”

compleet in reclame

compleet in
spandoeken
compleet in reclame

Jouw boodschap verdient ruimte. Denk groot en gebruik een
spandoek! Wij maken het compleet, inclusief een goed ontwerp.

compleet in reclame

Hondstraat 5, Vorstenbosch
T 0413 364672
I www.complementreclame.nl

Ondernemers laat je zien!
• Advertentie DeMooiBernhezeKrant
• Domeinnaam & e-mail
• Betrouwbare hosting
• Website met responsive design & eenvoudig
zelf te beheren

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

Foto’s: Ad Ploegmakers en Marcel van der Steen

Meer foto’s op
www.mooibernhe
ze.n

l

Jeugdoptocht

Jeugdoptocht

Carnavalsmis

Remix 2

Optocht
Optocht

Boerenbru iloft
Krullendonker van het jaar

Rem ix 2

Persoonlijke aanmelding op
Zwijsen en Fioretti

P
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i
t
Gra aan 52a
L
NCB-

VEGHEL - Voor leerlingen van groep 8 én hun ouder(s)/verzorger(s) is de overgang van
het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs een flinke stap. Het Zwijsen College
en het Fioretti College vinden het belangrijk om al bij de aanmelding persoonlijk kennis
te maken met de nieuwe leerling en zijn of haar ouder(s)/verzorger(s). Zij nodigen je
van harte uit op 6, 7 of 8 maart om je kind persoonlijk in te schrijven.
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Leerlingen verlaten hun vertrouwde
schoolomgeving en komen in een compleet nieuwe dynamiek terecht. Beide
scholen bieden brugklassers en hun ouder(s)/verzorger(s) daarbij de nodige begeleiding en ondersteuning. Dat begint al
bij de aanmelding van het kind als nieuwe leerling. Op maandag 6 en dinsdag
7 maart kunnen nieuwe leerlingen en
hun ouder(s)/verzorger(s) terecht tussen
18.30 en 20.30 uur.

Op woensdag 8 maart kan dat tussen
16.00 en 17.00 uur. Voor het Zwijsen College (havo-mavo, havo-vwo, Fast Lane
vwo+ incl. gymnasium) aan het Prins
Willem Alexander Sportpark 15 in Veghel
en voor het Fioretti College (mavo, vmbo
en praktijkonderwijs) aan de Muntelaar 4
in Veghel. Op www.fioretticollege.nl en
www.zwijsencollege.nl vind je informatie over de formulieren en gegevens die
meegebracht dienen te worden.

* Aanmelden
Elde College

ÓÓR
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Elde College Schijndel
Entree via bezoekersingang Putsteeg 4
Dinsdag 7 maart 14.00 - 16.30 uur en 18.00 - 21.00 uur
Woensdag 8 maart 14.00 - 16.30 uur en 18.00 - 21.00 uur
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Onze deur staat voor jou open!

Elde College Sint-Michielgestel
Kapelbergstraat 6
Dinsdag 7 maart 14.00 - 16.30 uur
Woensdag 8 maart 14.00 - 16.30 uur en 18.00 - 21.00 uur

Download het
aanmeldingsformulier

op

www.eldecollege.nl/
aanmeldingsformulier
vul dit in
en neem mee

s

elke dag een uitdaging
*excl. 3D toeslag of toeslag voor lange films
deze actie is geldig tot en met zondag 5 maart 2017
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HET ROER OM

GERRIANNE: ‘Wij weten waar we het allemaal voor doen’

Maarten en Gerrianne
gooien het roer om
HEESWIJK-DINTHER – Veertien jaar geleden al werden in Heeswijk-Dinther de eerste stappen
gezet om voor mensen met een (licht) verstandelijke beperking een woonvoorziening te
realiseren in eigen dorp. Een project dat keer op keer stuk liep. Mede dankzij Maarten Lucius
en Gerrianne van de Rijdt, die er hun tanden in zetten en overigens ook bijna op stuk beten,
is alles ‘rond’. In maart start de bouw van Abdijstaete. Met de bouw van het
appartementencomplex, met ruimte voor 17 mensen uit de doelgroep, maken Maarten
en Gerrianne zich op om het roer compleet om te gooien.
Tekst en foto: Wendy van Lijssel
Gerrianne van de Rijdt en Maarten Lucius zijn maatschappelijk
betrokken mensen. Zij studeerde
verpleegkunde, werd uiteindelijk
operatieassistent en is al bijna
twintig jaar als vrijwilliger actief
bij Adora, een vrijetijdsclub voor
mensen met een (verstandelijke)
beperking. Hij is een voormalig
militair die drie keer uitgezonden
werd naar Bosnië, aansluitend
zelfstandig ondernemer werd
en actief is bij diverse plaatselijke verenigingen. Het stel heeft
drie kinderen; Pim van tien, Fieke van acht en de vijfjarige Vera.
De kwaliteiten en interesses van
beiden komen naadloos samen in
het nieuwe avontuur dat zij samen met hun kinderen aangaan.
Eentje dat al in 2015 begon. “We
stuitten op een oproep waarbij
gezocht werd naar een ‘zorgpaar’
voor een nieuw te realiseren appartementencomplex voor mensen met een (licht) verstandelijke
beperking in de Abdijstraat.
We waren direct enthousiast en
solliciteerden”, zegt het stel. Het
was het begin van een traject
waarbij er niet een paar hobbels
genomen dienden te worden,
maar de weg om te beginnen
hult en bult was. Vooral vanwege het enorme kostenplaatje dat
aan het hele project hangt. “Wij
zijn ‘binnenstebuiten gekeerd’
op zorgkwaliteit en ondernemerschap en werden uiteindelijk

“
Onze

kinderen
vinden het
net zo leuk
als wij

Toekomst
Het echtpaar ziet samen met
hun kinderen de toekomst met
vertrouwen tegemoet. Maarten
en Gerrianne: “Wij gaan de toekomstige bewoners leefruimte
bieden in eigen dorp. Een plek
waar zij kunnen wonen, ontspannen en als het even kan een baan
vinden. Ook daar gaan we ons
sterk voor maken. De doelstelling
is dat ze fijn wonen, zich thuis
voelen en opgenomen worden in
het dorp. Onze kinderen vinden
het net zo leuk als wij.

e,
Gerriann ,
, Vera
Maarten im
P
Fieke en

Omdat ze vaak mee gaan naar
Adora, gaan ze al van jongs af
aan om met mensen met een beperking en hebben geleerd dat
elk mens anders is en staan ze
open voor deze doelgroep.” Het
stel verzucht: “Het heeft heel
wat voeten in aarde gehad voor
alles rond was en we hebben er
echt, zeker met betrekking tot de
financiën, voor moeten knokken
om het plan rond te krijgen, maar
aangenomen. Daarmee leek alles
rond, maar vervolgens haakte
een financierder af en lag alles
weer op zijn gat”, wordt uit de
doeken gedaan.

de financiering rond te krijgen”,
zegt het echtpaar. Met hun nieuwe bedrijf ‘Met Elkaar’ gaan zij,
onder de vlag van zorgorganisatie Driestroom, met hun gezin in

‘Een aantal van hen wil heel graag
terug naar Heeswijk-Dinther’
abdijstaete
Maarten en Gerrianne zijn echter
op dat moment al dusdanig betrokken en enthousiast dat zij het
er niet bij laten zitten. Vooral de
ondernemende Maarten zet alles op alles om Abdijstaete, zoals
het complex gaat heten, van de
grond te krijgen. “Het heeft ons
slapeloze nachten bezorgd, maar
wij hebben er altijd in geloofd
en met hulp van de juiste mensen is het uiteindelijk gelukt om

het complex wonen en op afroep
24 uur zorg bieden. In principe
bepaalt Driestroom welke cliënten een plek krijgen, maar: “Een
aantal jaren geleden is Vereniging
Bijzonder Wonen opgericht voor
ouders en verwanten van plaatselijke inwoners met een beperking.
Zij zetten zich al jaren in voor
woonruimte voor hun naasten in
eigen dorp. Omdat het zo lang
geduurd heeft zijn er intussen
mensen elders gaan wonen, maar

een aantal van hen wil heel graag
terug naar Heeswijk-Dinther.
Driestroom bekijkt de (contra-)
indicaties en adviseert ons. Wij
stellen aansluitend een groep samen waarbij, mits het past binnen
de groep, deze mensen wel voorrang krijgen”, leggen Maarten en
Gerrianne uit. Laatstgenoemde is
bezig met de laatste loodjes van
een opleiding persoonlijk begeleider in de gehandicaptenzorg.

we hebben het gered. We weten
echter waar we het allemaal voor
doen en hebben er heel veel zin
in”, zo eindigen de echtelieden
enthousiast.
Vanaf maart start de bouw en
indien alles volgens planning
verloopt is de oplevering aan het
einde van het jaar.
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Ceremoniemeester Ron van Gelder:

“De kaarsenceremonie
zal iedereen diep van
binnen raken”
Ron van Gelder voert de regie over het entertainment en de ceremonies tijdens de SamenLoop. Gaandeweg maken hij en het bestuur
steeds meer bekend over het programma. Maar… sommige dingen
blijven nog even geheim, zoals de invulling van de kaarsenceremonie.

R

on van Gelder heeft zijn
eigen evenementenbureau in Oss: Impression
Events. Hij organiseerde evenementen zoals het Business Gala
Oss, de opening van het gemeentehuis in Oss en de Wisselweek
voor Rabobank Oss Bernheze.
Ron: ‘Ik zeg altijd: geef mij een
grasveld en een gastenlijst, en
de rest kan ik regelen. Toen ik
dan ook gevraagd werd voor
de SamenLoop, wist ik direct:
we gaan er met z’n allen iets
fantastisch van maken.’

Podia

Om alvast een tipje van de
sluier op te lichten: er zijn twee
podia met muziek tijdens de
SamenLoop. Ron: ‘Op het
hoofdpodium op de Misse
vinden alle ceremonies plaats,
afgewisseld door optredens van

diverse coverbands, solisten en
andere
muziekgezelschappen,
zoals bijvoorbeeld Aurora. Op
het podium dat op ’t Dorp
staat, vinden we veelal koren
en blaaskapellen. Hier en daar
is natuurlijk ook een verrassing
bedacht. Na 1.00 uur wordt
het bijvoorbeeld een stuk stiller
en doen we met de aanwezige
lopers leuke activiteiten: we
spelen ’s nachts een soort van
Scrabble en vroeg in de ochtend
vragen we de lopers verkleed te
komen in een bijzondere pyamaachtige creatie. Ze kunnen een
geheel verzorgd ontbijt of lunch
voor het hele team winnen.’

ding van dit onderdeel blijft nog
geheim; maar vijf mensen weten
precies wat er staat te gebeuren.
Ik kan wél vertellen dat deze
ceremonie volledig in het teken
staat van drie thema’s: strijd,
afscheid en hoop. Herkenbare
emoties die bij kanker een grote
rol spelen. In de hectiek en drukte
die een SamenLoop met zich
meebrengt, is dit een moment
om met je gedachten en naasten
alleen te zijn op een plein met
duizenden mensen.’
◄

Kaarsenceremonie

Impression Events - Ron van Gelder

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.

No turning back !

De hele 24 uur wordt bijzonder,
maar
Ron
benadrukt
de
kaarsenceremonie: op zaterdag
10 juni, om 23.00 uur. ‘De inkle-

Het Verwenplein wordt
geweldig!

Op zaterdag 27 mei en zondag 28 mei is er weer een
Breakout Run in Schaijk. Als je je inschrijft op zaterdag
27 mei voor het tijdvak van 16.00 uur sponsor je automatisch (én zonder extra kosten) SamenLoop voor Hoop
Heesch. Doen dus!
Kijk voor meer info op: www.breakoutrun.nl.

Rabobank Oss Bernheze is vanaf het eerste uur betrokken bij de organisatie
van SamenLoop voor Hoop Heesch. Ook is de bank de initiatiefnemer van
het Verwenplein, een plek waar de eregasten in het zonnetje worden gezet en
kunnen bijkomen. Corné Roovers en Monique van den Hurk geven namens de
bank graag een inkijkje in hoe het Verwenplein eruit gaat zien.

M

onique
coördineert
vooraf én tijdens de
SamenLoop het Verwenplein. Ze heeft ervaring opgedaan tijdens de SamenLopen in
Oss en Berghem, en weet dus van
de hoed en de rand. Monique:
‘We stellen ons kantoor aan de
Schoonstraat beschikbaar aan de
eregasten van de SamenLoop.
Dit zijn de mensen die kanker
hebben óf hebben gehad. We
willen hen die dag graag in het
zonnetje zetten en een speciale
plek op het parcours geven.’

hun diensten beschikbaar willen
stellen. De respons is fantastisch:
echt íedereen is enthousiast. Wat
een betrokkenheid!’

