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folders deze week

marya schoenen en
tassen uit nistelrode
van lieshout
dier en tuin uit
heeswijk-dinther

actieve partner, want in teams
van twee wordt sportief gestreden om het kampioenschap van
Bernheze.

V.l.n.r.: Jan Wijnen, Tonnie van Es, Leny van de Ven en Ron de Lorijn

BERNHEZE - Ken je dat gevoel? Dat je na een lange rit naar je zonnige bestemming ongetraind op een Franse jeu-de-boulebaan wordt weggespeeld door ervaren boulers? Je
had je nog zo voorgenomen om in de lente een paar keer te oefenen, zodat je niet weer
werd ingemaakt door je tijdelijke Franse buurman, maar het is je weer niet gelukt. Nu
heb je de kans om in de lente aan je vorm te werken, zodat je die Fransen een poepje
kan laten ruiken. Gewoon in Nistelrode!
Op zaterdag 6 mei wordt er in
Nistelrode op het Raadhuisplein
voor de eerste keer het Bernheze Strand Jeu de Boules georganiseerd. Dit evenement biedt
iedereen die in Bernheze woont
de kans om in vorm te komen
voor het zomerseizoen in Frankrijk en daarbij zich ook nog tot
Jeu de Boules kampioen van
Bernheze te kronen. En met iedereen wordt ook echt iedereen
bedoeld. Van jong tot oud, van
professional tot amateur. Iedereen kan zich aanmelden voor dit
evenement, ook als je de sport
nog nooit hebt beoefend. Het
enige wat je nodig hebt is een

Bernheze
Strand
Jeu de Boules

Een heel
weekend om
actief in de
stemming te
komen voor je
zomervakantie

De organisatie heeft in samenspraak met volleybalclub Tornado en de horeca-ondernemers
Ron de Lorijn en Tonnie van Es
zaterdag 6 mei uitgekozen voor
deze primeur. Het zand dat voor
het Beachvolleybaltoernooi op
zondag 7 mei al gratis werd geleverd door Jos van der Heijden,
kon natuurlijk ook gebruikt worden om een andere tak van sport
te promoten. Een heel weekend
om actief in de stemming te komen voor je zomervakantie is
daarmee gewaarborgd.
Terwijl Ron en Tonnie je, tussen
de wedstrijden door, verzorgen
met een drankje en een hapje,
kun je genieten van de Franse
sfeer op het plein en de terrassen.
Of de horeca-ondernemers je
verblijden met een Franse baguette of een Hollandse Bal de
Jus, blijft nog een verrassing. Ze
hebben wel al laten weten de
deelnemers echt in de watten
te leggen en zorgen dat ze niks
tekort komen.

Boomrooierij
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Zet het dus in je agenda. Zaterdag 6 mei wordt er op het
Bernheze Strand gestreden wie
zich een jaar lang Jeu de Boule
kampioen van Bernheze mag
noemen.
Geïnteresseerden die zich willen
opgeven of graag meer informatie zouden willen, kunnen gebruik maken van het e-mailadres
bernhezestrandjeudeboules@
hotmail.com of bellen met Leny
van de Ven via 06-48564833.
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Op weg naar Koningsdag
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Muzikaal Bernheze
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Krant niet op
woensdag ontvangen?
Tel. 0412-795170 of
06-22222955

Sinds 1937 een begrip in Nederland!

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

sch. n l
www.g a afg rafi
NISTELRODE Laar 28 | 5388 HG Nistelrode | Tel. (0412) 61 24 33

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

www.decozonwering.nl

• Bomen rooien
• Bomen snoeien
• Stobben frezen

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

0413-224100 - www.vanweertrondhout.nl

Zie pagina 17

Jumbo Wiegmans Heesch
Jumbo Nistelrode

Jumbo Heeswijk Dinther
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Vajen en Venna zingen op benefietconcert
Voedselbank Oss en omstreken
OSS/BERNHEZE - De Oijense zangeressen en zusjes Vajen en Venna
van den Bosch luisteren het benefietconcert Voedselbank Broodnodig op. Het concert is ten bate van de Voedselbank voor Oss en
Omgeving. De zangeressen worden begeleid door stadsharmonie
KVA en zingen meerdere nummers op het benefietconcert. Het evenement is vrijdag 16 juni in theater de Lievekamp in Oss.
“Het benefietconcert wordt gehouden om continuïteit te waarborgen van de Voedselbank. Het
is ieder jaar weer problematisch
om de begroting rond te krijgen”, stelt voorzitter Piet Coolegem van de Voedselbank voor
Oss en Omgeving, “ondanks
subsidies van de gemeenten Oss
en Bernheze en donaties van bedrijven en particulieren. Coolegem zegt gelukkig te zijn met de
toezegging van Vajen en Venna
om geheel belangeloos iets voor
de Voedselbank te doen. “Het
zijn namen die veel Ossenaren
aanspreken. Zo hopen we dat
het benefietconcert voor een
breder publiek interessant wordt.
Ook stadsharmonie KVA spreekt

veel mensen aan, maar nu ze samen enkele nummers ten gehore
brengen, is het programma meer
dan af.”
Vajen en Venna zijn onder meer
bekend van musicals als ‘The
Sound of Music’ waarin ze hebben opgetreden en Vajen speelt
ook nog in de bekende televisieserie ‘Spangas’. Met de regisseur
van het benefietconcert Peter
van Aar wordt bekeken welke
nummers Vajen en Venna gaan
zingen. Vajen van den Bosch
zegt dat ze heel graag belangeloos meewerkt aan het benefietconcert: “Het is een goed doel
en we doen graag iets terug voor
Oss.”

Vajen

Venna

Kaartjes voor het concert zijn verkrijgbaar via de site van de
Lievekamp: lievekamp.nl/info.voedselbank_broodnodig.

Eetwinkel

Advertorial
Aanlevertijden
Kopij/redactie:
maandag tot 12.00 uur.
Familieberichten:
maandag tot 18.00 uur.
Info@demooibernhezekrant.nl
Advertenties:
verkoop@bernhezemedia.com
Bezorgklachten
info@demooibernhezekrant.nl
0412-795170
Aan de inhoud van DeMooiBernhezeKrant is alle mogelijke zorg besteed.
Er kunnen echter geen rechten aan
worden ontleend.
De uitgever zal geen aansprakelijkheid
aanvaarden. Niets uit deze uitgave
mag op enigerlei wijze worden
verveelvoudigd en/of openbaar
worden gemaakt zonder toestemming
van Bernheze Media.

28 maart
t/m 14 ap
ril

DE NATIONALE
RESTAURANT WEEK
Van 28 maart t/m 14 april staat Restaurant Het Sentiment
volledig in het teken van de Nationale Restaurant Week.
Deze periode kunt u komen genieten van een 3-gangen
menu voor € 27,50 per persoon. Het is ook mogelijk
om uit te breiden naar een 4-gangen menu,
dit kost dan € 35,- per persoon.
Vanaf 16 maart kunt u reserveren via de website www.restaurantweek.nl

tante Door:
• Biologisch lamsvlees

• Limousin rund- en kalfsvlees
• Porc plein air varkensvlees

• Biologisch groente/fruit/zuivel
Kippenbouten

Eetwinkel
DrumsticKs

KarbonaDe
500 gram

€ 3.49

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

www.slagerij-poelierrinyvanesch.nl

• Limousin rund- en kalfsvlees
• Porc plein air varkensvlees

Met gastvrije groet, TEAM HET SENTIMENT
Reserveren kan telefonisch 0413-320016 of via
www.hetsentiment.nl/reserveren

• Wild en gevogelte

• Label rouge kipproducten

• Label rouge kipproducten

GeGrilDe
• Wild en gevogelte
Kippenbouten
• Biologisch lamsvlees

• Biologisch groente/fruit/zuivel

per stuk

€ 1.95

Wist u dat u bij ons (h)Eerlijke gegrilde kippen kunt bestellen en
deze op het door u gewenste tijdstip bij ons op kunt halen.
Wist u dat wij ook op Facebook te vinden zijn.
’t Dorp 67 • Heesch • Tel. 0412-454077 / 06-21460573

www.slagerij-poelierrinyvanesch.nl

Lente bij de Benjamin & Nissebisjes
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Je kunt gemakkelijker iets
goeds doen dan je denkt
Nistelrode – Yvonne Sturm is onderneemster, met niet alleen hart voor de zaak, maar ook voor mensen. Vanuit haar geloof zet zij zich graag in voor kwetsbare groepen.
Bijzondere Kerst
Yvonne: “Ik wilde al heel lang
ook iets voor ouderen doen.
Mijn kinderen zeiden: ‘Doe het
gewoon!’ Met het hele
gezin besloten we
tien ouderen uit
te nodigen om
Tweede Kerstdag bij ons
te vieren. Ik
belde
met
Welzorg, De
Zonnebloem
en de pastorale
eenheid van het
dorp. Uiteindelijk
kwam ik terecht bij
Toon van Dijk, die een lijst
samenstelde van 70-plussers
voor wie zo’n uitje zeer welkom
zou zijn. Ik ging bij deze mensen
langs om kennis te maken en te
bespreken wat ze wel en niet
konden eten, of ze wilden wandelen en of ze vervoer hadden.
Mijn kinderen wilden wel taxiën.

Yvonne gelooft in creatief goed doen

Tekst: Henriëtte Maas Foto’s: Marcel van der Steen

Mijn
kinderen
zeiden:
‘Doe het
gewoon!’

Yvonne (53) is Zeeuwse en
kwam 25 jaar geleden naar
Brabant om met haar man een
groothandel in biologische producten op te zetten. Ze woont
met haar man en vier kinderen
15 jaar in Nistelrode, in een zelfgebouwde ‘hobbyboerderij’ met
varkens, kippen, konijnen en
schapen.
Kaarten
Yvonne: “Sinds 2010 is mijn
hobby het hergebruiken van
kaarten. Ik vind hergebruik van
producten belangrijk. Met stukken van oude kaarten, gekleurd
papier en andere materialen, zoals stofjes, knopen en kunstige
borduur- of haakwerkjes, maak
ik samen met vrijwilligers nieuwe
kaarten. Die verkopen we. De
opbrengst gaat via een zendeling
uit Schijndel naar een Kinderdorp
voor verwaarloosde kinderen in
Borneo. De kinderen weten waar
het geld vandaan komt en sturen
regelmatig kaartjes met tekeningen en bedankjes.”

De mensen waren blij met mijn
bezoekje. Ik kreeg er steeds
meer zin in! Ik vroeg mijn huisarts, dokter Van der Heijden, of
we tijdens de wandeling bij hem
even konden uitrusten en opwarmen. Dat kon. Toen we daar
aan kwamen, zat hij met een
kampvuur, glühwein en een accordeon op ons te wachten. We
zongen met z’n allen kerstliedjes. Ik kreeg er kippenvel van: zo
maar uit het niets, zo’n bijzondere Kerst!”
Gewoon doen!
Yvonne: “Je kunt gemakkelijker
iets goeds doen dan je denkt.
Het is een kwestie van doen.
Voor het organiseren en voor
de contacten onderling moet de
groep niet te groot zijn. Nu kon
iedereen gezellig praten. Het
gaat om de sociale contacten.
We hebben er allemaal nog weken van nagenoten!
Wie zelf iets wil organiseren
en informatie wil, kan contact
opnemen met mij. Dat geldt
ook voor mensen die gebruikte
kaarten, knopen, postzegels en
dergelijke willen inleveren. En
natuurlijk als ze kaarten willen
kopen! Oude kaarten inleveren is goed voor het milieu en
je sponsort daarmee een goed
project!”
Yvonne Sturm, Heibloem 11,
5388 VV Nistelrode,
0412-402418 of 06-20615906.

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

Column D’n Blieker
Tim Wijnen beschrijft zijn unieke kijk
op dagelijkse herkenbare belevenissen.

Jambers-collega
“Op maandag van negen tot vijf speelt hij de kantoorklerk en
houdt hij zich keurig aan de regels. Hij springt niet uit de band
en gedraagt zich zoals een rechtschapen burger zich hoort te
gedragen. Maar in het weekend zou niemand van de werkvloer
hem herkennen als hij zich op de dansvIoer badend in het zweet
laat gaan op de bonkende beats van de meest obscure Vlaamse
terrorhouse-dj’s. Dit is Peter uit Zottegem, de man met twee
totaal verschillende gezichten. Wat drijft hem om deze totaal
verschillende persoonlijkheden totaal gescheiden van elkaar te
laten leven?”
Paul Jambers begon zijn televisieprogramma vaak met deze in
mijn ogen fascinerende zinnen. Ik was er toen, in mijn puberjaren,
van overtuigd dat iedereen die bij een middelgroot bedrijf werkt
wel zo’n collega moest hebben. Zo’n collega die doordeweeks
tijdens kantooruren de degelijkheid zelve is, maar waarvan je
stiekem denkt dat het honderd procent Jambers-materiaal is.
Het is jammer dat Jambers vroeger alleen Vlaamse schizofrenen
portretteerde, anders had ik bij zijn programma helemaal op het
puntje van mijn stoel gezeten.
Ik stelde me voor hoe spannend het zou moeten zijn voor al die
Vlamingen om elke nieuwe aflevering van Jambers te kijken.
Elke Vlaming hoopte in die tijd dat die man van bijvoorbeeld de
financiële administratie nu eens voorbij zou komen, waarvan ze al
langer het vermoeden hadden dat die het onmogelijk zeven dagen
in de week vol kon houden zo ontzettend binnen de lijntjes te
kleuren. Hij moest en zou een bizarre uitspatting in het weekend
hebben, dat kon niet anders.
Nu ik zelf in een middelgroot bedrijf werk, weet ik dat Jambers
echt een select groepje heeft gevonden voor zijn programma.
Als ik nu naar een Jambers-achtig
programma kijk, kan ik me niet
voorstellen dat ik ineens een
collega voorbij zie komen die
vol trots laat zien dat hij in het
weekend het liefst alleen gekleed
in een luier door zijn woonkamer
paradeert.
Alhoewel, die nieuwe van de
tweede verdieping…. Het zou
me niks verbazen.
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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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Puur en natuurlijk eten
in de praktijk

Jaarvergadering van Zonnebloemafdeling HDLV

HEESCH - KennisMakers Jannie de Bruijne en Anna Maria van den
Berg laten iedereen ontdekken wat puur en natuurlijk eten is tijdens
deze interactieve bijeenkomst.
Weet jij niet meer wat je moet
geloven als het om voeding
gaat? Kom dan naar de lezing
‘Puur en natuurlijk eten in de
praktijk’ op donderdag 23 maart
van 20.00 tot 22.00 uur in de bibliotheek Heesch.

Leer natuurlijk eten
zelf herkennen
Ontdek zelf wat puur en natuurlijk eten is tijdens de interactieve
bijeenkomst van Jannie de Bruijne, van zelfoogsttuin ‘De Wijsthof’, en Anna Maria van den
Berg, natuurvoedingskundige.
Ze vertellen je hoe je natuurlijk
eten zelf kunt herkennen en hoe
het geteeld wordt. Het wordt
een interactieve bijeenkomst
waarbij je als deelnemer al je vragen kwijt kunt en met elkaar in
gesprek kunt gaan.

Jannie
de Bruijne &
Anna Maria
van Bergen

Puur en
natuurlijk
eten in
de praktijk

Do. 23 maart 2017
Van 20.00 - 22.00 uur
Heesch, de Bibliotheek
Gratis toegang

www.bibliotheekbernheze.nl

Hopelijk zal deze interactieve lezing de aanwezigen meer leren
over natuurlijke voeding.
De entree is gratis maar wel
graag van tevoren aanmelden
via www.nobb.nl of aan de balie
bij één van de bibliotheken in de
regio.

Alle monturen zijn geprijsd inclusief
enkelvoudig ontspiegeld glas
‘t Dorp 30a - 5384 MA Heesch - 0412-473320 - www.zegersoptiek.nl

HEESWIJK-DINTHER/LOOSBROEK/VORSTENBOSCH - Maandag 6
maart was de jaarvergadering van de Zonnebloemafdeling in zaal
De Stuik in Vorstenbosch. 40 Vrijwilligers waren hier aanwezig en
Marijke Verhagen en Antoon en Jeanne Wonders kregen het zilveren
Zonnebloeminsigne opgespeld omdat ze tien jaar vrijwilliger waren.
De jubilarissen kregen een mooi
bloemstuk en ook een aantal
andere vrijwilligers werden voor
hun jarenlange inzet in het zonnetje gezet. 35 Jaar vrijwilliger
waren An Dobbelsteen en Tonnie Vogels. Annie van Dijk en
Ricky van Kessel waren 20 jaar
vrijwilliger en Ans Loeffen en Annemie Bok alweer 15 jaar. Tevens
werd er afscheid genomen van
secretaresse Toos van Boxmeer
na de maximale bestuurstermijn
van 12 jaar. Voor haar was er
ook een bloemstuk en enkele

passende cadeaus. Als dank voor
het vele werk dat Toos heeft verricht werd het zonnebloemlied
gezongen; wel met een aangepaste tekst.
Als nieuw bestuurslid werd Ingrid Habraken gekozen. Op de
vergadering was Steven Arduin,
districtshoofd Zonnebloem, aanwezig. Hij vertelde wat zijn werk
was binnen de Zonnebloem.
Na de pauze was er een gezellig samenzijn met een quiz, een
hapje en een drankje.

Gezonde maaltijd is
belangrijk voor ouderen
BERNHEZE - “Om voldoende goede voedingsstoffen binnen te krijgen is een dagelijkse warme maaltijd onontbeerlijk.” Aan het woord
is Carmen van den Boom, die de maaltijdservice bij ONS welzijn
coördineert. “Te vaak zien we dat die warme maaltijd er bij inschiet,
met name bij ouderen.

INGEGROEIDE
TEENNAGEL?
Voorkom veel pijn en een
operatie!
Bezoek één van onze podotherapeuten.
Wij zijn gespecialiseerd in de behandeling,
het herstel en preventie van het ingroeien
van de nagel.

Bel of mail voor een afspraak
Telefoon
: 073 547 00 19
E-mail
: info@makkelijklopen.nl
Website
: www.makkelijklopen.nl

T 073 547 00 19
info@makkelijklopen.nl
www.makkelijklopen.nl

Berghem
Berlicum
Breugel
Heeswijk
‘s Hertogenbosch
Rosmalen
Schijndel
Sint Oedenrode
Vinkel

Dat kan allerlei oorzaken hebben. Sommige mensen worden
bijvoorbeeld minder mobiel,
waardoor ze nog moeilijk boodschappen kunnen doen. Maar
ook financiën kunnen een reden
zijn om niet elke dag te koken;
nogal wat 60-plussers kunnen naar eigen zeggen moeilijk
rondkomen.” Tien dagdelen per
week zijn er twee koelwagens
van ONS welzijn op pad om de
bestelde maaltijden te bezorgen.
Meestal worden ze bemand door
twee vrijwilligers, een chauffeur
en een bezorger. Die maaltijden
kunnen in de koelkast bewaard
worden. Op het moment dat

uur, telefoonnummer 0413745553 en via het e-mailadres
maaltijdservice@ons-welzijn.nl.
20% Cyaan • 100% Magenta • 60% Yellow

50% Magenta • 100% Yellow

50% Cyaan • 100% Magenta

Vijf halen, drie betalen
Mensen die kennis willen maken
met de maaltijdservice kunnen
een proefpakket bestellen bij
ONS welzijn. Zij krijgen dan vijf
maaltijden thuis bezorgd, waarvan er twee gratis zijn.

Mensen die kennis willen maken,
kunnen een proefpakket bestellen
het hen uitkomt kunnen mensen
dan in ongeveer 10 minuten een
smakelijke warme maaltijd op tafel zetten. Voor meer informatie
en om zich aan te melden voor
de maaltijdservice kunnen mensen contact opnemen met ONS
welzijn. Dat kan telefonisch op
werkdagen tussen 9.00 en 17.00

Ook die maaltijden kunnen ze
zelf kiezen, zodat ze een goed
beeld kunnen krijgen van de
kwaliteit van de maaltijden die
door ONS welzijn bezorgd worden en welke het lekkerst zijn.
Want warme maaltijden moeten
niet alleen gezond zijn, maar ook
lekker.
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Op

weg naar

koningsdag met...

Heeswijkdinther

Feest voor jong en oud tijdens Koningsdag

rie

ma
Anne
ée
Dang

Druk aan de vergadertafel

Tekst: Tamlyn van Lanen Foto’s: Yvonne Rosenhart

HEESWIJK-DINTHER – Het Oranjecomité, bestaande uit 12 mannen en vrouwen uit het dorp, doet ieder
jaar haar uiterste best om van de viering van Koningsdag een feest te maken voor iedereen. Er wordt
gedacht aan de allerkleinsten van de basisschool, maar ook de bewoners van Cunera en De Bongerd
worden niet vergeten.

Het Oranjecomité
maakt van
Koningsdag
een feest voor
iedereen

Voor het comité begint de dag
vroeg. Vanaf 7.00 uur in de ochtend is zij al bezig met het opbouwen voor de aubade, daarna
worden de spellen opgebouwd
die vanaf 17.00 uur worden opgeruimd. Een lange dag voor het
comité, die veel steun heeft aan
de vele vrijwilligers die een handje helpen.
Samen zorgen zij ervoor dat er
’s ochtends een mooie ceremonie
plaatsvindt tijdens de aubade,
waar de lokale harmonie, fanfare

en de gildes ook een eer aan de
Koning betonen. Voorafgaand
start vanaf de kerken een versierde fietstocht.
In de middag worden er spelletjes
georganiseerd waar alle kinderen
die op de basisschool zitten aan
mee kunnen doen.
Zij kunnen aan de hand van een
spelkaart van € 2,- meedoen
met de spellen en daarbij genieten van ranja en wat lekkers.
Ondertussen kunnen de ouders
op het plein genieten van allerlei
live optredens. Er is in de mid-

Jolan
Verw da
er

dag ook een fietstocht uitgezet,
waarbij geïnteresseerden een
mooie route van ongeveer 30 kilometer kunnen fietsen. Voor de
wat oudere kinderen is er, in samenwerking met Stichting Ranja,
een survivaltocht opgezet. En als
laatste is er ook aan de bewoners
van Cunera en De Bongerd gedacht. Hier verzorgt het Oranjecomité samen met Laverhof een
gezellig optreden en wat lekkers
voor de bewoners.