Luisterend oor

Rustpunt

Uit ervaring blijkt dat het Verwenplein een rustpunt is voor
de eregasten. Corné: ‘Niet alle
SamenLopen in Nederland hebben een Verwenplein. Ik ben
blij dat wij samen met de
ondernemers uit Bernheze én
onze medewerkers er eentje voor
de eregasten kunnen realiseren.
Ons kantoor speelt hierin een

Corné Roovers en Monique van den Hurk

verbindende rol: we vragen ons
netwerk van ondernemers of ze

Het Verwenplein is niet alleen een
rustpunt, maar heeft ook andere
functies. Monique: ‘In Berghem
en Oss hebben we gezien dat het
evenement veel emoties oproept
voor onze eregasten. We bieden
daarom in ons kantoor aan de
Schoonstraat de hele 24 uur een
kop koffie met een luisterend
oor. Maar er zijn ook tal van ontspanningsmogelijkheden te vinden. Denk dan bijvoorbeeld aan
lekkere hapjes en drankjes, een
nagelstyliste, een kapper en een
bierproeverij. De mensen die op
het Verwenplein zijn geweest,
zijn altijd zó dankbaar. Ja, we
zijn erg blij dat we dit vóór de
SamenLoop en mét de hele
gemeenschap van Bernheze
kunnen doen.’
◄

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
Facebook: www.facebook.com/
SamenLoopvoorHoopHeesch
Twitter: twitter.com/samenloopheesch
Website: www.samenloopvoorhoop.nl

www.samenloopvoorhoop.nl/heesch
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Hand- of
perssinaasappels

Chocomel
Alle soorten

Hak bonen

Eierkoeken

Alle soorten van de
broodafdeling
Per verpakking

Alle soorten

KORTING

Magere
runderlappen
Alle soorten

e
HALVE
PRIJS*

Merlot wijnen

Excellence merlot, Jean
Balmont merlot, J.P. Chenet
merlot, Los Gansos merlot,
Waterval cabernet
sauvignon merlot
of Swartland merlot
cabernet sauvignon
Alle combinaties
mogelijk

geen alcohol

NietB
één week, maar...

o schapp
en in de aanbieding
Het HELE
doen bJAAR
i
Jumbo is
een
Coca-Cola
Danio kwark
feestje.
Regular, zero sugar of light

Alle soorten

GRATIS*

*

e

gen
Jaaraanbiedin
m
t/
zijn geldig

*

iedingen
Seizoensaanb t/m
zijn geldig

Jumbo Wiegmans Heesch, Schoonstraat 8
Jumbo Nistelrode, Parkstraat 10

Bananen
Per kilo
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PRaKTisChe inFoRMaTie
De Misse 6, Postbus 19
5384 ZG Heesch
Tel.: 14 0412
(voor storingen in openbare ruimte
buiten openingstijden:
06 - 53 94 65 69)
gemeente@bernheze.org
www.bernheze.org
Gemeentehuis
Maandag t/m vrijdag: 8.30-12.30 uur
Woensdag: 8.30-19.00 uur
De gemeente werkt op 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
Politieloket
maandag t/m donderdag:
9.00-12.00 uur
woensdag: 16.30-19.00 uur

AGENDA
9 maart
19.30 uur
Gemeenteraadsvergadering
Gemeentehuis
15 maart
Tweede Kamerverkiezingen
8 april
13.00-17.00 uur
Bernhezer Dag van de
Duurzaamheid
SGS Search, Meerstraat 7,
Heeswijk.

Naar de gemeente?
Maak altijd een afspraak!

Woensdag 1 maart 2017

Textielinzameling Bernheze
In Bernheze zamelen lokale stichtingen gebruikt textiel (oude kleding, schoeisel, etc.) in. Zij brengen dit naar Kringloopbedrijf Bernheze, dat het verwerkt en verkoopt. Het Kringloopbedrijf doet dit
met werknemers die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt, bijvoorbeeld door een beperking. We kunnen het textiel op deze manier lokaal hergebruiken en de opbrengst inzetten om lokale werkgelegenheid te creëren.
Wilt u hieraan bijdragen? Doe
uw oude kleding dan op één van
de volgende locaties in een textielcontainer.
Textielcontainers
Heesch: J.F. Kennedystraat
(zwembad ’t Kuipke)
Heeswijk-Dinther:
Hoofdstraat (bij kerk) en
St. Servatiusstraat (bij kerk)
Loosbroek:
Dorpsstraat (parkeerterrein
voetbalvereniging WHV)
Nistelrode:
Tramplein

(tegenover Rabobank)
Vorstenbosch:
Kapelstraat (bij kerk)

Van 8 maart tot en met 8 april
2017 kunt u gratis compost ophalen bij onze groendepots:
- Firma Dijkhoff, Lariestraat 25,
Heeswijk Dinther
- Firma van Schaijk. Berghemseweg 13, Nistelrode

Houd rekening met het volgende.
- De actie geldt zolang de voorraad strekt.

- U mag maximaal 2 m3 per
keer meenemen.
- U moet de compost zelf laden.
Neem zelf een spade of een
bats mee.

Nieuwe Hescheweg afgesloten
Op maandag 6 maart 2017 start de reconstructie van de Nieuwe
Hescheweg. Deze werkzaamheden duren zes weken (tot 14 april).
Het betreft de hoofdrijbaan vanaf rotonde Brierstraat tot kruispunt
Julianasingel.

U maakt een afspraak:
- via www.bernheze.org
- telefonisch 14 0412

Verpakkingen van
plastic, blik en
drankkartons
in dezelfde zak

Omleidingen
Automobilisten worden omgeleid via de N329 (weg van de
toekomst) en de Cereslaan. Bewoners en bedrijven blijven vanuit één richting bereikbaar.
Fietsers kunnen gebruik blijven
maken van de naastgelegen
ﬁetsstraat en de Amelsestraat.
Bussen krijgen een omleiding via
de Willibrordusweg. Houd u rekening met een korte vertraging.
Wat gaat er veranderen?
De huidige rijbaan bestaat uit
betonplaten. Door de ongelijke
ligging ontstaat geluidsoverlast.
De hele weg wordt geasfalteerd,
waardoor er minder geluidsoverlast is. Tussen de St. Wilperslaan
en de Benedictuslaan komt een
dassen- en kleinwildtunnel. Bij
de Benedictuslaan maken we

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
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.

Compost-actie

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

WOZ-waarde en gemeentelijke belastingen 2017

een middengeleider voor overstekende recreatieve ﬁetsers.
Vooruitlopend op deze werkzaamheden, start Brabant Water
op 20 februari 2017 met het vervangen van de watertransportleiding in de berm. Deze planning is afhankelijk van weersomstandigheden. Na Pasen voer
Brabant Water nog kleine werkzaamheden uit.
Meer informatie
Neem dan telefonisch contact op
met de heer J. van Alphen, directievoerder namens de gemeente
Oss, tel. 06-14 77 86 42.

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 op een later
moment. Via www.bernheze.org en
deze gemeentepagina informeren
we u over het moment waarop we
de beschikking gaan sturen en het
taxatieverslag beschikbaar komt.
Bedrijf
Nieuwe WOZ-waarde
voor uw bedrijf
Uw bedrijf is dit jaar opnieuw getaxeerd. De zogenaamde WOZwaarde 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 aanslag-/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 via
telefoonnummer 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.

Gemeente haalt snoeihout
buitengebied op
Aanmelden tot 5 maart 2017
In de week van 13 maart 2017 halen we snoeihout in het buitengebied op. U kunt zich tot 5 maart aanmelden bij de gemeente,
telefoon 14 0412, of op de website het ‘aanvraagformulier ophalen
snoeihout’ invullen.
Biomassa-energiecentrale
Het snoeihout wordt verwerkt in
een biomassa-energiecentrale.
Daarom kan alleen hout dat aan
kwaliteitseisen voldoet worden
gebruikt voor het opwekken van
energie. U vindt deze op
www.bernheze.org.
Aanmelden en werkwijze
Al u uw snoeihout wilt laten ophalen hebben we de volgende
informatie nodig: uw naam en
adresgegevens, (mobiel) telefoonnummer waar u overdag
bereikbaar bent, adresgegevens

van de locatie waar het hout
ligt, plaats van herkomst van
het hout en een inschatting van
de hoeveelheid kubieke meters.
Wanneer u geen adresgegevens
van de locatie kunt opgeven,
kunt u een beschrijving van de
plek doorgeven.
U krijgt geen bevestiging van
de aanmelding. We kunnen niet
precies van tevoren aangeven
op welke dag we het snoeihout ophalen. Bij grote belangstelling kan het voorkomen dat
het snoeihout in de opvolgende
week wordt opgehaald.
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N279 Veghel richting ’s-Hertogenbosch afgesloten
De N279 in de richting van Veghel richting ’s-Hertogenbosch is vanaf
de aansluiting A50 tot aan de brug Nijvelaar van vrijdag 10 maart
21.00 uur tot maandag 13 maart 5.00 uur afgesloten voor alle verkeer.
Er wordt dan namelijk een geluidsreducerende asfaltlaag aangebracht.
Omleidingen
- Verkeer vanuit Veghel wordt
omgeleid via de A50 richting
Oss en vervolgens via de A59
richting ’s-Hertogenbosch, Berlicum en Middelrode.
- Verkeer op de N279 vanuit Veghel naar Heeswijk-Dinther gaat
via A50, afslag Eerde, Eerdsebaan, Structuurweg, Steeg.
De rijrichting ’s-Hertogenbosch richting Veghel op de N279 blijft open
voor alle verkeer, met één rijstrook.

Voorbereidende werkzaamheden van 3 tot 10 maart
Als voorbereiding op de weekendwerkzaamheden, is een aantal werkzaamheden aan de midden- en buitenberm nodig. Op
de N279 in de rijrichting Veghel
naar ’s-Hertogenbosch is van vrijdag 3 maart tot en met vrijdag
10 maart 21.00 uur één rijstrook
beschikbaar met verkorte in- en
uitvoegstroken. Weersomstandigheden kunnen van invloed
zijn op de planning.

Toe- en afritten op de Noordelijke rijbaan op de N279 tijdelijk
afgesloten
In week voorafgaand aan de
weekendwerkzaamheden krijgen
de in- en uitvoegstroken op de
Noordelijke rijbaan op de N279
de geluidsreducerende asfaltlaag.
Hierdoor zijn op diverse data
in de week van 6 maart tot 10
maart de toe- en afritten bij de
aansluitingen Heeswijk-Dinther
Zuid, Heeswijk-Dinther, Middelrode en Berlicum van 5.00 tot
21.00 uur afgesloten.
- Op maandag 6 maart is de toerit
Heeswijk-Dinther Zuid (Retsel)
richting ’s-Hertogenbosch dicht.
Verkeer leiden wij om via de
nieuwe rotonde richting Heeswijk-Dinther, Laag-Beugt, Brou-

wersstraat tot aan Baron van
den Bogaerdelaan om vervolgens via de N279 in de richting
van ’s-Hertogenbosch te rijden.
- Op dinsdag 7 maart is de toeen afrit Heeswijk-Dinther dicht.
Verkeer richting ’s-Hertogenbosch leiden wij om via de
N279 richting Veghel draaien
bij Heeswijk – Dinther Zuid en
weer richting ‘s-Hertogenbosch.
Verkeer op de N279 richting
Heeswijk-Dinther wordt doorgestuurd naar Middelrode daar
draaien en keren en via de N279
weer richting Heeswijk-Dinther
- Op woensdag 8 maart is de
toe- en afrit Kapelstraat in Middelrode dicht. Verkeer richting
’s-Hertogenbosch leiden wij
om via de N279 richting Veghel

draaien bij Heeswijk-Dinther
en weer richting ’s-Hertogenbosch. Verkeer op de N279
richting Middelrode wordt
doorgestuurd naar de Runweg
in Berlicum om daar draaien
en keren en via de N279 weer
richting Middelrode
- Op donderdag 9 maart is de
toe- en afrit Runweg in Berlicum
dicht. Verkeer richting ’s-Hertogenbosch leiden wij om via de
N279 richting Veghel draaien
bij Middelrode en weer richting ’s-Hertogenbosch. Verkeer
op de N279 richting Berlicum
wordt doorgestuurd via de Kapelstraat in Middelrode via de
N279 weer richting Berlicum.
Meer informatie:
www.werkenaann279noord.nl.

GEMEENTERAAD
Raadscommissievergadering
Op 9 maart 2017 vindt er een
raadsvergadering plaats in de
raadzaal van het gemeentehuis,
De Misse 6 in Heesch. De vergadering is openbaar en begint
om 19.30 uur.