Nieuwe, jonge,
ondernemende
leden nodig
én nieuwe
vrijwilligers
De meeste leden van het Oranjecomité draaien al lang mee,
sommigen zelfs al 25 jaar. Er zijn
leden die hebben aangegeven
te gaan stoppen en het comité
is aan verjonging toe. Daarom
zoekt zij nieuwe jonge, ondernemende leden! Als je interesse
hebt om je bij dit gezellige en fijne comité aan te sluiten kun je
een mail sturen naar
info@oranjecomite-heeswijkdinther.nl.

der
Dennis Son

breken doe je samen

Ook zoekt het comité nog vrijwilligers die mee willen helpen
tijdens Koningsdag. Voor alle
activiteiten zoekt zij nog vrijwilligers, van begeleiding bij de spellen tot het op- en afbouwen van
een van de activiteiten.
Je mag je aanmelden als vrijwilliger vanaf 14 jaar en het kan
ingezet worden als maatschappelijke stage.

breekbrood is gemaakt om te delen

Onze Brabander breker is ’n donkerbruin meergranen met pittige Drielse oude kaas er doorheen gebakken.
Een gezelligheidsbrood. Samen lunchen, dineren of borrelen... samen breken. Wij geven altijd als tip;
even in de oven het lekkerst voor ’n heerlijke krokante korst.

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

Brabander
breker

e bakkers

tips van d

Bij aankoop

:
van 2 broden

r
Roomboteetten
Vloerkad
4 stuks

1,

2,

95

00
geldig t/m 22-3-2017

normaal 3,50
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parochienieuws

Sara Maitland spreekt in de Abdij
Berne over ‘Stilte als antwoord’
Handgereedschap over? van
HEESWIJK-DINTHER - De bekende Engelse schrijfster Sara Maitland is van 17 tot en met 21 maart na
Geef het een tweede leven in de derde wereld!

zes jaar opnieuw in Nederland. Haar boek ‘Book of Silence’, vertaald in het Nederlands als ‘Stilte als
antwoord’, is onverminderd populair in een tijd waarin ‘stilte’ door velen steeds meer als een schaars,
belangrijk en zelfs noodzakelijk ‘item’ wordt (her-)ontdekt.

Zondag 19 maart Abdij van Berne
Het boek ‘Stilte als antwoord’
wordt meer en meer ontdekt als
een oorspronkelijke en gezaghebbende studie naar ‘de stilte’.
Een boek over de waarde, de
kwetsbaarheid, de noodzaak,
de meer-dan-afwezigheid - van
geluid - en vreemdheid van stilte. Maitland is gefascineerd door

In ontwikkelingslanden hangt
het hebben van inkomen af van
het hebben van bijvoorbeeld het
juiste gereedschap.
Het verhaal van de vis en de
hengel zal een ieder bekend zijn:
geef iemand een vis en hij eet één

dag, geef hem een hengel en hij
eet elke dag. Daarom wordt er
vanaf 19 maart tot en met 1 mei
in de parochie De Goede Herder
weer handgereedschap ingeza-

Het juiste
gereedschap hangt
af van het inkomen
meld. Je kunt dit gereedschap inleveren bij vijf van de zes kerken
die de parochie rijk is: Geffen,
Heesch, Nistelrode, Nuland en
Vorstenbosch. Vervolgens wordt
het opgeknapt door de Solidariteitswerkplaats in Uden en vanuit daar verstuurd naar de derde
wereld om opnieuw te worden
gebruikt.
Voor meer informatie:
bergsma@petrusemmausparochie.nl.

Bernekringzaal, Abdij van Berne,
Abdijstraat 49, 5473 AD Heeswijk-Dinther.
De entreeprijs bedraagt € 7,50
per persoon en dit is inclusief
koffie/thee. Graag betalen ter
plaatse.

Zondag 19 maart, aanvang
15.00 uur, inloop 14.30 uur met
koffie en thee.

Plaatsen dienen vooraf gereserveerd te worden via
activiteiten@bernemedia.com.

Terugkeer tot de wortels,
naar het wezenlijke,
dat is stilte

BERNHEZE - Wie tijdens een vakantie of dagje uit in een kerk rondkijkt, ziet zo af en toe ook de heilige Jozef als timmerman afgebeeld,
met een zaag in de hand, staande aan een werkbank.
Jezus leerde van hem het beroep
van timmerman en deelde met
Jozef de dagelijkse inspanning
en voldoening van het werk. In
1479 krijgt Jozef als werkman
een plaats op de heiligenkalender.
Zijn hoogfeestdag is op 19
maart. In 1955 voerde paus Pius
XII op 1 mei de feestdag Sint Jozef Werkman in als katholieke
tegenhanger van de Dag van
de Arbeid. Paus Johannes XXIII
maakte hem tot beschermheer
van het tweede Vaticaans Concilie vanwege zijn gevoel voor
rechtvaardigheid.

de stilte, ze woont inmiddels enkele jaren alleen in een verlaten
deel van Noordwest Engeland
en schrijft daar over wat de stilte
haar brengt en over de ambivalentie in zichzelf en in onze cultuur ten opzichte van de stilte.

Lezing bij Heemkundekring De Wojstap
HEESWIJK-DINTHER - Henk Buijks uit Heesch, regiohistoricus, gaat een lezing geven over het onderwerp Zandwegen in Noordoost Brabant. Hij gaat op donderdag 23 maart uitgebreid in op onverharde
wegen, de zandwegen, die vroeger de norm waren en nu dreigen te verdwijnen.
Vroeger werden verharde wegen ‘kunstwegen’ genoemd. De
‘echte’ wegen waren onverhard,
dus modderig in de winter en rul
in de zomer. Er hangt wel een
waas van romantiek omheen.
Neem nou liedjes zoals ‘Een karretje dat op de zandweg reed.
De maan scheen helder – de
weg was breed. Het paardje liep
met luste!’
Maar het moet wel vermeld worden dat deze wegen zeker niet
makkelijk waren voor mensen te
voet en voor getrokken wagens.
Het zandweggetje ‘De Dieppoel’ 

De Gouverneursweg, onderdeel van de weg ‘s-Hertogenbosch-Veghel, was de eerste verharde weg in Heeswijk-Dinther.
Nadat begin 20e eeuw de auto
zijn intrede had gedaan, groeide
het aantal kilometers verharde
weg sneller.
Wie nu een gedetailleerde wegenkaart van Noordoost-Brabant

bekijkt, ziet nauwelijks zandwegen meer. Vele zijn verdwenen
als gevolg van ruilverkavelingen
en nog steeds worden zandwegen afgesloten en soms na een
aantal jaren omgeploegd.
Toch zijn ze er nog steeds, vaak
op karakteristieke plekken en elk
met een eigen geschiedenis of
verhaal.

Foto: archief van De Wojstap

Iedereen is van harte uitgenodigd voor dit boeiende onderwerp!
De lezing wordt gehouden in de
Heemkamer, Raadhuisplein 21a
in Heeswijk-Dinther en begint
om 20.00 uur.
Voor leden is deze avond gratis,
niet-leden betalen € 2,- per persoon.
DOWNLOAD ONZE WEBAPP!

ONTZORGT BIJ
OVERLIJDEN

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

Zoekt u gebruikte bouwmaterialen?
kom vrijblijvend langs

LEVATIO wordt gevormd door
een team van mensen die
via een zeer persoonlijke
benadering, een sterke
betrokkenheid en een sterk
inlevingsvermogen zorgen
voor een persoonlijk
afscheid van uw dierbare.

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

Onze handen zijn:
Ook indien u elders
verzekerd bent.

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

Voor u, naast u, met u

dvertentie Mijland 0413_50x103 mm_v2.indd 1

Hoogstraat 108, Berlicum
06 - 83 53 07 40
06 - 51 41 91 67
info@levatio-uitvaartzorg.nl
www.levatio-uitvaartzorg.nl

20/04/16 10:25

TOEREIKEND - VERZORGEND - TROOSTEND - ONTZORGEND
HELPEND - VERWARMEND - ONDERSTEUNEND
VERZACHTEND - BEGELEIDEND
LOSLATEND - PERSOONLIJK

Wij staan dag en nacht voor u klaar!
Heeswijk - Dinther - Loosbroek - Vorstenbosch
Heesch - Nistelrode

• 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

7

Woensdag 15 maart 2017

Toneelvereniging Arcadia speelt
de komedie ‘Moord aan Boord’!
HEESCH - De trossen gaan los… we nemen je mee op ons luxe cruiseschip ‘Princess Miracle’ waar kapitein Adrie Hendriks de dagelijkse leiding heeft. De crew bestaat uit Julia, die in het geheim verliefd
is op de kapitein, Stien, de altijd luie en onbeschofte werkster, dokter Paul van de Velde (of is hij toch
geen dokter?) en Feline van het hoofdentertainment.

Aanbiedingen
2014
Aanbiedingengeldig
geldigvan
van18
16t/m
t/m24
22juli
maart
Aan Laar / Tramstraat - Nistelrode

Groent� e� frui�
d�’� d� klo�
ron� geniete�

GROENTEMIX 500 gram € 1.50
Als gasten gaan aan boord twee
vriendinnen van adel, Trude en
Elize, Lynn, winnares van de Voice of Polen, Bep van Casteren

JONAGORED APPELS 1 kilo € 0.98

We bezorgen alle aanwezigen
een avondje uit in CC de Pas op
zaterdag 25 of zondag 26 maart
zoals je van ons gewend bent, en

PERSSINAASAPPELS 20+5 gratis
Verse Hollandse asperges
Geschild/ongeschild

Geniet van de mooie reis
naar Zuid-Amerika met als
eindbestemming Brazilië
die een prijsvraag heeft gewonnen en een inspecteur van de
politie.
Het zal de gasten aan niets ontbreken op dit luxueuze cruiseschip. Feline verzorgt het entertainment met zang en dans
en er is een prachtige showtrap.
Het diner is van hoge kwaliteit
en de stuurhut van de kapitein
heeft technisch alles wat hij zich
maar wensen kan. Het zonnedek
heeft heerlijke stoelen om daar
te genieten van een mooie reis
naar Zuid-Amerika met als eindbestemming Brazilië.

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

Tarwebollen

we zien je graag aan boord van
cruiseschip De Princess Miracle.

4+2

Kaartverkoop loopt via www.arcadia-heesch.nl.
Je kunt de kaartjes ook kopen bij
boekhandel Ceelen in Heesch.

GRATIS
4 voorgebakken
pistolets

Thea en Eline van Dijk
Schat,
g
Ben zo teru
j Thea
Ben even bi
n Dijk
en Eline va
ndeling
Voor mijn beha
Kusjes mam
Kerkweg 7 - 5384 NL Heesch - 0412-454402 - www.schoonheidenkapsalontheaeneline.nl

Nieuw!
Lentenestje
van € 5,25 voor

4,25

wit

1, 00

Er wordt al maanden gezaagd,
getimmerd en geverfd aan het
decor door twee fantastische
vrijwilligers, namelijk Willie van
Gaal en Chris Hendriks. Dit alles
onder supervisie van Will Cranenburg en Adrie Hendriks.

Schoonheids- en kapsalon, pedicure en manicure

EkoPlaza webshop
afhaalpunt

Voorjaarsbrood gevuld met abrikozen,
room, krenten/rozijnen en amandelen

Van Mook
De Echte Bakker

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

www.g a afg rafi

sch. n l
s

aat poster

groot form

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

Gezien worden en een boodschap
overbrengen die begrepen wordt,
is niet altijd gemakkelijk.
Wij, Bernheze Media,
kunnen u daarbij helpen.
www.bernhezemedia.nl

Vorstenbosch
0413-363645

Nistelrode
0412-611282

Beefburgers

Chili con carne

4+1 gratis

100 gr.

€ 1,00

Canadese ham
Heerlijk bij
asperges

Kip ham/kaas

100 gr.

1 kilo friet gratis

€ 1,30

per stuk

€ 1,95

Bij afname van 4 stuks

VOLOP PARKEERGELEGENHEID
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Kort nieuws

kbo vorstenbosch

KBO Bernheze
Quizzen met
de senioren
VORSTENBOSCH - De ontspanningscommissie heeft voor de
jaarlijkse KBO-quiz een aantal
lijsten met vragen in elkaar gezet om op een gezellige manier
de kennis van de deelnemers te
testen.
Het gaat plaatsvinden op woensdag 29 maart vanaf 19.00 uur
met thee en koffie. De zaal gaat
om 18.30 uur open. Bij binnenkomst worden tafelnummers
getrokken en op deze manier
worden de teams willekeurig
samengesteld. Voor de winnende tafel zijn er na afloop leuke
prijsjes. Tijdens de avond zal er
gezorgd worden koffie en een
drankje en aan het einde is er een
loterij. De kosten bedragen € 2,per persoon. Graag ruim van tevoren opgeven.

Van 18.30 tot 20.30 uur staan de
vrijwilligers weer voor je klaar om
de aangeboden spullen te repareren.
Het kluscafé is bedoeld voor alle
inwoners van Bernheze en misschien heb je nog ideeën voor
hen. Geef je apparaten een tweede kans, weggooien kan altijd
nog. Alle data van het kluscafé
voor dit jaar staan vermeld op
de evenementenkalender op de
achterzijde van deze krant en op
de website van Loosbroek,
www.loosbroek.nu.
Voor meer informatie kan je terecht bij Jan van Eerd, 0412480658 of bij Betsie van Zutphen,
0413-229692.

Liederentafel

Op dinsdag 21 maart zijn de vrijwilligers van het kluscafé weer
aanwezig bij Harrie en Rien van
Zoggel in de Achterdonksestraat 7

deze avond verzorgen. Het repertoire bestaat voornamelijk uit
bekende Nederlandse liederen,
die de meeste senioren vanuit
hun jeugd wel kennen. De aanvang van deze meezingavond is
19.30 uur en het duurt tot ongeveer 22.00 uur; dit is inclusief
een korte pauze. De zaal is open
om 19.00 uur en de entree is
€ 1,50 inclusief een kopje koffie
of thee. Deze avond is voor iedere 50 plusser toegankelijk. Breng
dus gerust vrienden en kennissen
mee want... hoe meer zielen hoe
meer vreugd!

Jaarlijkse
algemene ledenvergadering
HEESCH - De leden waren massaal gekomen om te vergaderen
over hun KBO. Het is duidelijk:
KBO leeft in Heesch. D’n Herd
was vrijdag 10 maart afgeladen
vol.

Kluscafé
LOOSBROEK - Het voorjaar
komt eraan en het is dan ook nu
de tijd om je tuingereedschap na
te laten kijken.

Quizzen, klussen en zingen

VORSTENBOSCH - Op woensdagavond 22 maart organiseert
KBO Vorstenbosch weer een liederentafel in De Stuik.
De muzikanten van ‘Het Liederenhofke’ uit Odiliapeel zullen

In 2016 is er intensief gezocht
naar kandidaten voor de vervanging van aftredende bestuursleden en dat is gelukt. Er zat een
voltallig bestuur bestaande uit
één vrouw en zes mannen achter
de tafel.
Uitgebreid is verslag gedaan van
de activiteiten in 2016. De verga-

dering hoorde dit welwillend aan.
De jaarrekening 2016 en de begroting 2017 zijn gepresenteerd.
Gezegd kan worden dat de financiële positie van KBO gezond is.
Dit jaar is er enige ruimte om te
investeren in nieuwe activiteiten
en ook zal dit jaar een nieuw
beleidsplan ontwikkeld worden.
Tijden veranderen en een vereniging als KBO, die midden in het
hart van de gemeenschap staat,
zal mee moeten bewegen.
De voorgestelde aanpassing van
het huishoudelijk reglement riep
enkele kritische reacties op. Toegezegd werd nog eens te kijken
naar de betreffende punten.
Loet Kuijlaars nam als voorzitter
afscheid en wordt opgevolgd
door Piet Ceelen. Loet en zijn
vrouw Han werden bedankt en
Loet kreeg de zilveren speld met
oorkonde voor zijn bijzondere
verdiensten. Hij was het die het
initiatief nam om het gezicht van
KBO Heesch meer eigentijds te
laten zijn. Han werd in de bloemen gezet.
De beloofde film over Heesch in
de jaren vijftig werd afgeblazen.
De vergadering was daarvoor
te lang uitgelopen. Maar wat in
het vat zit, verzuurt niet en deze
mooie film wordt binnenkort alsnog vertoond.

Kom in mei
naar de
rommelmarkt
van De Drie
Dreven
HEESWIJK-DINTHER - Op zondag 7 mei organiseert Buurtvereniging De Drie Dreven de
gezellige jaarlijkse rommelmarkt, die gehouden zal worden aan de Kastanjedreef. Het
afgelopen jaar was de markt
weer een groot succes.
Veel mensen slaan dan ook
vaak tot hun grote verrassing
hun slag op de rommelmarkt.
Indien je onlangs je zolder nog
hebt opgeruimd of nog plannen hebt om dit te gaan doen,
overweeg dan ook eens om
een kraam te huren.
Als je interesse hebt om een
kraam te huren neem dan
contact op met met Riek van
der Aa, het liefst voor 19.00
uur.
Zij is de activiteitencommissaris van De Drie Dreven Rommelmarkt 2017 en bereikbaar
op 0413-291004.
Op basis van voorgaande
jaren is de verwachting om
ongeveer 90 kramen en/of
grondplaatsen vol met spullen
te hebben.
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Familie van Zutphen in de weer
voor hetzelfde doel
‘Indrukwekkend, maar ook gezellig’

Hun eerdere
deelname
smaakte in
ieder geval
naar meer

der de vlag van ‘Big Challenge’
deelnemen. Een hele grote groep
met allemaal mensen die werken
in de agrarische sector. Direct besloten ook Conny, Bo en Rob aan
te haken. “Het was heel indrukwekkend, maar ook gezellig”,
aldus Bo. Ze vervolgt: “Je hoort
allerlei verdrietige verhalen, maar
je leert ook veel mensen kennen.
We zijn allemaal in de weer voor
hetzelfde doel. We delen samen
iets en dat schept een band.”
Hun eerdere deelname smaakte
in ieder geval naar meer. Het gezin doet weer mee.
Bo, Rob, William en Conny 

Tekst: Wendy van Lijssel

HEESWIJK–DINTHER - Het wordt weer indrukwekkend, maar ook gezellig. Dat weet de 20-jarige Bo van Zutphen uit Heeswijk
die op woensdag 31 mei voor de tweede keer, samen met haar moeder Conny, deelneemt aan de Alpe d’HuZus, de voorloper
van de Alpe d’HuZes die op donderdag 1 juni gehouden wordt. Hieraan doen haar vader William en broer Rob mee. Daarmee
is bijna het hele gezin in de weer om de legendarische Alpe d’Huez te beklimmen en geld in te zamelen voor onderzoek naar
kanker.
Onder het motto ‘Opgeven is
geen optie’ wordt jaarlijks door
velen deelgenomen aan de beklimming van de Alpe d’HuZes.
Een getal dat staat voor het
maximale aantal keren dat deze
Franse berg wandelend, hardlopend of fietsend beklommen
moet worden, waarbij er gelijktijdig zoveel mogelijk geld ingezameld wordt voor onderzoek naar

kanker. Veel minder bekend is de
Alpe d’Huzus. Feitelijk hetzelfde
evenement met hetzelfde doel,
maar dan een dag eerder waarbij
niet tot zes keer, maar ‘slechts’
één keer de berg beklommen
hoeft te worden. Conny en Bo
van Zutphen staan ook dit jaar
weer met hun fiets aan de start
van deze Alpe d’HuZus. De dames steken aansluitend hun handen uit de mouwen als vrijwilli-

ger bij de Alpe d’HuZes waar pa
William en broer Rob aan deelnemen. Ook de heren laten overigens belangeloos hun handjes
wapperen.
Het gezin heeft diverse redenen
om zich sterk te maken voor dit
goede doel. “Mijn moeder heeft
jaren geleden schildklierkanker
gehad. Destijds is haar schildklier
verwijderd en kreeg ze een jodi-

compleet in
autobelettering
Wij plakken stickers op auto’s, bussen, borden, ramen, deuren, vloeren,
lichtbakken, noem maar op. Compleet met een goed ontwerp.

compleet in reclame

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

umbehandeling. Die sloeg echter
niet aan. Waarom is nog steeds
niet duidelijk. Een gedeelte van
de opbrengst van Alpe d’HuZes
is een paar jaar geleden ook gegaan naar onderzoek waarom
het bij de ene persoon wel en bij
de ander niet aanslaat”, vertelt
Bo. Met haar moeder gaat het
overigens goed.
William sloot zich verleden jaar
aan bij een van de teams die on-

Het inschrijfgeld en de verblijfskosten komen op hun eigen
conto en verder proberen zij zich
door zoveel mogelijk mensen te
laten sponsoren. Conny en Bo
proberen elk € 666,66 in te zamelen. Rob heeft zich € 2.500,tot doel gesteld en William maar
liefst € 6.000,-.
Het gezin is sportief en traint feitelijk het hele jaar, maar de komende tijd stappen voetballer
Rob en Bo, die aan fitness doet,
op de fiets om kilometers in de
benen te krijgen. Bo: “We vinden
het mooi om met zijn allen iets te
doen.” Op de persoonlijke Facebookpagina van alle genoemden
is een link te vinden, bedoeld om
hen te sponsoren.
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aan het werk
Notariskantoor Groeneweg
zoekt wegens toegenomen werkzaamheden

een secretaresse

Gezocht Chauﬀeur

(fulltime)

Wij zoeken voor 2 dagen in de week woensdag of donderdag en Vrijdag
een chauﬀeur welke voor ons de onderdelen kan rondbrengen.

Kijk voor de taakomschrijving op
www.notarisgroeneweg.nl

Je helpt ons dan met het vervoeren van artikelen naar de klanten toe...
Meestal makkelijk te tillen,
maar soms zitten er ook wat zwaardere dingen bij!
Het kan natuurlijk ook misschien eens nodig zijn op een andere dag,
maar dat is in overleg.
U kunt reageren per mail info@automaterialenheesch.nl of kom
langs met je cv

Kerkstraat 2a - 5384 KB Heesch - 0412-454938
info@notarisgroeneweg.nl

Administratief Secretarieel Automatisering Internet Beleid
Vrijwilligerspunt Bernheze
20% Cyaan • 100% Magenta • 60% Yellow

50% Magenta • 100% Yellow

50% Cyaan • 100% Magenta

Vrijwilliger voor het verzorgen van dieren
op de zorgboerderij Dobbelshoeve
in Heeswijk Dinther.