- Vaststelling
bestemmingsplan Rodenburg in Heeswijk-Dinther
- Vaststellen bestemmingsplan
Korteveld ong. Nistelrode
- Ontwerpverklaring van geen
bedenkingen omgevingsvergunning agrarisch kinderdagverblijf

’t Broek 8a, Nistelrode
- Vaststelling bestemmingsplan
Horeca Plein 1969 in Heeswijk-Dinther
- Verklaring van geen bedenkingen omgevingsvergunning
statische opslag Kantje 40-42,
Nistelrode
- Ontwerpverklaring van geen

bedenkingen omgevingsvergunning Vismeerstraat ong. in
Heesch
- Benoeming leden rekenkamercommissie Bernheze
Informatie
De agenda en bijbehorende
stukken vindt u op www.bern-

heze.org. Via deze website kunt
u de raadsvergadering live volgen en op een later tijdstip terugkijken. Met vragen over de
gemeenteraad en de raadscommissies kunt u terecht bij de grifﬁe, telefoon 14 0412, e-mail
grifﬁe@bernheze.org.

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.

Drank- en horecawet
De burgemeester is voornemens
aan Stichting Sportcafé de Zaert
een vergunning te verlenen voor
het uitoefenen van de paracommerciële instelling Sportcafé de
Zaert, Heilige Stokstraat 1, 5473
GK Heeswijk-Dinther.
Procedures 1a, 3a zijn van toepassing.

algemene Plaatselijke
verordening (aPv)
Melding maken uitweg
T.C.A.M. van de Donk-Heesakkers, Rietdijk 18, 5476 VS Vorstenbosch heeft in overeenstemming
met artikel 2:12, lid 1 onder a,
van de APV Bernheze 2014 een
melding gedaan van het verplaatsen van een uitweg aan de
Rietdijk 18 in Vorstenbosch.
De melding is op 23 februari
2017 geaccepteerd. Verzenddatum: 23 februari 2017.
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing.

Evenementenvergunningen
Het college van burgemeester en
wethouders heeft vergunning/
onthefﬁng verleend aan:
- Ferrion Markten voor het organiseren van de Jaarmarkt tijdens de kermis op 11 juni 2017
van 10.00 uur tot 17.00 uur op
de Hoofdstraat en Plein 1969,
5473 AN Heeswijk-Dinther. Tijdens de Jaarmarkt is de Hoofdstraat (vanaf de Abdijstraat
tot Plein 1969) en Plein 1969
(vanaf de Hoofdstraat tot aan
kermisterrein), afgesloten voor
alle verkeer, behalve voor voetgangers. De beschikkingen zijn
verzonden op 23 februari 2017.
- Buurtvereniging De Drie Dreven voor het organiseren van
een Rommelmarkt op 7 mei
2017 van 10.00 uur tot 16.00
uur op de Lijsterbesdreef, de
Kastanjedreef en de Lindedreef
in Heeswijk-Dinther. Deze wegen zijn dan gesloten voor alle
verkeer, behalve voetgangers.
De beschikkingen zijn verzonden op 23 februari 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:
- PHV Vriend bij Dag en Nacht
Nistelrode voor het organiseren
van de Kringwedstrijd Oss e.o.
van politiehonden op 12 maart
2017 van 9.00 tot 16.00 uur
op locatie Berghemseweg 41,
5388 PT Nistelrode. De toestemming is verzonden op 24
februari 2017.
- Tour de Blauw voor het organiseren van een sponsorﬁetstocht Tour de Blauw op 26 mei
2017 door het grondgebied
van onze gemeente, 5384 BZ.
De toestemming is verzonden
op 24 februari 2017.
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing.
Verleende standplaatsvergunning
Het college van burgemeester en
wethouders heeft op 23 februari 2017 besloten een incidentele
standplaatsvergunning te verlenen aan Trined, Postbus 96,
5490 AB Sint-Oedenrode voor
het plaatsen van een bus aan
Hoogstraat tegenover De Misse
achter bomen in Heesch, op de
dinsdagmiddag van 7 maart tot
en met 26 december 2017 om
informatie te verstrekken over
glasvezel.

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

wet algemene bepalingen
omgevingsrecht
Reguliere procedure
Ontvangen aanvragen voor een
omgevingsvergunning
Heesch
- Deken van der Cammenweg 31
Kappen 2 bomen
Ontvangstdatum: 20-02-2017
Nistelrode
- Maxend 9
Verbouw woonhuis
Datum ontvangst: 18-02-2017
Vorstenbosch
- Watersteeg 8a
Handelen in strijd met regels
ruimtelijke ordening (gebruik
mantelzorg)
Datum ontvangst: 20-02-2017
Loosbroek
- Krommedelseweg ong.kavel 4
Plaatsen tijdelijke woonunit
Datum ontvangst: 21-02-2017
Procedure 6 is van toepassing.
Besluiten
De volgende omgevingsvergunningen zijn verleend. Deze besluiten treden daags na verzending van het besluit in werking.
Nistelrode
- Loosbroekseweg 76b
Uitbreiden van een schuur

Verzenddatum: 20-02-2017
- Canadabaan 2
Uitbreiden bedrijfspand en
bedrijfswoning
Verzenddatum: 23-02-2017
Heeswijk-Dinther
- Heilarensestraat 42
Bouw garage
Verzenddatum: 23-02-2017
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing.
Uitgebreide procedure
De wetgever heeft bepaald dat
ingekomen aanvragen voor een
omgevingsvergunning, die worden voorbereid met de uitgebreide procedure, niet worden gepubliceerd. De bekendmaking van
deze aanvragen vindt plaats via
publicatie van een ontwerpbesluit.
Besluiten
De volgende omgevingsvergunning is via de uitgebreide voorbereidingsprocedure verleend.
Het besluit treedt in werking na
aﬂoop van de beroepstermijn.
Heeswijk-Dinther
- Hoog-Beugt 15
Milieuneutraal veranderen/wijzigen
van een varkenshouderij en het (gewijzigd) bouwen van een stal
Verzenddatum: 23-02-2017
Procedures 1a, 5a en 7a zijn van
toepassing.
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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.

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.

Bezwaar-/beroepsmogelijkheid
Procedure 6
Er zijn geen bezwaar-/beroepsmogelijkheden.

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.

Voorlopige voorziening
Procedure 7a

WWW.BERNHEZE.ORG

Auto & Motor
Autobedrijf W. van Dijk
Hommelsedijk 14
5473 RG HEESWIJK-DINTHER
Telefoon: 0413-291887

NIEUWS

Mag ik met een
beschadigde
auto of voertuig
de weg op?

Brouwersstraat
Brouwersstraat19
19
5473HB
HBHeeswijk
Heeswijk-Dinther
5473
Dinther
T. (0413)
0413-29
41 24
24
T.
29 41
www.autobedrijfminnaar.nl
www.autobedrijfminnaar.nl

Een greep uit onze voorraad!

Ford C-MAX .......................................... 2013

Toyota Aygo 1.0 4 drs ........2011-2012-2014

• APK - keuring
• Reparaties en onderhoud van alle auto’s
•BMW
In-Z3en
Verkoop
van
2.0 6 cil.
widebody
1999auto’s
€ 6450,- en lichte bedrijfsauto’s
Xantia break
•Citroën
Wielen
en YOUNGTIMER
banden1999 € 1999,-

Ford Fiësta nw model 1.3 ..................... 2011

Toyota Yaris 1.2 .................................... 2014

Een greep uit voorraad

Volkswagen Polo 1.2.................... 2010-2012

Alfa 156 jtd 1.6 impression, zwart
FordA4
Focus
station
1.6div. opties
Audi
blauw
Metalic
Citroën
C5Atos
br.1.8
grijs met.
Hyundai
inruilkoopje
Citroen Xsara picasso blauw met.
1.6 28Dkm
2 Lada
CV 6 Kalina
blauw (belastingvrij)
Citroën
Xara1.2
Pic.1.8
Opel Agila
comfortgr. met.
Citroen Xara Coupé
Opel Corsa
sport
Daihatsu
Yong
yrv zwart
Dodge
Ram
td, blauw
Peugeot
307van
CC2.5
2.0-16V
Leer met.
Fiat Scudo combi, 8 pers. ex btw
Renault
Megane
Scenic
1.6
Ford
Focus
stationcar,
16 16v
Ford
Focus
stationcar,
zwart
Toyota
Aygo
5 drs zwart
Ford Ka
meeneemprijs
Volkswagen
Fox 1.2 ex btw
Ford
Transit connect,
Hyundai Tucson 2.0 bull en side bars

OOK VOOR REPARATIES EN APK KEURINGEN

Ford Fiësta 1.4D ................................... 2007
Ford Fiësta - 1.6 .................................. 2009
Ford KA 1.3.................................. 2000-2006
Ford Focus 1.6 D ...............2006-2007-2013
Ford Focus 1.6 77kw ............................ 2012
Honda CR-V 2.0i Elegance .................... 2010
Peugeot 106 ......................................... 2001

STATIONWAGONS:
Ford Focus 1.6 ecoboost ....................... 2012
Ford Focus 1.6D ................................... 2013
Ford Focus 1.6i ..................................... 2005

Peugeot 107 ......................................... 2012
Peugeot 207 ........................................ 2008

BEDRIJFSWAGENS:

Renault Clio..1.2 .......................... 2006-2010

Ford Transit D dubbele cabine ............... 2004

Verkoop nieuwe en gebruikte auto’s • Bovag garantie
Nationale Autopas • A.P.K. Keuringen • Inbouw autoalarminstallaties
Alle soorten reparaties • Ook voor schade en spuitwerk

Bedrijvenweg 6 - 5388 PN Nistelrode - T. 0412-612221
Opel Corsa
Zafira 2.0
.................................
2003
Opel
1.3DTH
cdti 5-drs,
navi en
Opel Zafira 2.2i Elegance 80.000 km. ...... 2002
airco
2010
Opel Zafira Y20 DTH ................................. 2005
Opel
Corsa
km 2015
Peugeot
2061.2
2.0eco
16Vflex
GTI 26.000
.........................
2001
Peugeot
206 1.4i
16VTourer
85.000 km. ............
2006
Opel
Insignia
Sport
2012
Peugeot
206 cc
16V quiksilver
..2004
Opel
Meriva
1.41.660.000
km 55.000km
2011
Peugeot 206 rally car 20i 16v heel apart en snel..2004
Opel
Meriva 1.4 cosmo
2012
Peugeot 306 Break 1.6 ............................ 1999
Peugeot
3081.2
1.216V
Vti navi
Renault Clio
airco airco
64.000 km. ..... 2006
Renault
2003
57.000 Clio
km 1.6 16V airco ........................
2014
Seat Ibiza
1.41.3
16V
Sensation5-drs
49.000 km... 2006
Toyota
Yaris
automaat
Suzuki Jimny 4+4 ................................... 2000
airco pdc
2009
Suzuki
Swift 4-drs. 9.000 km. ..................
2010
Volvo
70 airco
5-drs20.000
automaat
2005
ToyotaXC
Aygo
km. ..................
2008
Volkswagen
Golf cabriolet
kWpk
2.0 aut2013
...1994
Volvo
V40 momentum
T385150
Volvo XC70 d5 automaat .......................... 2005
Motor Yahama XJR 1300 grijs zwart ......... 2003

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

2004 € 3450,-

Fiat Panda 1.2 panoramadak

Volkswagen Up ..................................... 2012

Skoda Octavia 1.2................................. 2011

Fiat
2007
Audi500
A1 zeer
1.4 Sapart
line 40.00 km airco ..........2011
Fiat Panda 4200 km. ................................ 2009
Citroen C3 1.4 16v airco
2010
Ford Fiesta 1.3i 51 kW ............................. 2004
Citroen
C3C-Max
airdream
selection
Ford
Focus
1.8i 16V
Ghia 55000km ..2006
Ford
Fusionkm
1.4 16V 5-drs. .......................2012
2006
91.000
Honda
Civic
1.4 uitvoering
16V 5-drs. clima
automaat .........2005
Fiat 500
sport
Honda Civic sportwielen dikke uitlaat ....... 2001
navigatie
2009
Mazda 6 1.8 Clima 77.000 km. ................ 2003
Fiat Panda
uitvoering
Mini
Cooper Easy
.............................................
2007
Mini
Cooper
2008
30.000
km1.6 16V .................................2012
Opel
1.01.4
10.000
km ........................2003
2005
FordAgila
Focus
station
Opel Agila 1.2 16V airco 70.00 km. .......... 2005
Kia Venga
km ..2013
Opel
Corsa automaat
Easytronicslechts
Z1.OXV22.000
12V 3-drs.
2002
OpelCorsa
Agila 1.2
airco
Opel
1.2 automaat,
5-drs 20.000
km. airco ....2013
2010
Opel
2.0istation,
aut. 141.000
km. airco ..2011
1999
OpelOmega
Astra 1.4
automaat
Opel
1.6 station
16V .................................2011
1998
OpelVectra
Astra 1.4
Opel Zafira 1.9D ...................................... 2006

Fiat Panda airco

Is je auto of voertuig beschadigd na een aanrijding? Dan
moet de RDW de auto keuren. Pas als de RDW de auto
heeft goedgekeurd, mag je op
de openbare weg rijden.
Signalering kentekenregister
Bij een beschadigd voertuig
kan de politie of douane het
kentekenbewijs innemen. Ze
kunnen ook een signalering
plaatsen in het kentekenregister. Een signalering betekent dat de RDW het voertuig
moet keuren. Schade-experts
die de schade aan een voertuig beoordelen, kunnen ook
een signalering laten plaatsen
door de RDW. Dit doen ze bij
zware schade.
Is bij jouw auto een signalering in het kentekenregister
geplaatst? Dan krijg je schriftelijk bericht van de RDW.

2007 € 3749,-

2003
2003
2001
2004
2003
2003
2008
1971
2004
2001
1999
2007
2002
2001
2004
1997
1999
2002
2002
2010
1998
2009
2004
2005

€ 4.950,-

€
1750,€ 4.750,€ 3.950,€
1499,€ 3.900,-

€
3499,€ 4.950,€ 4.950,€
1750,€ 1.500,-

€
4750,€ 2.750,€ 1.999,€
6999,€ 1.999,-

€
1250,€ 3.499,€ 2.750,€
4500,€ 650,-

€
4450,€ 3.250,-

Jaguar XJ 6 lwb 4.2 plaatje
1987 € 8.250,Mazda 2 automaat, 28dkm
2005 € 6.450,Mazda 323 f zwart, verlaagd, div opties 2002 € 3.800,Mazda MX 5 cabrio, zeer nette staat 1991 € 2.950,Mercedes 250 TD autom.youngtimer 1996 € 5.950,Peugeot 307 hdi break
2007 € 7.600,Peugeot 206 CC cabrio
2006 € 6.950,Renault Clio 1.4 bebop nieuwe apk 1994 € 750,Bedrijfswagens
ex
BTW:
Renault Laguna break 1.6 16v 2000 € 1.450,Citroën
HDI 139Dkm
RenaultBerlingo
Megane2.0Scenic
lgp, g3 2005
1999€ €3500,1.499,Opel
Combo
1.3 cdti
2004
Renault
Twingo
grijs metalic
2003€ €1999,2.750,Rover 25 5-drs bl., metalic
2002 € 2.999,Motoren:
Volkswagen Kever belastingvrij
€ 2.750,Kawasaki
Vulcan lmv
750 custom zwart 1990
VW Golf Cabrio
1995€ € 2450,2.500,-

€ 7.750,-

Réparateur agréé
“AVANTAGE” :

la nouvelle gamme
économique pour
l’entretien de votre véhicule
S O L U T I O N

É C O N O M I Q U E

Sticker réparateur.indd 1

-

Autobanden en Velgen
Taxibedrijf Van Grunsven

Q U A L I T É

E T

S É C U R I T É

23/09/09 10:12

www.taxivangrunsven.nl
Burgemeester Woltersstraat 66 - 5384 KW Heesch - 0412 451 490

Taxi van Lieshout
Hoofdstraat 45 - Heeswijk - tel. 0413-291490 - www.taxivanlieshout.nl

Keuringsafspraak maken
Op de website van de RDW
lees je meer over een keuring
na schade. Ook kun je online
een keuringsafspraak maken.
Bron: www.rijksvoorlichtingsdienst.nl

Al ruim 90

jaar regelen wij

UW ZIEKENVERVOER MET
PERSOONLIJKE BEGELEIDING

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

LUCHTHAVEN- en ZAKENVERVOER
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Lokaal: De gevolgen van

langer ‘zelfstandig’ wonen

SP: Plein 1969, parel in Heeswijk-Dinther
Toon van Vugt, SP Ruimtelijke Zaken
Op 26 juli 2016 heeft het college van burgemeester en wethouders ingestemd
met het ontwerp bestemmingsplan ‘Horeca Plein 1969 te Heeswijk-Dinther’.
Daarna heeft het plan voor een periode van zes weken ter inzage gelegen.
Voorafgaand aan de besluitvorming is uitgebreid met de gemeenschap van
Heeswijk-Dinther gesproken over de plannen. De invulling van de horeca zal
bestaan uit een grand-café, een ijssalon, een snackbar en een terras. Gevolg
is dat er enkele bomen gekapt worden.

Bas van der Heijden, Lokaal
Door veranderingen in de (ouderen)zorg
wonen ouderen langer zelfstandig thuis.
Dit betreft met name oudere vrouwen. De
kwetsbaarheid wordt helaas versterkt als
de persoon alleenstaand wordt. Afgelopen
week stond er een artikel in de krant waarin
diverse ziekenhuizen de noodklok luidden
voor wat betreft de stijging van het aantal
ouderen op de spoedeisende hulp (SEH).
Het probleem ontstaat wanneer mensen uit het ziekenhuis
ontslagen worden, want er zou
goede nazorg geleverd moeten
worden! Vaak kunnen ze niet terug naar huis en is een tijdelijke
opvang noodzakelijk. Deze zitten
helaas vaak overvol en daarom
wordt er een duur ziekenhuisbed
gereserveerd.
Kunnen we niet helpen het sociale netwerk van deze ouderen

te vergroten? Door bijvoorbeeld
woonvormen voor senioren te
realiseren waar ze wél zelfstandig kunnen wonen, maar waarbinnen ze meer samen kunnen
doen? In diverse gemeenten
wordt hier reeds naar gekeken.
Toekomstmuziek? Ik denk van
wel! Want als wij ouderen hierin
helpen, kunnen zij elkaar helpen!
Zo kunnen we met z’n allen veel
voor elkaar betekenen!

Plein met uitstraling
‘Het kost wat, maar dan heb je
ook iets’, is een oud gezegde.
Dat gaat zeker op voor Plein
1969 in Heeswijk-Dinther.
Door onder andere de crisis waren de plannen vertraagd. Van
belang was ook de inspraak en
betrokkenheid van de gemeenschap. Precies zoals de SP dat altijd wil zien. Eerst met de mensen
praten. Het opknappen van de

De Hoge Wal 18 in Heesch

Woonhuis
vraagprijs:
€ 245.000,- k.k.
Meer informatie
en foto’s op:
www.facebook.com/
DHW18 of
bel 06-39588106

IDeaal voor starters:
instapklare, uitstekend onderhouden tussenwoning
(1991) met 3 ruime slaapkamers, inpandige garage en
bergzolder, fraai gelegen in de jonge woonwijk
‘De Broekhoek’. Ruime woonkamer met openslaande
tuindeuren. Achtertuin met veel privacy,
riante overkapping en achterom.

maakt werk van jouw recht
FAMILIERECHT | ERFRECHT | AANSPRAKELIJKHEID/LETSEL | BESTUURSRECHT
Heesch - +31 611727028 - rhaakmeester@rhadvocaat.nl

www.rhadvocaat.nl

iedereen enthousiast en ingenomen met het voorstel. De bomen
worden vervangen door alternatief groen. Groen dat beter bij de
uitstraling van Plein 1969 past.
Dat is allemaal gebeurd in overleg met betrokkenen. De SP
hoopt dat de gemeenschap van
Heeswijk-Dinther nog vele jaren
mag genieten van het vernieuwde plein.

Sterker, slimmer en schoner

rt?
stemmen op 15 maa
Op welke partij ga jij

Te koop

componistenwijk in Heesch was
een eerste voorbeeld van deze
werkwijze. Zo ontstaat breed
draagvlak voor de plannen. Het
resultaat mag er dan ook zijn.
De gemeenschap van Heeswijk-Dinther mag straks trots zijn
op het vernieuwde Plein 1969.
Een parel in de kern. Een voorbeeld van samen tot het beste
resultaat komen. Op de informatieavond in maart was nagenoeg

Ik ben

Rik Ruigrok uit Loosbroek is eigenaar van Herso, makers van mooie
houten meubels met een zeer lange levensduur zonder dat daarvoor
tropische bossen gekapt hoeven te worden. Een beter milieu en een
schonere toekomst is zijn drijfveer.
“voor het maken van No waste tafels en vloeren gebruiken
we alleen maar afvalhout. De cO2 van onze (voor-)
ouders zit in hout en dat is het mooiste materiaal om
cO2 op te slaan. bij verbranding komt die cO2
weer vrij, en daarvan hebben we al genoeg. Maar
met te weinig hout in het vooruitzicht en met
negen miljard nieuwe kinderen op komst, die
binnen twintig jaar allemaal een tafel en een
vloer willen en zich moeten kleden en voeden,
moet het roer om. Samen met mijn gezin en bedrijf
draag ik graag mijn steentje bij aan een groene en
schone toekomst en om klimaatverandering tegen te
gaan. D66 zet zich ook in voor een sterker, slimmer en
schoner Nederland. Dát is belangrijk, we moeten het samen
doen. Daarom ben ik D66.”
Ben jij ook D66? Laat het ons weten! Ikbend66@gmail.com

Progressief Bernheze: Een wereld van verschil
Bellinda van den Helm, raadslid Progressief Bernheze
Kei gezellig, carnaval. Maar het oude katholieke feest maakt ook verschillen
zichtbaar. Een deel van Bernheze is op wintersport, een ander deel viert vier
dagen feest en dan blijven er twee groepen over. Degenen die geen carnaval
willen vieren en degenen die wel willen maar niet kunnen. Vooral die laatste
groep verdient meer aandacht van de politiek. Ook als het geen campagnetijd is. Ook in Bernheze komt (verborgen) armoede voor. Samen met Progressief Bernheze is een aantal politieke partijen bezig om die armoede tegen te
gaan. Maar dat valt nog niet mee.
Een groep mensen die in armoede leven is bekend. Zij maken
gebruik van regelingen van onze
Sociale Dienst om de pijn te verzachten. Maar het vervelende is
dat een deel niet bekend is. We
weten dat we een aantal mensen
niet bereiken.
Sommige mensen melden zich

niet bij de Sociale Dienst. Omdat
ze niet weten dat ze in aanmerking komen voor ondersteuning.
Of uit schaamte voor hun situatie. Bij deze wil ik een oproep
doen aan al deze mensen om te
kijken wat er mogelijk is. Maak
vooral gebruik van regelingen die
er zijn.

Misschien moet ik de oproep ook
doen aan buren en familieleden.
Help elkaar de weg te vinden! De
vastentijd is een mooie tijd om stil
te staan bij degenen die het minder goed hebben.
En natuurlijk kunt u ook altijd rekenen op de steun van Progressief Bernheze.
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PvdA-kandidaat voor de Tweede Kamer
weet wat er speelt in deze regio
Heesch – Michiel Servaes (45) is geboren en getogen in Oss. Als Kamerlid voor de PvdA geeft hij
Brabant een stem in Den Haag. Op zondag 5 maart is hij te gast bij Politiek Café Brug in CC De Pas.
Michiel Servaes zat op het
Maaslandcollege in Oss en studeerde politicologie in Leiden.
Vervolgens deed hij ‘wereldwijsheid’ op, onder andere als diplomaat in Brussel, Joegoslavië en
Londen. In 2012 zette hij de stap
naar de Tweede Kamer en werd
hij buitenlandwoordvoerder voor
de PvdA. Hij bracht zijn buitenlandkennis mee èn zijn kennis van
Brabant.
Brabantse thema’s
Via zijn ouders en vrienden –
één van zijn beste jeugdvrienden
woont in Heesch - bleef Michiel
altijd op de hoogte van wat er in
Brabant speelt. Nu gaat hij vaak
op pad met regionale partijgenoten en behartigt hij de Brabantse
belangen.
Michiel: “De PvdA heeft de
(proef-)boringen naar schaliegas
weten te verhinderen. We volgen de discussies over intensieve
veehouderij en maken ons hard
voor nader onderzoek naar de
Q-koorts. Daarnaast streven we
naar een Deltaplan voor de aanpak van de Brabantse drugsproblematiek. En met een moeder

die bij Organon werkte, zie ik dat
het enorm is wat hier in de regio
aan werkgelegenheid is weggevallen. Ik ben blij met het nieuwe
investeringsfonds om innovatie
en nieuwe banen te stimuleren.
Zoiets moet je niet alleen aan de
markt over laten, maar actief stimuleren. Dat verdient de regio.”

‘Ik zit zelfs in
een app-groep
met Brabantse
PvdA-ers.’