Zorgboerderij Dobbelshoeve is een dagbesteding voor
jongeren/volwassenen met een verstandelijke beperking.
Er is een breed aanbod wat betreft activiteiten:
voeren van dieren, klussen, groenwerkzaamheden,
groentetuin/tuinkas en creatief bezig zijn.
Je werkt samen met de ‘hulpboeren’ die aanwezig zijn.
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.

Bestuur Staf Beveiliging Defensie Politie Commercieel Verkoop
Consultancy Advies Design Creatie Journalistiek Directie
Management algemeen Financieel Accounting Financiele
dienstverlening Horeca Detailhandel HR Training Opleiding
Inkoop Logistiek Transport Juridisch Marketing PR Communicatie
Medisch Zorg Onderwijs Onderzoek Wetenschap Overig
Product Uitvoerend Techniek Klantenservice Callcenter
Receptie

VRIJWILLIGERSWERK VERSTERKT!

Geslaagde Algemene Ledenvergadering van Ondernemersbelang HD
HEESWIJK-DINTHER - De algemene ledenvergadering van Ondernemersbelang HD van afgelopen zaterdag 11 maart was een zeer geslaagde avond. Dit jaar vond deze plaats bij Café Zaal Stanserhorn in
Heeswijk-Dinther. Het bestuur was erg tevreden met de hoge opkomst van bijna 100 geïnteresseerde en
betrokken leden. Samen met haar leden maakt Ondernemersbelang HD zich sterk voor de gezamenlijke
belangen en het stimuleren van een goed ondernemersklimaat. Inmiddels vertegenwoordigt Ondernemersbelang HD 146 leden.

Tijdens de jaarlijkse algemene
vergadering, die werd geopend
door voorzitter Chris-Stan van
Daal, heeft het bestuur inzage
in en toelichting gegeven op de
ontwikkelingen van de vereniging en was er voor de leden
gelegenheid om visie en ideeën
kenbaar te maken.
Het bestuur heeft nieuwe leden
tijdens de vergadering een podium gegeven om zich te presen-

teren. Rob van den Berg van de
Halm (Bernhezer Ondernemer
2016) en Paul Bouwman van
Fotohokje.nl (Jonge Ondernemer 2016) kwamen ook aan het
woord.
Sociale handreiking
Maarten Lucius en Gerianne van
de Rijdt van Onderneming Met
Elkaar VOF waren aanwezig om
de sociale handreiking in ont-

vangst nemen. Het stel wordt
zorgpaar voor een nieuw te realiseren appartementencomplex,
genaamd Abdijstaete, voor mensen met een (licht) verstandelijke
beperking in de Abdijstraat in
Heeswijk-Dinther. Zij gaan de
toekomstige bewoners leefruimte bieden in eigen dorp. Deze
schenking is voor hen een mooie
start om de bewoners zich thuis
te laten voelen.
Gastheer
Het woord werd na de vergadering gegeven aan gastheer
wethouder Rien Wijdeven. Hij
blikte vooruit op de ontwikkelingen voor ondernemers in
Heeswijk-Dinther. Een voorbeeld
daarvan is de start van de aanleg
van glasvezel, de aanleg zal voor

Gerianne, Maarten en Chris-Stan

veel ondernemers een verbetering zijn.
Entertainment
Onder het genot van een hapje
en een drankje werden de leden
uitgenodigd voor de ‘Ik Hou

Van Brabant spelshow’. Een uitdagend teamspel met originele
vragen, muziek uit de ouwe en
nieuwe doos en leuke opdrachten voor de ondernemers. Met
een flinke dosis enthousiasme
werd het spel gespeeld.
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Desie Verhoeven

de jeugd heeft de toekomst
#muziek #koeien #talent

Desie komt tijd te kort
‘met alleen drummen kom ik er niet’

HEESWIJK-DINTHER – Ooit ambieerde ze een muziekcarrière in slagwerk, maar op enig moment bedacht ze: ‘Met alleen drummen kom ik er niet’, en dus richtte ze haar pijlen op haar andere grote liefde:
koeien. Onlangs studeerde Desie Verhoeven uit Heeswijk-Dinther af aan de HAS Hogeschool richting
dier-en veehouderij. Ze zoekt nog naar een passende baan in de agrarische sector, maar tot dat moment
verveelt ze zich niet want met een baan in de horeca, aansluiting bij allerlei muziekgezelschappen en als
vliegende kip bij allerlei plaatselijke evenementen komt ze doorlopend tijd te kort.

‘Van die
dieren weet
ik intussen
echt alles’

Desie Verhoeven 

Tekst en foto: Wendy van Lijssel

Ze is pas 23 lentes jong, maar
in Heeswijk-Dinther zeker geen
onbekende verschijning. Als slagwerker bij plaatselijke harmonie
St. Servaes en blaaskapel De Kornuiten zorgt ze mede voor een
vrolijke noot. Verder is ze al jaren
actief als vrijwilliger bij de kindervakantieweek, presenteert ze
al enkele jaren Super Kids, beter
bekend als de mini-na-aap-show,
werkte ze lang in een plaatselijke
horecagelegenheid, voetbalde bij
vv Avesteijn, turnde vele jaren,
was als kind mascotte en gooide aansluitend lang haar benen
sky high bij de dansmariekes.
Kortom; Desie Verhoeven is all
around, sociaal en druk, druk,
druk.
Naast op haar vriendje Nick, werd
ze al jong verliefd op koeien. “Als
dansmarieke kwam ik in contact
met Jan en Lian van den Hurk.
Zij hebben een melkveebedrijf. Ik
wilde die koeien niet alleen zien.
Ik wilde ze ook melken”, blikt ze
terug. Dat mocht en Desie verloor haar hart aan de dieren en
het gezin. “Tot het bedrijf melkrobots kreeg, ben ik daar gaan
helpen met koeien melken en de
verzorging van de dieren zoals
voeren en kalfjes witteren (melk
geven). Jan en Lian hadden des-

tijds geen kinderen en toen deze
er kwamen ben ik vaak op deze
kinderen gaan passen. De vier
kinderen van Jan en Lian zien me
niet als de oppas, maar roepen
voor de grap dat ik hun oudere
zusje ben”, vertelt ze opgewekt.
Desie maakt ook muziek. “In
groep zes ben ik gaan trommelen
bij de plaatselijke harmonie. Daar
word je ook opgeleid tot allround
slagwerker. Ik drum bijvoorbeeld.
Dat vond en vind ik nog steeds
zo leuk, dat ik ook nog overwogen heb om in de muziek verder
te gaan. Met drummen alleen
kom je er echter niet”, zegt ze
resoluut. Ook speelt ze al jaren
in blaaskapel De Kornuiten. Het
is en blijft hobby, want recent
studeerde ze af aan de HAS Hogeschool, richting dier- en veehouderij. Daarmee volgde ze
ook haar hart. “Deze opleiding
is dusdanig breed dat ik in allerlei
functies in de agrarische sector
aan de slag kan. Als voorlichter,
als verkoper, adviseur. Ik ben een
baan aan het zoeken die bij me
past. Ik zou het liefst bij boeren
langs gaan om hen te adviseren
over bijvoorbeeld de beste voeding voor hun koeien.” Lachend:
“Van die dieren weet ik intussen
echt alles.”
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Wij zien u graag in onze winkel
Blijf op de hoogte door ons te volgen op Facebook
‘t Dorp 70 - 5384 MC Heesch
0412-474000

info@g-italiana.nl
www.g-italiana.nl

A presto!
ercurio
Gaetano & Yulita M
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Eerstelijns Verblijf-zorg Laverhof:
Als de stap naar thuis, nog te groot is…
heeswijk-Dinther - De tassen van mevrouw van de Brand-Dortmans staan gepakt in haar kamertje op woongroep Elstar in De Bongerd in Heeswijk-Dinther. Ze mag na tweeëneenhalve week herstellen
weer naar huis: “Ik werd na tien dagen uit ziekenhuis Bernhoven ontslagen, maar de stap naar huis was nog veel te groot. Ik heb enorm geboft dat ik bij Laverhof terecht kon om te herstellen. Ik ben uitstekend
verzorgd. Iedereen is ontzettend kundig, vriendelijk en behulpzaam.”

Mevrouw van de Brand (1937) is
een vitale senior die volop in beweging was: “Ik deed boodschappen
op de fiets, zat op seniorengymnastiek in huize St. Jan in Uden en
deed aan aqua-joggen, totdat ik op
24 januari op de fiets zat en aangereden werd door een automobiliste
die mij over het hoofd zag. Met
een zware hersenschudding, een
gebroken enkel en heup belandde
ik in het ziekenhuis. Na de operatie
mocht ik naar huis. De zorg die ik
nodig had, zou voor mijn man veel
te zwaar zijn geweest. Dus gelukkig kwam ik in aanmerking voor

theemomenten zochten we elkaar
op. Gezellig hoor!
En vandaag naar huis. Heerlijk! De
fysiotherapeut van hier heeft een
brief geschreven naar zijn collega
in Uden, dus als ik thuis ben gaat
het revalideren gewoon verder.”
Een vakkundig team
Dominique den Brok is directeur
van Laverhof en legt uit wat deze
herstelzorg ELV precies inhoudt.
“Het is bedoeld voor cliënten die
voor een korte periode meer zorg
nodig hebben dan er thuis (met
thuiszorg) mogelijk is. Vroeger

‘Iedereen was erop gericht om mijn
verblijf zo prettig mogelijk te maken,
maar ook om mij snel weer op de been
te krijgen, zodat ik naar huis kon’
Eerstelijns Verblijf-zorg (ELV) op
Laverhof. Voordat ik dat traject in
kon gaan, is er samen met mij een
persoonlijk behandelplan gemaakt.
Ik ben meteen met de fysiotherapeut aan de slag gegaan en ik heb
zelf actief en vastberaden elke dag
mijn oefeningen gedaan. Steeds
mijn grenzen voorzichtig geprobeerd te verleggen, om zo snel
mogelijk zelfstandig te bewegen”,
vertelt ze.

Mevrouw Van de Brand-Dortmans

Tekst en foto: Hieke Stek

Een kijkje achter de
schermen in onze Service
Apotheek?