Contact
Michiel: “Ik heb met heel veel lokale bestuurders contact. Zo ken
ik Marieke Moorman nog uit haar
tijd in Tilburg. De kracht van de
PvdA is dat we op alle niveaus
actief zijn. De afstand tussen lokaal en landelijk is klein. Ik zit zelfs
in een app-groep met Brabantse
PvdA-ers. Als er wat speelt, spreek
ik met andere kamerleden af wie
het oppakt.”

nu op willen. We zien in andere
landen dat populisten de verschillen tussen groepen vergroten. In
Nederland doen rechtse politici
hetzelfde. De PvdA wil juist verbinden, door open en respectvol
met elkaar om te gaan en te investeren in onderwijs, zorg en een
eerlijke arbeidsmarkt.“

Verkiezingen
Michiel: “We hebben een lastige periode achter de rug, maar
nu staat Nederland er weer goed
voor. De vraag is welke kant we

Fietsen
Tot slot merkt Michiel op dat hij
de regio het liefst per fiets verkent: vanuit Oss, via Heesch en
Nistelrode naar Uden en Veghel.
“Dat rondje kan ik dromen. Binnenkort wil ik het Slingerpad in
De Maashorst uitproberen!”

Politiek Café Brug in CC De Pas
Zondag 5 maart, aanvang 16.00 uur. Entree gratis.

Michiel Servaes

Tekst: Henriëtte Maas

5 maart?
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Op welke partij g

Stijn Steenbakkers, nummer 24 CDA, wil Aandacht voor Tweede
Kamerverkiezingen bij
als echt Brabants geluid naar Den Haag
Op 15 maart gaat ook Bernheze naar de stembus. De verkiezingskoorts begint langzaam toe te nemen.
“Ik ben net 30 jaar, kom uit Schijndel en heb op Bernrode gezeten. Ik ken Bernheze dus en heb er nog
steeds een warme band mee door contact met oud-klasgenoten en de lokale CDA fractie. Als Brabander
in Den Haag wil ik me vooral op drie punten inzetten
1.Brabant (en dus ook Bernheze)
wordt ernstig tekort gedaan.
In verhouding ontvangen we
te weinig geld op het gebied
van cultuur en infrastructuur
ten opzichte van de Randstad.

2.Studeren moet voor alle kinderen mogelijk zijn, voor kinderen van rijke of arme ouders.
Voor studenten moet het leenstelsel weg en de basisbeurs
terug.

‘...voor eerlijk deel
Brabant naar Den Haag’
Te regelmatig zijn er files op
de A50 en A58. Zoiets zou in
de Randstad niet gebeuren.
Wat vergeten wordt, is dat het
hierdoor minder aantrekkelijk
wordt om in Brabant te blijven
wonen als je boven de rivieren
werkt. Dat wil ik voorkomen.
Om er voor te zorgen dat Brabant, dus ook Bernheze, haar
eerlijk deel krijgt wil ik naar
Den Haag.

3.Gezinnen. Inmiddels strandt
40% van alle huwelijken. Nog
eens 40% van de kinderen
uit zo’n gebroken huwelijk
hebben te maken met opvoedingsproblemen. Volgens mij
kan dit verbeteren als de druk
op ouders afneemt.
Daarom pleit ik voor extra betaald verlof na de geboorte van
een kind en flexibele werktijden.

Wist je bijvoorbeeld dat Nederland het kortste vaderschapsverlof van heel Europa heeft? Dat
kan toch niet meer anno 2017?”
CDA Bernheze wenst Stijn veel
succes met zijn campagne.

zondagmiddagcafé BRUG
bernheze – Zondagmiddagcafé BRUG staat op 5 maart in het teken
van de Tweede Kamerverkiezingen. Van de acht grote partijen zullen kandidaten aanwezig zijn, die met elkaar gaan debatteren over
zaken, die ook Bernhezenaren bezig houden. De column is van Paul
Wilbers en de muziek wordt verzorgd door band Qualawaai. Zondagmiddagcafé BRUG begint om 16.00 uur in CC De Pas in Heesch.
De toegang is gratis.
De gasten in BRUG staan veelal
prominent op de kandidatenlijsten van de verschillende partijen:
Huub Bellemakers (Groen Links),
Jessica van Eijs (D66), Henk van
Gerven (SP), René Peters (CDA),
Sjoerd Potters (VVD), Wilma
Schrover (50 Plus), Michiel Servaes (PvdA) en Marco van Well
(Partij voor de Dieren). Zij stellen zich voor, gaan met elkaar
in debat over stellingen en beantwoorden speciaal aan hen
gerichte vragen van gemeenteraadsleden. Ook het publiek
wordt bij deze onderdelen betrokken.
De band Qualawaai uit Heesch
zorgt voor de muzikale omlijsting
en de column is in de vertrouw-

de handen van Paul Wilbers,
voorheen burgemeester van Ubbergen. De presentatie is in handen van Annemieke van der Aa
en Hans Lakwijk en er is gratis
kinderopvang aanwezig.
Het politiek café is een initiatief
van SP Bernheze. De redactie wil
een brug slaan tussen de inwoners van Bernheze en de politiek.
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Het Bomenpark dankt zijn succes
aan de kwaliteit van product en personeel
HEESCH – Vijf jaar geleden, ook met carnaval, kregen Eric
Rassaerts en Niels van de Kamp de sleutel van het tot dan
toe weinig opvallende pand aan de Vorsselweg. In de afgelopen vijf jaar is het Bomenpark tot bloei gekomen. Het
is nu dagelijks geopend en zowel overdag als ’s avonds
een ware trekpleister voor uiteenlopende bezoekers.
Bijzondere plek
Niels: “Deze plek geeft een vakantiegevoel. De ligging aan het
water en bij het bos maakt het
Bomenpark een ideale locatie om
met vrienden of collega’s te lunchen, borrelen of dineren. En ons
‘Proeflokaal’ is speciaal voor ver-

is, is natuurlijk alles open. Als het
weer omslaat, schuiven we de
raamwanden dicht en sluit het
dak automatisch. In de winter is
het heerlijk comfortabel met verwarming en een sfeervolle open
haard. Ook dan heb je vrij uitzicht
over het water.”

Ons ‘Unique Sellingpoint’
is het personeel
gaderingen, feesten en gelegenheden. Het heeft een eigen terras
en is zelfs een officiële trouwlocatie.”
Eric: “We hebben geleidelijk aan
alles vernieuwd. De keuken zelfs
twee keer, om de kwaliteit en
service in de toenemende drukte te kunnen handhaven. Vorig
jaar hebben we een serre aangebouwd. Het is een verlenging van
ons restaurant, dat bij mooi weer
helemaal open kan. Als het warm

Product en personeel
Volgens Niels en Eric draagt de
locatie bij aan hun succes, maar
product en personeel maken het.
Eric: “We denken na over verrassende gerechten van goede kwaliteit. Voor onze verrassingsmenu’s
gebruiken we niet wat toevallig
over is, maar kopen we speciaal
in. Je moet mensen blijven verrassen, zodat ze terugkomen. Ook
de andere koks denken daarover
mee en komen met goede ideeen.”

Eric en Niels toasten op het vijfjarig bestaan van hun Restaurant

Niels: “Ons ‘Unique Sellingpoint’
is het personeel. Het zijn mensen
die iets voor elkaar over hebben
en allemaal oprecht ervoor willen
zorgen dat de gasten hier tevreden de deur uit gaan. Dat merken
de gasten.”
Jubileumactie
Eric: “We zijn normaal niet zo van
de acties, maar voor ons 5-jarig
jubileum maken we een uitzondering. De hele maand maart bieden

Tekst: Henriëtte Maas Foto: Marcel van der Steen

we voor 5 x 5 euro een 5-gangenproeverij aan. De proeverij bestaat
uit een aantal toppers van de afgelopen jaren.”
Niels: “We bedanken onze gasten
en ons personeel voor hun vertrouwen en inzet in de afgelopen
jaren. We werken hier nog elke
dag met plezier en genieten zelf
ook van het gevoel dat we onze
gasten een vakantiedag kunnen
bezorgen.”

lLo o sbr o e k

Vorsselweg 3, 5384 RW Heesch
0412 473074
info@bomenpark.nl
www.bomenpark.nl
Foto’s: Michel Roefs en Jan Gabriëls

Meer foto’s op
www.mooibernhe
ze.n
Verlichte optocht

IJsbaan

Verlichte optocht

Verlichte optocht

IJsbaan

IJsbaan

Ontbijt

Verlichte optocht

IJsbaan

IJsbaan

l
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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

n
le
e
e

‘t Dorp 65, 5384 Mb Heesch
0412-451782

Oplossing
vorige week:
Eli van Beekveld
uit Loosbroek

winnaar:
Riet van Dinther
kan de staatsloten
ophalen bij Kantoorboekhandel Ceelen
Werknemers van Bernheze
Media worden uitgesloten van
deelname.
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Zoek: wiND, REGEN, STORM, cODEGEEL, cODEORaNjE, cODEROOD, HaGEL,
SNEEUw, ZON, wiNDSTOTEN, ZON, ijZEL, NaTTESNEEUw

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.
geMaRineeRde
VaRKenshaasPUnTJes
€ 7,98 per kilo.
RUndeRPoUleT
€ 9,98 per kilo.
Slagerij Bert van Dinther
Heistraat 8, Oss.
0412-454536.
www.slagerijbertvandinther.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
PediCURe nisTelRode
Dorien Visser-Hanegraaf.
Tel. 0412-612118.
Ook bij diabetes/reuma.

eVeneMenTen
oVeRdeKTe
VlooienMaRKT op zondag
5 maart bij Landmans Unie,
Dopheiweg 5 te Schijndel.
Van 9.00 tot 15.00 uur.
Entree € 1,50. Meer informatie
073-5498676 (na 17.00 uur) .

Te hUUR

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.

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.

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.

oPPas
Voor onze zoons van 4, 6 en
8 jaar zoeken wij een lieve,
betrouwbare, ondernemende
oppas bij ons thuis in Heeswijk.
Maandag t/m vrijdag na school.
Niet rokend, in bezit van auto.
06-81467000.

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.

geVRaagd

VaKbeKWaMe
zzP sChildeR
Om samen met mij als hooftaak
particuliere huizen te schilderen.
Werk van april t/m september.
Interesse: 06-51542082
oUde/KaPoTTe MobielTJes
Lever ze in bij ’t Mediahuys,
Laar 28 in Nistelrode of
Bunderstraat 1 en steun hiermee
het goede doel Stichting
Opkikker.
lege CaRTRidges
Lever ze in bij ’t Mediahuys,
Laar 28 in Nistelrode en
steun hiermee het goede doel
Hulphond Nederland.

WilT U een zoeKeRTJe PlaaTsen?
Dan is dit mogelijk vanaf € 5,-. office@demooibernhezekrant.nl of 0412-795170.

Actie: win deze wasmachine
Na vier dagen carnaval tijd voor de grote schoonmaak
NISTELRODE – De wasmachine die vanaf vandaag, woensdag 1 maart tot en met 15 maart in de winkel
te zien is verwijst naar een bijzondere actie. Maak kans op een wasmachine t.w.v. maar liefst € 1399,-.
Hoe doe je mee
Jumbo Nistelrode heeft in samenwerking met Unilever en
Strijbosch Store hebben een actie op touw gezet. Zo
willen ze de klanten van de Jumbo een extra meevaller.

Al 27 jaar
dé goud- en edelsmid
voor Bernheze

Handgemaakte sieraden in onderling overleg
Christinastraat 4 - 5384 KL Heesch - 0412-452087
Openingstijden: vrijdag 9.30 tot 20.00 uur,
zaterdag 9.30 tot 16.00 uur.
Dinsdag, woensdag en donderdag op afspraak

Het werkt als volgt: Bij aankoop van drie geselecteerdeproducten krijgt de klant een kassabon. Met deze kassabon kan de consument een wasmachine winnen.
De consument kan deelnemen aan de verloting door zijn kassabon voorzien van
naam, adres en telefoonnummer in de
actie bus te stoppen.
Men mag zo vaak meedoen als men wil.
Verloting vindt plaats op donderdag 16
maart en Strijbosch witgoed brengt en installeert de wasmachine bij je thuis.
Vraag naar de voorwaarden.
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Na 4 dagen carnaval

Tijd voor de grote
schoonmaak!
Maak kans op een wasmachine!
t.w.v. maar liefst 1399,-

Hoe doe je mee?
• Koop 3 geselecteerde producten.
(3x hetzelfde artikel mag ook en je
mag zo vaak meedoen als u wilt).

• Schrijf je naam,
adres en telefoonnummer achterop
de kassabon en
lever deze in.
Deze actie loopt van
1 t/m 15 maart 2017.
Trekkingsdatum: 16 maart.
Strijbosch witgoed
brengt en installeert de
wasmachine bij je thuis!

In samenwerking met Unilever en Strijbosch witgoed.

Nistelrode, Parkstraat 10
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Grenzeloos BERNHEZE
lUChTPosT
dRÔMe FRanKRiJK
Wij, Hans en Marie-José
Egelmeer, in 2000 begonnen
met la Colline in Zuid-Franse
Pont de Barret, starten in 2017
met een nieuw gastenverblijf
in het 15 kilometer verderop
gelegen Dieulefit.