De medische en sociale
verzorging zijn erg goed
“De mensen luisterden goed naar
mij, waren behulpzaam zonder
betuttelend te zijn en heel geduldig. Iedereen was erop gericht om
mijn verblijf zo prettig mogelijk
te maken, maar ook om mij snel
weer op de been te krijgen, zodat
ik naar huis kon.
We gebruikten de maaltijden gezamenlijk en ook bij de koffie en

Kom langs!

ag
aterd
art
18 ma

Wat gebeurt er met een recept? En
waarom is een medicatiebeoordeling
belangrijk? Wij leggen het u graag uit
tijdens onze open dag.
Kijk voor overige informatie op onze
website of vraag het in de apotheek.
U bent van harte welkom!
Wij zijn open van 10.00 tot 13.00 uur.
Gedreven door gezondheid
Apotheek Veghel
Leo van der Weijdenstraat 21
5461 EH Veghel
T +31 413 243 130
apotheekveghel.leef.nl

Apotheek ’t Zuid
Professor Struyckenstraat 3
5463 CP Veghel
T +31 413 367 468
apotheekzuid.leef.nl

Apotheek Heeswijk Dinther
Plein 1969 13A
5473 CA Heeswijk-Dinther
T +31 413 291 982
apotheekheeswijkdinther.leef.nl

werd deze zorg in het ziekenhuis
gegeven, maar tegenwoordig in
verpleeghuizen. Als men aan de
voorwaarden voldoet, wordt dit
vergoed door de zorgverzekeraar.
ELV is een lichtere vorm van geriatrische revalidatiezorg. Bij geriatrische revalidatie revalideren cliënten intensief met behulp van een
programma met meerdere therapieën, zoals fysiotherapie, ergotherapie, psychologie, logopedie
en dergelijke. Bij de zogenaamde
laagcomplexe ELV is alleen fysiotherapie mogelijk en blijft de eigen
huisarts de hoofdbehandelaar. Als
het herstel meer complex is, of als
het de laatste fase van iemands
leven betreft (palliatief terminale zorg), dan is vaak de specialist
ouderengeneeskunde van Laverhof de hoofdbehandelaar. Familie wordt direct betrokken bij de
zorg én behandeling en daar waar
mogelijk vragen wij hen ook een

bijdrage te leveren aan het herstelproces, zodat de cliënt weer snel,
maar verantwoord, naar huis kan.
Onze fysiotherapeuten kunnen
ook bij cliënten thuis het revalidatieproces voortzetten, maar we
verwijzen ook graag door naar
een collega, als de cliënt daar de
voorkeur aan geeft. Als een cliënt
niet in aanmerking komt voor ELV
kan hij of zij wel tegen vergoeding
komen logeren bij Laverhof en de
zorg ontvangen die daarbij nodig
is”, besluit ze.
Open dag
Eerstelijns Verblijf-zorg biedt Laverhof ook in het Mgr. Bekkershuis in Schijndel. Wil je eens een
kijkje nemen in het Mgr. Bekkershuis? Op zaterdag 18 maart van
14.00 tot 16.00 uur is het open
dag en iedereen is van harte welkom!
Voor meer informatie:
Cliëntservicebureau Heeswijk
Telefoon 0413-298113
clientservicebureau.heeswijk@
laverhof.nl
Cliëntservicebureau Schijndel
Telefoon 073 - 544 33 33
clientservicebureau.schijndel@
laverhof.nl
www.laverhof.nl.
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‘Samen sterker’
Wmo Koffie- en
informatiemiddag
Via SamSam kunnen mensen wat voor elkaar betekenen
SamSam bereikt een grotere groep inwoners
Mensen moeten meer zelfredzaam zijn en minder gebruik maken van professionele hulpverlening.
ONS welzijn wil daarbij helpen, onder andere met de digitale service SamSam. Deze keer ONS
Welzijn over Samsam voor iedereen.
“Past een digitale burenhulpservice wel bij een organisatie voor sociaal werk? Creëren we dan
geen afstand tot de inwoners die we juist willen bereiken?” Met deze vragen worstelde Gonnie
Smulders aan het begin van het project. Totdat ze zich het volgende realiseerde; ONS welzijn heeft
zo’n 2.500 vrijwilligers. Die zijn voor ons actief in allerlei diensten. Ze doen klusjes, bezorgen
maaltijden, leggen preventieve huisbezoeken af en nog veel meer. Dan is je eerste gedachte dat
je helemaal geen SamSam nodig hebt. Maar dat is niet waar. Want zonder SamSam slaan we
een enorme groep inwoners over. Namelijk die mensen die inwoner zijn van de wijk, (nog) geen
vrijwilliger, maar die mogelijk wel willen helpen. Want op de oproepen via SamSam kan iedereen
reageren.’
www.burenhulpnisseroi.nl www.samsambernheze.nl

Horizon krijgt rondleiding bij
Van Tilburg Mode in Nistelrode

HEESCH – De Raad Gecoördineerd Ouderenwerk (RGO) Heesch organiseert in samenwerking met Dorpsplein Heesch en ONS welzijn
een Wmo themabijeenkomst over actuele onderwerpen als Beschermingsbewind en Mentorschap. Dit is op vrijdag 31 maart om 14.00
uur in CC De Pas. Alle inwoners zijn welkom.
Beschermingsbewind
Een lichamelijke of geestelijke
beperking, maar ook schulden,
kunnen er de oorzaak van zijn
dat iemand permanent of tijdelijk de eigen administratie niet
kan verzorgen.
De rechter kan dan op verzoek
van desbetreffende persoon of
zijn/haar omgeving een beschermingsbewindvoerder aanstellen
om de financiën op orde te brengen, te beheren, te optimaliseren
en te beschermen.
Met name ouderen zijn kwetsbaar als het gaat om financiële
uitbuiting. Onder andere de vergrijzing, het steeds langer thuis
wonen, en dus afhankelijk zijn
van de omgeving, maken deze
doelgroep extra kwetsbaar voor

financiële uitbuiting. Beschermingsbewind kan hierbij uitkomst bieden.
De taken van een beschermingsbewindvoerder hebben een financiële basis. Maar deze zijn
niet los te zien van het menselijke aspect. Samenwerken met
de klant en het netwerk van een
klant (denk aan familie, buren
maar ook aan hulpverlenende
instanties en mentoren) is daarom van groot belang voor zijn of
haar welbevinden.
Een bewindvoerder moet voldoen aan de wettelijk kwaliteitseisen en wordt jaarlijks gecontroleerd door de rechtbank.
In een volgend artikel zullen we
Mentorschap nader toelichten.

OPEN DAG

BENU apotheek Heesch
A P O T H E E K

SNELBALIE
BIJ BENU
Neem op 18 maart
een kijkje achter de
APOTHEEK
HEESCH
schermen tussen 13.30 en 15.00 uur.
Naast onze gebruikelijke balie hebben we nu ook in BENU Apotheek
Dit iseen
een
landelijke
campagne
om
mensen
bekend
Heesch
snelbalie!
Wat zijn
uw voordelen?
U wordt
bij demeer
snelbalie
makenenmet
allemaal
gebeurt
in snelbalie
de zorg.
snellerte
geholpen
hoeftwat
geener
nummer
meer te
trekken! De
is
geopend vanHet
maandag
t/m vrijdag
van 14:00
tot 17:00
thema
is ‘maak
kennis
metuur.
kunde’

HEESCH - Een groep van 28 horizonleden kwam op dinsdag 7 maart bij Van Tilburg Mode in Nistelrode
voor een rondleiding. Deze groep bestond voornamelijk uit leden van de handwerkgroep. Om 9.30 uur
werd zij vriendelijk welkom geheten door Daniëlle, een medewerkster van de administratie. Zij is al 16
jaar in dienst bij Van Tilburg Mode en verzorgt onder andere de rondleidingen. Na een kop koffie of thee
met een heerlijke appelkanjer, aangeboden door de Orangerie, startte de rondleiding in het erfgebied.
chines werken per dag 25 tot
30 medewerkers. Er is zelfs een
wasruimte waar nieuwe kledingstukken, met bijvoorbeeld make-upvlekken, behandeld worden.
Via de vrijhangende loopbrug in
de winkel, waar de administratie gevestigd is, kwam de groep
horizonleden uit bij het magazijn
met een apart gedeelte waar de
online bestellingen van de web-

shop verwerkt worden.
Als afsluiting van deze geweldige
rondleiding kon de groep tijdens

Dank je wel orangerie
voor de appelkanjer
en de lunch
een lunch in de Orangerie haar
ervaringen met elkaar delen. Iedereen was heel erg enthousiast.

Hoe wordt er voor gezorgd dat u veilig het juiste medicijn

gebruiken?
Wanneer kunt kunt
u uwgaan
recepten
ophalen?
Besteld bij de huisarts
is een
voor 12.00Wat
uur op:
maandag
U krijgt
dinsdagvan

Ophalen bij de snelbalie

baxterrol
of een medicatiereview?
na 14.00 uur:

dinsdag
ook antwoord
op de vraag waarom het uiterlijk
woensdag toch zo vaak verandert.
uw medicijndoosje

woensdag

donderdag

donderdag

vrijdag

vrijdag

maandag

weekend

dinsdag

We zien u d
aarom
g
raategkunnen
We hopen u op deze manier nog beter van dienst
op 18zijn!
maart!
BENU Apotheek Heesch
A P O T H E E K

Hoogstraat 53
5384 BJ Heesch

SNELBALIE BIJ BENU
APOTHEEK HEESCH

VHFH08

In de oude boerderij was het
prachtig om te zien dat het authentieke van dit monumentale
pand zo veel mogelijk bewaard
is gebleven. Daarna ging de
groep naar het grote atelier om
daar een kijkje te nemen. Daar
werken in totaal 58 dames en
3 heren en bijzonder om te zien
was de werkplek van oprichter
Jan van Tilburg met zijn foto aan
de muur.
Op de 50 aanwezige naaima-

De snelbalie is echter alleen voor het afhalen van herhaalrecepten en
WatIndien
gebeurt
er heeft,
nadateen
uw
arts een recept
heeft
baxterrollen.
u vragen
zelfzorgproduct
of advies
wil,
uitgeschreven?
dan helpen wij u graag bij een van onze andere balies.
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Voormalig MOB complex
Nistelrode als thuisbasis voor
leerwerkplaats verbouwd

Lentetips van
Ontmoetingstuin Servaes
Bodem, bemesting en compost
HEESWIJK-DINTHER - Stichting Ontmoetingstuin Servaes organiseert een informatieavond voor iedereen die interesse heeft in
(moes)tuinieren. Ineke Barten-Velt, docent ecologisch tuinieren,
vertelt alles over de functies van organismen in de compostbak en
de grond van een moestuin. Het gebruik van verschillende meststoffen en/of groenbemesters en het belang van mulchen komt aan
de orde. Want zoals Ineke zegt ‘blote grond is dode grond’. Dus
kom ook op dinsdag 21 maart naar CC Servaes.
Compost is een belangrijke schakel
in het op orde brengen én houden
van een gezonde bodem. En dus
is het iedere ecologische tuinier
aan te raden te composteren.
Wat is compost eigenlijk? Welke
voordelen heeft compost voor je
moestuin?

De leerlingen zijn hard aan het werk

Foto’s: Ad Ploegmakers

NISTELRODE - Vorige week maandag is op het voormalig defensieterrein in Nistelrode de gerenoveerde leerwerkplaats door Staatsbosbeheer, Hub Noord-Brabant en IBN geopend. Het gebouw is gelegen
op het voormalig mobilisatiecomplex van Defensie en was aan een opknapbeurt toe. Het voldeed niet
meer aan de veiligheidseisen van nu. Tijdens de verbouwing is veel aandacht besteed aan veiligheid en
comfort. Er is een keuken en kantine, er zijn natuurlijk verwarmde werkruimtes met goede verlichting,
een werkplaats die voldoet aan alle eisen en er is een was- en kleedruimte. De leerlingen beschikken na
de verbouwing over een prima ‘thuisbasis’ waar het prettig werken is.
zelfstandig mogelijk werkzaamheden in de natuur te verrichten
en zo hun zelfregie en zelfvertrouwen te vergroten en een
volgende stap te maken in het
deelnemen aan de samenleving.