Synchroniciteit
Al een hele tijd geleden las ik een column van Remco
Campert in de Volkskrant. Dat was op 11 oktober 2014 en
het ging over tijd, twee soorten tijd, die van de verandering
en die van de roerloosheid. Als hij zijn ogen sloot was ie in
Parijs. Beter nog in Hemingways Parijs.
Campert was op dat moment ‘A Moveable Feast’ aan het
herlezen. Meer in het bijzonder viel hem Hemingways
gebruik van het aaneenschakelende voegwoord ‘en’ op.
“Het was een mooie
voorjaarsdag(…) en de
kastanjebomen stonden
in bloei en er waren veel
kinderen die speelden
op de kiezelpaden en
hun kindermeisjes zaten
op bankjes en ik zag
houtduiven in de bomen en hoorde andere vogels die ik
niet kon zien.” Vervolgens lagen “de bladeren nat in de
regen en de wind joeg de regen tegen de grote groene
autobus op de eindhalte en het Café des Amateurs was
vol en de ramen waren beslagen door de hitte en rook
binnen.” Het woordje ‘en’ roept de gedachte op dat je
nooit meer iets op dezelfde manier zult meemaken en dat
je daardoor steeds eindigt en dat het leven kort is en dat dat
tot weemoed stemt en ook al sta je er niet, je op beregende
eindhaltes staat en bij cafés naar binnen kijkt. (Campert).
“Als je het geluk hebt om als jonge man in Parijs gewoond
te hebben dan blijft je dat bij waar je ook gaat, want Parijs
is een verplaatsbaar feest.” Aldus de meest beroemde zin
uit ‘A Moveable Feast’. Ik las dat allemaal die 11e oktober
en dacht ‘Wow ik moet dat boek kopen’. Maar druk, druk,
druk en het is een boek uit 1964 en moeilijk te krijgen, dus
raakte die gedachte weer op de achtergrond.
Na de aanslagen in Parijs van 13 november 2015 op onder
andere de Bataclan bleven de terrassen leeg. Tussen de
bloemen doken echter steeds vaker foto’s van ‘Les Années
Folles’ op (‘The Happy Twenties’) en Hemingways opnieuw
uitgegeven ‘Paris est une fête’ stond prominent op de
bestsellerslijsten. Je zag op tv mensen met het boek in de
hand demonstreren dat het feest moest doorgaan.
Het verhaal speelt zich af tussen 1922 en 1926. De schrijver
is jong en vitaal en heeft geen reden de toekomst te vrezen,
ook al is hij bij tijde arm en hongerig. “Je kon dan altijd het
museum ingaan en als je een lege buik had en je voelde je
hol van de honger, dan kwamen alle schilderijen scherper,
duidelijker en mooier uit”. Weer verdween het boek uit
mijn gedachten. Tot januari dit jaar. Woensdag was ik aan
het rommelen tussen de tweedehands boeken bij Gianotten
Tilburg en kocht…‘Parijs is een feest’. Donderdag was ik
mijn paperassen uit Frankrijk aan het ordenen en vond het
stukje van Remco Campert terug. Dinsdag was Matthijs van
Nieuwkerk in gesprek met Lodewijk Asscher in De Wereld
Draait Door. Hoorden we hoe een boek de wereld kan
veranderen. Naast ‘Het complot tegen Amerika’ van Philip
Roth ging het over hoe Parijs moed vatte na het lezen van
Hemingways ‘A Moveable Feast.’
Zou het kunnen dat iets, in dit geval een boek, jarenlang
onder de radar kan blijven om daarna zo dwingend op de
deur te kloppen dat je er in een week drie (!) keer mee
wordt geconfronteerd? Wonderlijk. Zeker als vrijdag een
zwager binnenstapt, die van niets weet, en tegen een neef
die een baard laat staan zegt dat ie op Hemingway lijkt…
www.lacolline.nl.

lUChTPosT FReeK sPiTs
nisseRoise gloRie in Kenia

Een helpende hand bieden in het westen van Kenia daar ben ik, Freek Spits
geboren en getogen in Nistelrode, mee bezig geweest. Ik woon in Kisumu
aan het Victoriameer van waaruit ik de diverse activiteiten coördineer waar
ik mee bezig ben.

Stevia
Zoals ik al eerder heb bericht, ben ik bezig met de natuurlijke zoethouder Stevia. In de
afgelopen maanden heb ik al heel wat belangstellenden op bezoek gehad en we maken nu
dan ook grote stappen voorwaarts om deze agribusiness op te zetten. Van een zeskoppig
Chinees gezelschap tot de directeuren van een kruidendrogerij uit Oss en van het
management van Rabobank Foundation tot mijn trouwe fans Ronald en Ans Spits. Dit alles
om de juiste partijen bij elkaar te brengen en Stevia groots
op de kaart te brengen in Kenia.
We zijn nu ook bezig met bestaande koffiecoöperaties, die
weinig voordeel en winst behalen uit hun koffie en theeactiviteiten. Met name in die gebieden doet Stevia het ook
goed en is aantrekkelijker voor boeren.
Dit is dus een mooie uitdaging om ook deze grotere
partijen voor ons te winnen en ze mee te laten delen in het
succes dat we voorzien in de groei van Stevia.
We zijn nu bezig met de derde containerexport naar
Freek, Piet and CHinese
China en binnenkort verwachten we enkele machines
uit China, zoals een droger en een pers, zodat de volumes per container verhoogd kunnen
worden. Nu duurt het drie maanden voordat we 8.000 kilo gedroogd blad bij elkaar hebben
terwijl de vraag dit jaar 16.000.000 kilo is! Enorme aantallen maar laten we eerst maar
eens maandelijks een container gaan verschepen. Wel is één ding zeker; wereldwijd gaat
men ‘aan de stevia’, in zowel frisdrank als etenswaren. Ook goed voor de Keniaanse boeren
en FreeKenya waar ons motto aan bijdraagt voor hun ‘Food on the Plate & Money in the
Pocket.’
Een verlate ‘Alaaf’, Freek Spits.

Kijkavonden en jeugdmiddag
HEESCH - De 41e Landelijke Sterrenkijkdagen staan weer voor de
deur en worden gehouden bij sterrenwacht Halley in Vinkel. Op
vrijdagavond 3 maart en zaterdagavond 4 maart is iedereen van harte welkom. De organisatie is in handen van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Weer- en Sterrenkunde (KNVWS).
Publieksavonden
De sterrenwacht is geopend op
vrijdagavond 3 maart en zaterdagavond 4 maart vanaf 20.00
uur en het programma duurt ongeveer twee uur. Het is geschikt
voor alle leeftijden.
Bij een onbewolkte hemel wordt
aandacht besteed aan de maan,
Venus, Mars, Jupiter, sterren,
sterrenbeelden en andere interessante hemelobjecten. Rond
20.30 uur gaat Venus in het
westen onder als Avondster.
In een telescoop laat Venus een
smalle sikkel zien, als het ware
een kleine maan. De rode planeet Mars gaat rond 21.30 uur
onder en rond hetzelfde tijdstip
komt Jupiter in het oosten op.
Deze planeet staat in het sterrenbeeld Maagd niet ver van de

hoofdster Spica. In de telescoop
zien we naast Jupiter drie of vier
van zijn manen.
Publiekspresentatie en
planetarium
In het auditorium en het planetarium zijn leuke presentaties
over sterren en planeten, hemelverschijnselen en ontdekkingen in de kosmos. Entree op de
publieksavonden: € 5,- per persoon en kinderen tot en met 12
jaar betalen € 3,- per persoon.
Jeugdmiddag
Op zaterdag 4 maart van 14.00
tot 16.00 uur vindt bij Sterrenwacht Halley een jeugdmiddag
plaats. Deze middag is speciaal
bedoeld voor kinderen van ongeveer 8 tot 12 jaar. Er wordt

van alles verteld over sterren en
planeten en je kunt meedoen
aan doe-activiteiten. Als het een
zonnige dag is, kijk je met een
speciale telescoop op een veilige manier naar de dichtstbijzijnde ster: onze zon. Tot slot mag
je waterraketten lanceren. Heel
spectaculair!
Toegang voor niet-leden: € 1,-.
Je hoeft je van tevoren niet aan
te melden voor deze middag.
Sterrenwacht Halley
Halleyweg 1
Heesch
0412-454999
www.sterrenwachthalley.nl.
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Maas & van Oss groeit in 10 jaar uit
tot hét adres voor elke MKB’er
Uw
administratie
NISTELRODE - Maas & van Oss viert in 2017 haar 10-jarig jubileum. Door de komst van Bas van der
Heijden als nieuwe vennoot en door in te spelen op alle online-mogelijkheden,
is het in Nistelrode geop een
vestigde administratiekantoor meer dan ooit hét aangewezen adres voor elke MKB’er.
voetstuk…
Maas & van Oss heeft zich, sinds Basecone is dé nieuwe manier de weg te staan, is Bas bij Maas

Online-aanpak en nieuwe vennoot Bas van der Heijden optimaliseren dienstverlening

haar oprichting in 2007 door Jelle
van Oss en Peter Maas, ontpopt
tot een betrouwbare partner op
het vlak van onder meer jaarrekeningen, tussentijdse cijfers,
fiscale aangiften, prognoses en
desgewenst zelfs de complete
administratie. Op klantgerichte wijze wordt als NOAB-lid en
gecertificeerd Twinfield-partner
maatwerk verricht.
Basecone
Peter: “Bovendien werken we
inmiddels met Basecone, dat volledig met Twinfield integreert.

van het automatisch real-time & van Oss aangesloten.”
Voor Maas & van Oss
verwerken van facturen en doVolledig
cumenten. Het accepteert pa- een
koudontzorgd
kunstje!
pieren facturen en digitale fac- “Met vereende krachten kunnen
tuurstromen, stelt online dossiers we zo een nog hoogwaardigere
beschikbaar en verzorgt de auto- dienstverlening aanbieden”, stelt
risatie. Werken met Basecone be- Bas als vervolg op zijn stap.
tekent voor ondernemers minder “MKB’ers willen volledig ontrompslomp, het is uitermate
ge- zorgd worden. Nu en in de toeHet verzorgen van uw administratieve, fiscale en financiële
bruiksvriendelijk. Plus; je hebt á komst. Met Maas & van Oss
voor Maas
& van
koud kunstje.
Wij plaatsen
kunnen
weOss
dieeen
garantie
op deze
la minute de financiële zaken
standisvan
een grootwijze
aantaloptimaal
MKB’ers de
complete
administratie
op
bieden,
alles
volzaken inzichtelijk, zodatvoor
je indien
ledig
op de wensen
behoeften
nodig direct kunt bijsturen.”
het door de klant
gewenste
en voor en
de wet
vereiste voetstuk.
van de klant afgestemd. Samen
Van jaarrekeningen en tussentijdse cijfers tot fiscale
De komst van Bas, als
nieuwe sterk noemen wij dat bij Maas &
vennoot sinds begin aangiften
dit jaar,en prognoses.
van Oss.”Wellicht binnenkort ook voor
stemt Peter en Jelle eveneens
tot
u…maak geheel vrijblijvend kennis om te horen hoe
grote tevredenheid.
wij uw administratie op een voetstuk plaatsen.

Bas is een
hele actieve en
gedreven jonge
vent

Jelle: “Bas is een hele actieve en
gedreven jonge vent, die met
twee benen in de gemeenschap
van Bernheze staat. Net als Peter
en ik, weet Bas wat bij ondernemers in deze regio speelt. Als
Den Boekhouder Administratie
Tramstraat
GE Nistelrode
Tramstraat
25 | T 0412 617 491
& Advies is Bas in 2015
als zelf-25, 5388
E info@maasenvanoss.nl
www.maasenvanoss.nl
standig ondernemer gestart.
Met 5388 GE| INistelrode
succes! Van zijn kennis en kunde 0412-617491
maakten snel veel ondernemers info@maasenvanoss.nl
gebruik. Om verdere groei niet in www.maasenvanoss.nl

DE BELANGRIJKSTE BOODSCHAP:
NU OP COOP.NL

Met vereende krachten staat Maas & van Oss voor een hoogwaardige
dienstverlening, zo verzekeren (v.l.n.r.) Bas van der Heijden, Jelle van Oss
en Peter Maas
Foto: Ad Ploegmakers

HOE BESTEL IK DE
BELANGRIJKSTE BOODSCHAP

• Ga naar coop.nl
• Selecteer jouw Coop
• Ga naar ‘boodschappen’ en vul je mandje
• Selecteer ophalen of bezorgen
• Selecteer een moment dat het jou uitkomt
• Geniet van je boodschappen
Ervaar zélf het gemak van online boodschappen doen, op Coop.nl

• Gemakkelijk en snel
• Groot assortiment met dagverse producten
• Laten bezorgen op een moment dat het jou uitkomt

GRATIS BEZORGING OF OPHALEN
VAN JE BOODSCHAPPEN TEGEN
INLEVERING VAN DEZE WAARDEBON!