Zelfvertrouwen
Maatschappelijke
participatie
is de basis voor gezond leven,
zoals de provincie in 2014 in
‘Gezondheid en Natuur’ heeft
gepresenteerd. Het gezamenlijk
belang van gezondheid en natuur wordt hierin beschreven en
onderbouwd.
Om leerlingen van het Voortgezet Speciaal Onderwijs in en rond
De Maashorst de mogelijkheid
te bieden tot leren en werken
in de natuur, zijn HUB-NoordBrabant, IBN en Staatsbosbeheer een unieke samenwerking
aangegaan. In de leerwerkplaats
krijgen zo’n 125 leerlingen, vijf
dagen per week, de kans om zo

Buiten werken
De leerlingen voeren opdrachten
uit, zoals het repareren en aanleggen van hekwerk of snoeiwerk op De Maashorst.

Deze avond
vertelt Ineke over de
samenstelling
van moestuingrond. Vele
vragen zullen
worden beantwoord, zoals:
Wat zijn de voor- en
nadelen van kalium voor mijn moestuin? Wat gebeurt er in de grond
als ik deze omspit? Wat gebeurt er indien ik koeienmest in de tuin
verspreid en waarom kunnen planten last hebben van verse mest?
De informatieavond is dinsdag 21 maart in CC Servaes, de zaal is
open om 19.30 uur en de avond start om 20.00 uur.
Kosten zijn € 3,- per persoon, inclusief consumptie. Voor inschrijving
kun je mailen naar ontmoetingstuin@gmail.com of je meldt je aan bij
binnenkomst.

gens VCA veiligheidsstandaard,
waarbij wordt ingespeeld op
nieuwe vragen die zijn ontstaan

Een prima thuisbasis waar
het prettig werken is
Het project levert training, specifieke vakkennis en oriëntatie
op een branche in de natuursector die bij de eigen voorkeur en
niveau past. Het biedt de leerlingen ook mogelijkheden om
certificaten te halen die toegang
geven tot arbeid, bijvoorbeeld
het zagen met kettingzagen vol-

Maak je tuin zomerproof!

vanuit het bedrijfsleven.
Het belangrijkste is dat het voor
deze specifieke groep leerlingen
op een laag functieniveau zichtbare arbeidsvreugde en daarmee
levensgeluk oplevert.
Dankzij een subsidie van de provincie Noord-Brabant is dit project mogelijk gemaakt.

Het adres voor:
• Meststoffen
• Zaai- en pootgoed
• Potgrond
• Bodembedekkers
• Tuingereedschap

Bestel nu ook on
line!
www.vanlieshou
tdier-tuin.nl

Meerstraat 32 - 5473 VW Heeswijk-Dinther - 0413-291403 - www.vanlieshoutdier-tuin.nl
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Kort nieuws
Publieksavond bij
Halley

Snoeien of knoeien?
Zes snoeitips die je niet mag missen
Bernheze – Met het voorjaar in aantocht gaan de groene vingers jeuken. We willen de tuin weer in. Lekker aan de gang om de planten,
hagen en bomen nog mooier te laten bloeien. En daar hoort snoeien bij. Maar tegen dat klusje ziet menig tuinbezitter op. Bang om het
verkeerd te doen, waardoor goed bedoeld snoeien opeens knoeien wordt. Daarom geeft Hendrik Jan de volgende zes snoeitips.
bekende halfheester is lavendel.
Maar ook salie, rozemarijn en
tijm zijn halfheesters.
2. Wacht bij bomen
totdat ze volledig in
blad zijn
Snoeien van bomen kan het hele
jaar zolang het maar niet vriest.
Maar let op. In de winter kan een
boom bloeden. Dit komt vooral voor bij de walnoot, de berk,
de esdoorn en de schijnbeuk.
De sapstroom is zich tijdens het
bloeden al aan het voorbereiden
voor het komende jaar. Verstoor
dit proces niet en wacht dus even
met snoeien totdat de boom volledig in blad is.

Bron: www.hendrikjan.nl

1. Halfheesters nooit
later dan maart
Halfheesters, zoals lavendel,
moet je bij de eerste voorjaarssnoei (eind februari/begin maart)
flink terugknippen. Zorg er wel
voor dat er levende blaadjes in

blijven zitten. Bij de tweede snoei
(augustus/september) knip je alleen de bloemaren en de hieraan
vastzittende stengel eruit. Snoei
bij de eerste voorjaarssnoei nooit
later dan maart, anders knip je
de bloemaanleg eruit. De meest

3. Gebruik bij hagen
scherp gereedschap
Prunus, hulst, buxus en meidoorn zijn de bekendere hagen.
De eerste snoei van hagen is
rond mei en de tweede in augustus/september. Gebruik scherp
snoeigereedschap om kneuzingen te voorkomen. Bij bot
gereedschap kan een haag verbranden en gaat hij geel kleuren.
4. Tel de takken bij
nieuwe fruitbomen
Fruitbomen kennen twee snoeivormen: zomersnoei en winter-

snoei. Wil je daar meer over weten, dan is het speciale snoeiboekje van Hendrik Jan een uitkomst.
Het staat vol snoeitips over de
meest voorkomende planten,
struiken en bomen in Nederland. Hier kun je lezen hoe je aan
‘Groeien in het snoeien’ komt. Alvast een tip wanneer je een nieuwe fruitboom wilt aanschaffen.
Kijk goed naar het aantal takken.
Dit moeten er altijd drie of vijf
zijn. Bij twee of vier gaan deze op
latere leeftijd uitscheuren.
5. Tweede snoei =
tweede bloei bij vaste
planten
Bij veel soorten vaste planten
loopt de bloei in de zomer terug.
Wil je een tweede bloei? Snoei
dan in de zomer nog een keer.
Net als in de winter kun je de
plant volledig afknippen.
6. Rozen half maart
terugsnoeien
Er zijn heel veel verschillende
soorten rozen die allemaal op
hun eigen manier gesnoeid moeten worden. Wel kun je ze medio maart allemaal terugsnoeien.
Indien nodig, als je uitbundige
groei wil beperken, kun je later in het jaar een tweede keer
snoeien.

HEESCH - Op vrijdagavond
17 maart is sterrenwacht
Halley voor het publiek geopend. Het programma begint om 20.00 uur en duurt
ongeveer twee uur. Het is
leuk en interessant voor alle
leeftijden. Vooraf aanmelden
is niet nodig.
Venus en Mars zijn deze
avond zichtbaar en in de loop
van de avond rijst ook Jupiter
boven de oostelijke horizon.
De telescoop wordt ook gericht op (dubbel)sterren en
sterrenhopen. Je maakt kennis met allerlei bekende en
minder bekende sterren en
sterrenbeelden, denk bijvoorbeeld aan de Poolster, Grote
en Kleine Beer, Tweelingen,
Stier, Zwaan en Leeuw.
Het moet wel onbewolkt zijn
om de planeten en sterren te
kunnen bekijken.
In het auditorium en het planetarium verzorgen Halleyleden presentaties over de
sterrenhemel en ons zonnestelsel.
Entree op de publieksavond:
€ 5,-. Kinderen tot en met 12
jaar betalen slechts € 3,-.
Sterrenwacht Halley
Halleyweg 1, Heesch
0412- 45 49 99
www.sterrenwachthalley.nl.

Vind je
draai bij de
Kilsdonkse
Molen!
wordt ook molenvrijwilliger
vanaf 4 uur per week

ACTIE

Benzinemotorkettingzaag
Ben is trots op de Kilsdonkse Molen, die hij
met veel plezier draaiende houdt. De molen
draait niet alleen dankzij de wind en/of water,
maar ook dankzij een aantal gemotiveerde
vrijwilligers. Naast gastheer/gastvrouw zijn
vrijwilligers actief als molengids, molenaar
Draai mee
en schipper. Samen zorgen zij ervoor dat de
vanaf 4 uur
molen blijft draaien. Wilt u meer weten over
per week
de mogelijkheden van vrijwilligerswerk op
als gastvrouw/
de molen? Neem dan contact op voor een
gastheer!
vrijblijvend informatief gesprek of kijk op
www.kilsdonksemolen.nl/vrijwilligers.

Voor snoeiwerk of voor
het zagen van haardhout.

MS 180
35 cm zaagblad, 2-mix motor,
zijdelings kettingspanner

van 304,- nu 229,-

Tijdelijk met graTis exTra
keTTing t.w.v. € 21,90 op=op
Weijen 77a - 5388 HM Nistelrode
tel. 0412 - 611004
www.vanliempdtuinenpark.nl

Pluk de dag!
Open zondag 19 maart a.s.
van 11.00 tot 17.00 uur
www.de-nistel.nl

Kadobon v3.indd 1

/OntmoetingsplekDeNistel

Kilsdonkseweg 4-6, Heeswijk Dinther T 06-45762839 info@kilsdonksemolen.nl

17-01-16 19:11
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Luchtpost
Wouter de Mol
Als gastarbeider
in Australië
Na mijn studie
werktuigbouwkunde aan Avans
Hogeschool in Den Bosch was het
voor mij tijd voor iets anders.
Ik heb een rugzak gekocht, 72 liter
groot, heb die gevuld met alles
wat een mens nodig heeft en ben
vertrokken naar Australië. Als ik er
zo over denk dan is ‘alles wat een
mens nodig heeft’ dus eigenlijk
helemaal niet zo veel. Het heeft
zelfs iets relaxed om te leven met
weinig. Zo zitten er in die rugzak bijvoorbeeld alleen maar
favoriete kleren. Ik hoef nooit lang na te denken over wat
ik aantrek want zoveel keus is er simpelweg niet. Naast
wat kleren, toiletspullen en een oplader zit er een Zwitsers
zakmes in. Als je met zo weinig leeft dan is dat een mega
handig ding.