• of haal op bij jouw Coop
Deze waardebon is uitsluitend geldig bij Coop Compact Hubers te Vinkel tot en met 31 mei 2017.

Ervaar zélf het gemak van online boodschappen doen, op Coop.nl

Coop Compact Hubers
Brugstraat 4, Vinkel

073-5326080
Hubers.Vinkel@coop.nl
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COLUMN
HYpotHeken
Hoe gaat de hypotheekrenteaftrek veranderen
in de toekomst?
ACTIVITEITENAGENDA
DO. 30
mAArT

zO. 5
mAArT

mA. DI.
13 EN 14
mAArT

DO. 16
mAArT

zA. 18
mAArT

ROb vaN HEUGTEN

Cabaret: JAVIEr GuzmAN

AAnvAng: 20.15 uur. EntrEE: € 18,In de voorstelling Ga-bie-Jer stelt Javier zich
opnieuw voor. Hij laat zien dat hij eigenlijk
beleefd en goed gemanierd is. Dat hij echt
wel zijn woede kan beheersen. In Ga-bie-Jer
gaat het niet om zomaar schreeuwen. Javier
zal genuanceerd blijven en verhelderend de
problemen duiden. Laten we beginnen bij
het begin. Ga-bie-Jer. Zo spreek je het uit.

FILm: El OlIVO

Huis kopen niet meer volledig te financieren
In het verleden konden, bij het kopen van een huis, ook de
bijkomende kosten volledig meegefinancierd worden. In 2017
kun je nog een hypotheek krijgen van 101 procent van de
waarde van een huis. Volgend jaar wordt het beperkt naar 100
procent. De bijkomende kosten moeten dan met spaargeld
betaald worden.

FILm: JulIETA

Cabaret: rOb SChEEpErS

AAnvAng: 20.15 uur. EntrEE: € 17,Zijn nieuwjaarsconferences waren uitverkocht
en in toomler won hij de Padoem Patsss Oneliner extravaganza, de prijs voor de beste oneliner, waarop hij mocht aanschuiven bij DWDD.
Sindsdien weten niet alleen de mensen in brabant hoe grappig rob Scheepers is. Daarom is
het nu tijd voor een solovoorstelling.

zINGhISmEE

AAnvAng: 21.00 uur. EntrEE: € 10,Na het grandioze succes van de eerdere edities, wordt het meezingspektakel dit keer nog
groter, indrukwekkender en nog spectaculairder dan voorgaande jaren! eXpats big Showmand is gestrikt om deze vierde editie van het
meezingspektakel muzikaal te ondersteunen.

De Misse 4 - 5384 BZ Heesch - 0412 - 45 16 34
info@de-pas.nl - www.de-pas.nl

bijleenregeling – overwaarde opnieuw investeren
Je verkoopt je huis en je strijkt de overwaarde op. Vervolgens
koop je weer een ander huis dat je weer volledig gaat
financieren. Sinds 1 januari 2004 is dat niet meer mogelijk.
De maatregel is bekend onder de naam bijleenregeling. Door
deze regeling word je geacht om de overwaarde opnieuw te
investeren in het nieuw te kopen huis. Doe je dat niet? Dan is
over de nieuwe hypotheek de betaalde hypotheekrente niet
volledig aftrekbaar van het inkomen. Er is geen renteaftrek over
het gedeelte van de overwaarde wat je niet investeert.
Hypotheekrente aftrekbaar tegen maximaal 38 procent
De regeling van de hypotheekrenteaftrek is vooral aantrekkelijk
voor huiseigenaren met een hoog inkomen.
Het inkomen boven € 67.072,- (2017) wordt belast tegen
52 procent. Betaalde hypotheekrente konden huiseigenaren in
het hoogste belastingschijf ook aftrekken tegen 52 procent.
Per 1 januari 2014 is hier verandering in gekomen. Het maximale
tarief waar betaalde hypotheekrente tegen kan worden
afgetrokken wordt afgebouwd met 0,5 procent per jaar.
In 2017 bedraagt het maximum nog 50 procent. In 2041 wordt
de bodem bereikt van 38 procent.

AAnvAng: 15.30 uur. EntrEE: € 5,alma´s familie produceert al generaties lang
olijfolie in het Spaanse Castellón, maar zijn
door teruglopende inkomsten genoodzaakt
een andere inkomstenbron te zoeken. Haar
opa heeft de grijpt veranderingen binnen
hun familiebedrijf niet kunnen accepteren,
alma begrijpt hem.

AAnvAng: 20.00 uur. EntrEE: € 5,Julieta probeert te overleven op de rand van
waanzin. Haar leven wordt gekenmerkt door
een reeks van gebeurtenissen rondom de
verdwijning van haar dochter. als gevolg van
het lot, schuldgevoel en een ondoordringbaar mysterie verlaat ze degenen die ze lief
heeft. Dit veroorzaakt veel innerlijke pijn.

De hypotheekrenteaftrek is voor veel huiseigenaren heilig. Toch
is er al behoorlijk in gesneden. Hoe is er al gesneden, en wat er
gaat nog gebeuren?

‘t Dorp 124 Heesch
0412 652535
rob@hetgelehuishypotheken.nl
www.hetgelehuishypotheken.nl

Na de verkiezingen komen er mogelijk nog meer beperkingen.
Er zijn plannen om het fiscaal voordeel verder te beperken.
Wij houden je op de hoogte.

Workshop: maak je eigen
robotkrab in de bibliotheek!
BERNHEZE - Technologische ontwikkelingen gaan snel. Robots zijn de toekomst en worden al veelvuldig
ingezet ter ondersteuning in bijvoorbeeld de zorg of het onderwijs. Kinderen vinden al deze nieuwe ontwikkelingen fascinerend. Vandaar dat alle bibliotheekvestigingen van de Noord Oost Brabantse Bibliotheken (Oss, Uden, Veghel, Landerd en Bernheze) een workshop ‘Maak je eigen robotkrab’ aanbieden.
Tijdens deze workshop zetten
kinderen hun eigen robot in elkaar. De krab kruipt over de tafel, kan snelle bochten maken
en detecteert de randen van een
tafel of muur waardoor hij niet
valt.

voor kinderen
Met teCHnisCHe
inspiraties
De workshop is voor kinderen
van 8 tot en met 12 jaar en kost
€ 9,50 per persoon. De kinderen
mogen de robotkrab na afloop
van de workshop natuurlijk mee
naar huis nemen! Er kunnen per
workshop tien kinderen deel-

nemen. Vooraf aanmelden via
www.nobb.nl. Maar wees snel
want vol=vol!
Woensdag 22 maart,

Heeswijk-Dinther: 13.45 tot
14.45 uur.
Nistelrode: 14.00 tot 15.00 uur
Heesch 16.00 tot 17.00 uur.
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DE JEUGD heeft de toekomst
#TURNEN #v&k #HOOG NivEaU

Maud & Maud

Maud en Maud, twee turnende vriendinnen
NISTELRODE/VORSTENBOSCH - Maud van der Wielen en Maud Bevers, allebei 14 jaar, lid van turnvereniging V&K in Uden, turnen al enige jaren op hoog niveau. Dit jaar komen zij uit in de selectie van
V&K in de divisie 3 junioren.
aan het NK hebben deelgenomen,
toch is een startplek niet gegarandeerd. Er gaan veel wedstrijden
met grote concurrentie aan vooraf waarmee zij zich steeds hoog
moeten plaatsen om een startplek
op het NK te verdienen. Op de
vier toestellen, brug, vloer, sprong
en balk, krijgen de deelnemers
slechts enkele minuten de tijd om
indruk te maken op de jury.

Maud Bevers

Maud van der Wielen

Maud van der Wielen is begonnen met turnen in Nistelrode
toen zij zes jaar oud was. Al snel
wilde zij naar een hoger niveau
en is zij in Heeswijk-Dinther
gaan turnen, maar ook daar kon
zij niet genoeg groeien. Zo is zij
in Uden bij de vereniging V&K,
Vlugheid & Kracht, terecht gekomen. Maud Bevers is op haar
zesde begonnen met acrogym bij
V&K, maar al snel werd zij door
de trainsters doorgestuurd naar
turnen, want dat zou beter bij
haar passen.

eigenlijk nog te weinig is. “De
meesten die op dit niveau turnen, trainen ongeveer negen uur
in de week. Maar daarvoor zijn er
te weinig trainers bij onze vereniging”, vertelt Maud Bevers. Ondanks het lage aantal trainingsuren, draaien de dames goed mee
op niveau.

Samen met de rest van het selectieteam trainen de dames zo’n
zes uur per week, hoewel dat

Allebei de dames hadden vorig
jaar een startplek op het NK verdiend, waar zij ook dit jaar weer
kans op maken. Daar wordt de
strijd gestreden om de hoogste
titels tussen de 32 beste turnsters
uit Nederland.
De dames mogen dan wel vaker

En niet alleen de wijze van uitvoering telt mee in de score, ook de
moeilijkheidsgraad en uitstraling
spelen een belangrijke rol. “Omdat ik meer lach naar de jury, haal
ik op de meeste onderdelen ook
een hogere score”, grapt Maud
van der Wielen. Intussen is bekend dat Maud van der Wielen
zich heeft geplaatst voor de halve
finale van het NK turnen.
Omdat de faciliteiten in de omgeving te wensen overlaten, trainen de dames soms bij Flik-Flak.
Dat is een turnhal in Den Bosch
waar ook Yuri van Gelder veel
trainde. Het liefst zouden Maud
en Maud dichterbij een mooie
turnhal zien zodat zij dichter bij
huis ook met de juiste faciliteiten
kunnen trainen om zo goed mogelijk te blijven presteren.

Maud Bevers en Maud van der Wielen
Tekst: Tamlyn van Lanen Foto’s: Ad Ploegmakers

h eesw ijk - din t h er
Meer foto’s op
www.mooibernhe
ze.n

Jeugdoptocht

Carnavalsmis

Jeugdoptocht

jeugdprinses Inge
Jeugdprins Dylan en

Carnavalsm is

Ere-Snevelge it

Optocht
Optocht

Foto’s: Michel Roefs en DMBK

Optocht

l
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vo rst e nbo sch

Foto’s: Jo van den Berg en DMBK

Meer foto’s op
www.mooibernhe
ze.n

Straatnaamonthulling

l

Scholenbezoek

Straatnaamonthulling

turnen

volleybal

handbal

Optocht

Optocht
Optochthandboogschieten

waterpolo

wielrennen

skien

darten

Scholenbezoek

snowboarden

tafeltennis

golf

kano

Optocht

Scholenbezoek

Fietszegening
Heeswijk-Dinther
Het is makkelijk
scoren met
DeMooiBernhezeKrant

kaarten/bridgen

Je bent vanaf 8.30 uur welkom
voor een kopje koffie bij CC Servaes naast de kerk in Dinther.

motorcross

Coldenhoff begint het WK in de top tien
QATAR/HEESCH - Red Bull
KTM-rijder Glenn Coldenhoff
is tijdens de eerste wedstrijd
om het wereldkampioenschap
MXGP in Qatar in de top tien
geëindigd.
motorsport

HEESWIJK-DINTHER - De jaarlijkse fietszegening, georganiseert door TWC de Kachelders,
is op zondag 5 maart.

knokkend voor
iedere Meter
De eerste manche begon dramatisch voor Glenn, want door
twee valpartijen in de eerste ronde raakte hij gelijk al achterop
en moest een inhaalrace rijden.
Knokkend voor iedere meter
kwam hij toch nog terug naar
een vijftiende plaats.
In de tweede manche zat hij er
vele malen beter bij na de start
en wist hij na een constante
wedstrijd op een achtste plaats
over de finish te komen.

Om 9.00 uur begint de zegening. Dit jaar gaat je donatiegeld
naar IPG Bernheze, een vereniging die de belangen voor mensen met een beperking behartigt. www.ipgbernheze.nl. Voor
iedereen een gezegend en veilig
fietsjaar!

hockey

Actief door het zaalhockeytoernooi HBH 2016-2017
HEESCH - De hockeyers zijn de
winter goed doorgekomen. Ze
hebben niet stilgezeten! In de zaal
werd het HBH zaalhockeytoernooi voor hen georganiseerd.
Vanaf december 2016 tot en
met februari 2017 werden in de
weekenden de zaalhockeywedstrijden gespeeld in ‘t Vijfeiken
in Heesch. Het was een toernooi voor 27 teams uit Berlicum,
Heeswijk-Dinther en Heesch,
dat georganiseerd werd door de
Heesche hockeyclub MHCH.
Van de 27 teams waren er vijf
jongensteams, voor hen werd
een eigen competitie opgezet. Zij
speelden hun wedstrijden achter
elkaar in tijdsblokken van drie
uur, een opzet als de drieluik van

de hockeybond. Dat is hard werken! Uit iedere poule kwamen
poulewinnaars, Berlicum MA1,
Heesch MB3, Berlicum MD1 en
Berlicum MD3. Deze worden
ook via MHCH Heesch op LISA
bekend gemaakt. Het zaalhockeytoernooi is afgesloten, de
trainingen en wedstrijden buiten
kunnen weer beginnen!
Interesse om aan te sluiten bij
deze sportieve club?
Kijk op www.mhcheesch.nl
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n ist elr ode

Foto’s: Yvonne Rosenhart

Meer foto’s op
www.mooibernhe
ze.n

Optocht

l

Optocht

Boerenbru ilof

Scholenbezoek

Straatnaamonthulling

Scholenbezoek

Wever van het jaar

Carnavalsm is

Bezoek Laarstede

DE STEUN VAN ONDERSTAANDE BEDRIJVEN GEVEN ONLINE EEN GRATIS PODIUM VOOR ALLE VERENIGINGEN EN STICHTINGEN:
‘t Sfeerhuys bloem & styling
Installatiebedrijf T Loeffen
‘traject
Ambachtelijke Slagerij Van den Tillart
Autobedrijf Alfred van Dijk
Autobedrijf Langens
Autobedrijf Minnaar
Autobedrijf Timmermans
Autorijschool Van Sleuwen
Badkamermarkt.nl B.V.
Balletstudio Hanneke van der Stappen
Bernheze Makelaars & Adviseurs
Bevers Installatietechniek B.V.
Bevers Steencentrum B.V.
Boetiek24.nl
Boslo Investment
Bouwservice Hein Korsten
Brasserie ‘t oude Raadhuis
Brienen Groenprojecten
Café ‘t Tramstation
Centrum MAIA
Centrum Timmers ‘Hartje Maashorst’
Chocolade, IJs- en lunchcorner Chill
Chris van Velzen Aanhangers &
Autoschade
Cleefshoeve
Cor van Schaijk Aannemings- en
Transportmaatschappij B.V.
Cranen B.V.
Creatief & Lekker
D.I.O./The Readshop/PRIMA Sparkling
Dagbesteding In de Hei
Dagwinkel Schouten
Dagwinkel Vorstenbosch
Danaque Haarstudio

De Bakkers Lamers
Dinthers Eethuis
DressUp InStyle
DTG Kaarsen
Eetcafe ‘t Pumpke
Fa. van de Wetering
Fietsplus Rini
Financieel Centrum Heesch
Finovion Accountancy Bernheze
Fit en Family
Fransen Accountancy & Advies
Fysio Steins Hoogstraat
Gaaf Grafisch
Gabriellic Voetreflex
Galerie Bernheze
Gastronomia Italiana
Geurts Mengvoerders BV
Groente- en Fruitspeciaalzaak Ceelen
Hanenberg Materieel
Happy Swim Zwemschool
Heerkens Groente en Fruit B.V.
Heesch Koi
Het Gele Huis Hypotheken
Het Sentiment Restaurant
Hof van Donzel kinderboerderij
Hoogstede Optiek en Horen
Huiskamerinstituut Zieso
Hullie Speelboerderij
Influsso, loopbaanbegeleiding en
coaching
Installatiebedrijf Kerkhof & Pittens BV
Installatiebedrijf Traa BV
Installatiebedrijf van Dinther
Intense Feel Good - Look Amazing
Jacobs & Jacobs Woonsfeermakers

Janske van Eersel
Jumbo Wiegmans Heesch
Just Be Beauty & Balance
Kampeerboerderij De Vrije Lust
Kapsalon van Dinther Nistelrode
Karwei Heesch
KDV Piekobello - BSO De Rebbels en
BSO De Toversteen
Kinderopvang De Benjamin
Kinderopvang Het Beertje
Klasse RT
Langenhuizen Agrarisch Loon- en
Grondverzetbedrijf
Leon Kerkhof Tuinontwerp, aanleg en
onderhoud
LipsGroen Hoveniersbedrijf
Logopediepraktijk Heesch - Nistelrode
Los door het Bos
Lunenburg Events & More
Maas & van Oss
Machinale Timmerwerkplaats Jan Loeffen
MandalArt
Mario Supersize.nl
Marya Schoenen en Tassen
MG Service
Number 3 Lifestyle
Oefentherapie Cesar
Ontmoetingsplek De Nistel
OOvB adviseurs en accountants
Pantein Thuiszorg Heesch
Pantein Thuiszorg Heeswijk-Dinther
Pantein Thuiszorg Nistelrode
Partycentrum ‘t Maxend
Pas Banden en Accu’s
Plaza ‘t Supertje

Podotherapie van den Heuvel
Raamdecoratietotaalmarkt.nl B.V.
Raved Boutique & Musthaves
Rijschool Chris van Vught
Rijschool Nistelrode
Rivez assurantiën & risicobeheer BV
Runningtherapie Bernheze.
RWP Audio · Video · Lighting
Service Apotheek Nistelrode
Spoor8
Sport- & Healthclub Meer Sports
Stavast
Tekenburo Verkuylen
The Travel Club Annemarie van Erp
Tokonoot
UCE Computers
Van Boxtel Groep
van den Elzen Transport
Van der Lee Staalbouw
Van Lieshout Dier & Tuin VOF
Van Mook, De Echte Bakker
Van Schayk V.O.F.
Van Schijndel Tegels
Van Soest & Partners accountants en
adviseurs
Van Tilburg Mode & Sport
Van Tilburg Online
Veerkracht Counseling & Therapie
Venwico Schilderwerken
Verbossen Stukadoors
Wolletjes
WomenWorks
Zin in een Feestje

Graag vertellen wij u hoe u op de website komt te staan met een bedrijfspresentatie, u bent daarmee 24-uur per dag te vinden op de digitale snelweg. www.mooibernheze.nl
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dondeRdag 2 MaaRT
Tarotkaarten legging
Spoor 8 Weijen 77b Nistelrode
spreekuur dorpsplein
heesch
CC De Pas Heesch
informatiepunt
Welzijn hdl
CC Servaes Heeswijk-Dinther
Film: huisdiergeheimen
Filmhuis De Pas Heesch
Filmmiddag jeugd:
de grote Vriendelijke Reus
CC Nesterlé Nistelrode
eetpunt hdl
CC Servaes Heeswijk-Dinther
Workshop skincare
Spoor 8 Weijen 77b Nistelrode
Workshop: high heels
Creatief & Lekker Nistelrode
VRiJdag 3 MaaRT
Film: huisdiergeheimen
Filmhuis De Pas Heesch
Keezbordtoernooi
Vorstenbosch
De Stuik Vorstenbosch
Wereldgebedsdag
Willibrorduskerk
Heeswijk-Dinther
PAGINA 6
Meditatieavond
Spoor 8 Weijen 77b Nistelrode
Kaartavond Kbo-dinther
CC Servaes Heeswijk-Dinther
Publieksavond
Sterrenwacht Halley
Halleyweg 1 Heesch
PAGINA 22
zaTeRdag 4 MaaRT
start: ’t bomenpark
bernhezertoernooi
TV De Hoef Heesch & TV De
Ballendonk Heeswijk-Dinther

Jeugdmiddag en
Publieksavond
Sterrenwacht Halley
Halleyweg 1 Heesch
PAGINA 22

inloopspreekuur
Fysio steins hoogstraat
Maximum Heesch
VV Vogelvreugd: Kienen
CC Servaes Heeswijk-Dinther

zondag 5 MaaRT
Fietszegening
CC Servaes Heeswijk-Dinther
PAGINA 26
hKK de elf Rotten:
excursie helmond
Heemschuur Heesch
PAGINA 8

lezing hans Manders:
brain under construction
CC De Pas Heesch
Woensdag 8 MaaRT
buurtavond met broer
van gestel
Heemkamer Nistelrode

3 Ma folksongs
Kloosterkapel Vorstenbosch
PAGINA 2
Film: el olivio
Filmhuis De Pas Heesch
Politiek Café bRUg
CC De Pas Heesch
PAGINA 18
VV Vogelvreugd: Kaarten
CC Servaes Heeswijk-Dinther
Maandag 6 MaaRT
start kaartverkoop:
efkes anders
Nistelrode

Kaartmiddag Kbo-dinther
CC Servaes Heeswijk-Dinther
iMeet: op de thee bij Riny
Raadhuisplein 21
Heeswijk-Dinther
inloopbijeenkomst
liefhebbers van
de Maashorst
CC De Pas Heesch
PAGINA 5
Centrum Maia:
Reiki oefenavond
Palmenweg 5 Nistelrode
dondeRdag 9 MaaRT
spreekuur dorpsplein
heesch
CC De Pas Heesch

Centrum Maia:
Kennismakingslessen
Tai Chi - Qi gong
Palmenweg 5 Nistelrode
oud papier ophalen kern
en buitengebied
Heeswijk
informatieavond
over tinnitus
CC De Pas Heesch
PAGINA 4

Centrum Maia:
dierencommunicatie
Palmenweg 5 Nistelrode
informatiepunt
Welzijn hdl
CC Servaes Heeswijk-Dinther
Cursus studievaardigheden
voor leerlingen voortgezet
onderwijs
Klasse-RT Nistelrode

dinsdag 7 MaaRT
Voorjaarsworkshop
‘t sfeerhuys
Karlingerweg 1 Uden

eetpunt hdl
CC Servaes Heeswijk-Dinther
Workshop skincare
Spoor 8 Weijen 77b Nistelrode

spreekuur dorpsplein
heesch
CC De Pas Heesch

VRiJdag 10 MaaRT

Vieren-dag 2017
Abdij van Berne
Heeswijk-Dinther

Kbo nistelrode: informatie
ochtend digitale aangifte
CC Nesterlé Nistelrode

Voorjaarsworkshop
‘t sfeerhuys
Karlingerweg 1 Uden

Proeverij
Spoor 8 Weijen 77b Nistelrode

Creatief Café
CC Servaes Heeswijk-Dinther

nldoet
Bernheze

Centrum Maia: Meditatie
Palmenweg 5 Nistelrode

Kluscafé
De Stuik Vorstenbosch

Centrum Maia: Reiki 1
Palmenweg 5 Nistelrode
goeden doelen Fest
Watersteeg 20 Vorstenbosch
PAGINA 1
bzb & The Wetnecks
unplugged
CC Nesterlé Nistelrode
PAGINA 2
zaTeRdag 11 MaaRT
nldoet
Bernheze

Presentatie Kbo reis
Vorstenbosch & nistelrode
De Stuik Vorstenbosch
PAGINA 8
informatieavond
bs ‘t Maxend
Maxend 6 Nistelrode
Film: Julietta
Filmhuis De Pas Heesch
Meridiaan Qigong
Spoor 8 Weijen 77b Nistelrode
dinsdag 14 MaaRT

expositie objecten
Kloosterkapel Vorstenbosch
PAGINA 2

inloopochtend
bs ‘t Maxend
Maxend 6 Nistelrode

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

Voorjaarsworkshop
‘t sfeerhuys
Karlingerweg 1 Uden

open dag Kinderopvang
de benjamin
Maxend 6 Nistelrode

zonnebloem nistelrode:
zonneochtend
Zaal ‘t Tramstation Nistelrode

nisseroi aan de kook
Nistelrode

spreekuur dorpsplein
heesch
CC De Pas Heesch

goeden doelen Fest
Watersteeg 20 Vorstenbosch
PAGINA 1
zondag 12 MaaRT
Finale: ’t bomenpark
bernhezertoernooi
TV De Hoef Heesch
lentewandeling
samenloop voor hoop
Eetcafé ‘t Pumpke Nistelrode
expositie objecten
Kloosterkapel Vorstenbosch
PAGINA 2
Kbo nistelrode: Middag in
carnavaleske sferen
CC Nesterlé Nistelrode
Just Kiddin’ kinderconcert
Abdijstraat 53 HeeswijkDinther
VV Vogelvreugd: Kaarten
CC Servaes Heeswijk-Dinther
Maandag 13 MaaRT
start kaartverkoop:
bonte avonden
De Dagwinkel Loosbroek
inloopochtend bs delta
Herderstraat 2 Heesch

inloop en inschrijfmiddag
bs op Weg
Eggerlaan 8 Vorstenbosch
inloopspreekuur Fysio
steins hoogstraat
Maximum Heesch
Centrum Maia:
‘zwemmen’ in de
dolfijnen- & Walvissen
energie
Palmenweg 5 Nistelrode
VV Vogelvreugd: Kienen
CC Servaes Heeswijk-Dinther
Film: Julietta
Filmhuis De Pas Heesch
informatieavond
(moes)tuinieren
CC Servaes Heeswijk-Dinther
Woensdag 15 MaaRT
Tweede Kamerverkiezingen
Workshop:
Midi boltaartjes
Creatief & Lekker Nistelrode
Centrum Maia: spirituele
astrologie
Palmenweg 5 Nistelrode

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