Die ‘no worries’-mentaliteit
vind ik prachtig
Enfin, na wat rond gereisd te hebben hier en daar, waar
ik ook nog boekdelen over kan schrijven, ben ik nu in
Melbourne.
Ik ben hier aan het werk gegaan in de bouw. Deze week
tijdens het werk besefte ik me plotseling heel goed hoe het
is om als gastarbeider aan het werk te zijn. Ik kon me ineens
heel goed verplaatsen in de vele gastarbeiders in ons land
en ik zag plotseling de gelijkenissen:
- Op het werk werk ik hard, harder dan de gemiddelde
Ozzie (Australiër). Mijn manager zei bij voorkeur
Nederlanders aan te nemen omdat die een goede
arbeidsethos hebben. Daar mogen we dus trots op zijn!!
- Als ik gevraagd word om over te werken doe ik dat graag
want een heel groot sociaal leven naast het werk heb ik
hier niet.
- Het salaris is mega goed in vergelijking met een baantje
als dit in Nederland. Ik verdien hier omgerekend zo’n
€ 17,50 per uur. Dat is het minimumloon voor iedereen
in de bouw. Ik krijg echter wel het simpele, saaie,
repeterende en af en toe zware werk.
- Om mezelf en mijn collega’s te vermaken tijdens het
werk leren we elkaar scheldwoorden in onze talen.
- Na het werk snel ik naar de Aldi, ja die hebben ze hier
ook, om wat goedkoop bier en een eenvoudige maaltijd
te kopen.
- Na de Aldi ga ik naar mijn hostel waar ik wat bier drink
met de vrienden die ik hier heb gemaakt. Deze vrienden
werken ook allemaal op vergelijkbare plekken.
- Aan het eind van de dag kruip ik mijn bed in, dat is een
stapelbed op een slaapzaal met 11 anderen.
Jullie zien de gelijkenissen?
Gelukkig doe ik dit alles wel in Melbourne! De stad die
al zes jaar op rij is uitgeroepen tot meest leefbare stad ter
wereld door ‘The Economist’. Ik geniet nog iedere keer als
ik door de wijk Fitzroy loop waar ik ‘woon’. Iedere keer
ontdek ik weer nieuwe streetart, koffiebarretjes en hipster
winkels. In de weekenden worden de bloemetjes buiten
gezet met de toch best wel grote sociale kring die ik hier
opgebouwd heb.
Daarnaast zijn Ozzies geweldige mensen in het algemeen.
Ze mogen dan wel liever lui dan moe zijn, maar juist die
‘no worries’-mentaliteit vind ik prachtig. “No worries”,
zeggen ze met regelmaat tegen me, zelfs mijn manager. “No
worries, don’t stress to much, take it easy.” Dus dat ga ik nu
ook maar eens doen. Zonder zorgen met mijn Aldi biertje
op het strand liggen...
Cheers!
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Voorjaarsdecoratieshow bij
‘t Sfeerhuys bloem & styling
SLABROEK - Tijdens onze voorjaarsdecoratieshow kunt u frisse,
inspirerende ideeën opdoen om het voorjaar in huis te halen. We
hebben een mooie nieuwe collectie decoraties, kadootjes, lifestyleproducten en voorjaarsfashion, tassen, sjaals, etcetera.
Ook laten we graag zien dat
we verse bloemen verwerken
in onder andere abonnementen
en speciale gelegenheden zoals
rouw- en trouwwerk en op bestelling. Uw eigen stijl en kleur in
huis halen dat kan bij ons zeker!
De
paas-/voorjaarsworkshop
voorbeelden met daarin verse
bloemen verwerkt, staan klaar
in ons atelier. Waar u zich op in
kunt schrijven.
Dus kom gezellig rondsnuffelen
deze dagen onder het genot van
een hapje en drankje.

Vrijdag 17
maart van
11.00 tot
22.00 uur
Zaterdag
en zondag
18, 19 ma
art van
11.00 tot
17.00 uur
Zondag 2
6 maart v
an
11.00 tot
17.00 uur

Karlingerweg 1 (Slabroek)
Uden
www.sfeerhuysuden.nl

Alle zieke en gewonde poppen
welkom op poppenspreekuur
HEESCH - Op zaterdag 18 maart is er een poppenspreekuur in de praktijk van dokter van Cruchten aan
‘t Dorp 37 in Heesch. Tussen 10.30 en 12.00 uur mag iedereen met zijn of haar zieke pop of knuffel naar
de praktijk komen. De dokters, praktijkondersteuners en assistentes zullen goed kijken en luisteren naar
wat er aan de hand is en alles doen om de pop zo snel mogelijk weer beter te maken.
En dat voor een kleine bijdrage
die helemaal ten goede komt
aan het goede doel.
Juist ook voor poppenmoeders
en -vaders die het soms spannend vinden om naar de dokter
te gaan kan dit een mooie gelegenheid zijn om op een gezellige
manier in de praktijk te komen.
Het is geweldig om te zien hoeveel mensen in Heesch en omgeving zich op allerlei manieren
inzetten om geld in te zamelen
voor de strijd tegen kanker.
In de huisartspraktijk zien de
dokters, praktijkondersteuners
en assistentes iedere dag hoe
belangrijk dat is.

Dokter Loek van Cruchten

Zij hopen dan ook op een hele
volle wachtkamer zodat er zoveel mogelijk poppen en knuffels
beter kunnen worden gemaakt

en daarbij geld in kan worden
gezameld voor SamenLoop voor
Hoop.
Graag tot 18 maart!

Kindervakantieweek 2017
NISTELRODE - Dit jaar bestaat Stichting Jeugdbelangen Nistelrode 50 jaar. Daarom heeft zij Woody en
Pocahontas gevraagd om met de kinderen uit Nistelrode drie dagen te bouwen aan de mooiste hutten,
spelletjes te spelen, te knutselen en uiteraard veel plezier te maken. Zit jij nu in groep 2 tot en met 8,
dan mag jij meedoen als cowboy, cowgirl of indiaan!
De kindervakantieweek is op 21,
22 en 23 augustus bij scoutcentrum Achter de Berg, iedere dag
van 9.00 tot 15.30 uur.
Voor de groepen 6, 7 en 8 is er
op maandagavond vanaf 19.00
uur een extra avondactiviteit.
Wil jij dit jaar meedoen in het
thema Cowboys en Indianen?
Schrijf je dan in op 21 maart bij
eetcafé ‘t Pumpke tussen 19.00
en 20.00 uur.
Het inschrijfgeld voor deze drie
dagen bedraagt € 14,-. Voor
diegenen die ook met het avondspel meedoen is het € 15,-.
Dit geld dien je tijdens de inschrijfavond contant te betalen
en samen met het inschrijfformulier in te leveren!
Wanneer je kind deelneemt aan
de kindervakantieweek wordt er

van je als ouder verwacht dat je
tenminste één dag meehelpt. Dit
kun je aangeven op het inschrijfformulier.
Heb je geen inschrijfformulier ontvangen via school of zit
je kind buiten Nistelrode op
school? Mail ons dan via

kvwnistelrode@hotmail.com,
dan ontvang je de formulieren
alsnog. Tot 21 maart bij Eetcafé
‘t Pumpke! Voor meer informatie
mail naar
kvwnistelrode@hotmail.com,
kijk op www.kvwnistelrode.nl of
volg ons op Facebook!
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Niet één week, maar...

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

Alle soorten

Alle soorten

GRATIS
Coca-Cola

regular, zero sugar of light

Jumbo

Alle soorten

roerbakmixen

Jumbo Wiegmans Heesch, Schoonstraat 8
Jumbo Nistelrode, Parkstraat 10

GRATIS
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gemeenteberichten

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

Compostactie
Tot en met 8 april kunt u gratis compost ophalen bij onze groendepots:
-
Firma Dijkhoff, Lariestraat 25,
Heeswijk Dinther;
- Firma van Schaijk, Berghemseweg 13, Nistelrode.

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

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

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

Houd rekening met het
volgende:
- De actie geldt zolang de voorraad strekt.
- U mag maximaal 2m3 per keer
meenemen.
- U moet de compost zelf laden.
Neem een spade of een bats
mee.

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
8 april 2017
Bernhezer Dag van de
Duurzaamheid
SGS Search,
Meerstraat 7, Heeswijk
13.00-17.00 uur

De gemeente is gestart met
groot onderhoud aan de wegen.
Op de volgende locaties wordt
onderhoud aan het asfalt gepleegd.
- Op donderdag 6 en vrijdag 7
april: Dintherseweg in Nistelrode, vanaf Maxend tot rotonde
Loosbroek.
-
Op dinsdag 11 april: Oude
Veghelsedijk in Vorstenbosch
en Heisewal en Liniedijk in
Heeswijk-Dinther.

Het doorgaande verkeer is tijdens
de werkzaamheden gestremd.
De aanliggende woningen blijven bereikbaar, maar we kunnen
de bereikbaarheid met een voertuig niet altijd waarborgen.
Het verkeer op Dintherseweg
wordt omgeleid. De omleiding is
te vinden op
www.haalmeeruitdeweg.nl.

Verpakkingen van plastic,
blik en drankkartons
kunnen in dezelfde zak

Weersomstandigheden kunnen
van invloed zijn op de planning.

Inwoners Bernheze tevreden
Pinnen mag, ook in
het gemeentehuis
Naar de gemeente?

Maak altijd een afspraak!

U maakt een afspraak:
- via www.bernheze.org
- telefonisch 14 0412
- bij de receptie in het gemeentehuis

In oktober 2016 vroegen we in een enquête uw mening over uw woon- en leefomgeving en over de inspanningen van de gemeente. De
vragenlijsten zijn naar 2.400 inwoners gestuurd. 814 Inwoners (34%) hebben de vragenlijst ingevuld. Alle invullers: bedankt daarvoor!
Resultaten
Uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat inwoners tevreden
zijn. De scores van de gemeente
Bernheze hebben we vergeleken
met andere gemeenten. Op bijna alle onderdelen scoren we net
iets hoger of gelijk aan de benchmark.

Gemiddelde totaalcijfer per thema

Wat doen we met de resultaten
De uitkomsten van het onderzoek worden gebruikt om waar
nodig verbeteringen aan te brengen.

Waardering inspanningen gemeenten

Meer inzicht in de resultaten
Wilt u meer resultaten bekijken?
Ga naar de website
www.waarstaatjegemeente.nl
en kijk op het dashboard ‘Burgerpeiling’ van de gemeente Bernheze. Hier kunt u de resultaten
van de gemeente Bernheze vergelijken met andere (vergelijkbare) gemeenten, provincies en/of
ten opzichte van het gemiddelde
van Nederland.

Woon en leefomgeving

7,4

Gemeentelijke dienstverlening

6,7

Zorg en welzijn

7,2

Cijfers vergeleken met gemeenten van dezelfde grootteklasse 25.000-50.000 inw.

Bernheze

Alle inspanningen die gemeente doet voor haar inwoners

6,60

6,72

Zorg voor leefomgeving

6,69

6,69

Meedoen inwoners aan maatschappij

6,45

6,72

Samenwerking met inwoners

6,02

6.26

Communicatie en voorlichting

6,65

6,76

Dienstverlening

6,72

6,81

Digitale dienstverlening

6,77

6,93

gemeenteberichten
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Officiële Bekendmakingen
Wilt u op de hoogte blijven van de bekendmakingen uit uw buurt?
Meld u op www.overheid.nl aan voor de e-mailservice. U ontvangt
dan per e-mail de bekendmakingen uit uw buurt van de gemeente, provincie en waterschappen. U maakt hiervoor een profiel aan,
bestaande uit uw e-mailadres en postcode en het gebied rondom
uw woning waarover u de bekendmakingen wilt ontvangen.
Verkeersbesluit
Het college van burgemeester en
wethouders heeft besloten:
- een parkeerverbod in te stellen
op Hoogstraat in Heesch (parallelweg ter hoogte van huisnummers 39 tot en met 53);
- een parkeerplaats voor mindervaliden te verplaatsen van
Hoogstraat in Heesch (kruising
met Schoonstraat) naar de
apotheek in Schoonstraat;
- verkeersmaatregelen vast te
leggen ten aanzien van de
capaciteitsuitbreiding N279;
- verkeersmaatregelen vast te
leggen die van toepassing zijn
op de nieuwe ontsluitingsweg
Heeswijk-Dinther.
Procedures 1a, 4b en 7a zijn van
toepassing.

de exacte normen verwijzen wij
u naar artikel 2:34B, lid 1 en 2
van de APV, die te vinden is op
www.bernheze.org.
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing.
Inzameling oud ijzer
Er is door het college van burgemeester en wethouders toestemming verleend voor het houden
van een openbare inzameling
oud ijzer op grond van artikel
5:13 van de Algemene Plaatselijke Verordening Bernheze (APV)
2014 aan Fanfare Sint Lambertus
Nistelrode in Nistelrode op 8 april
2017 van 9.00 tot 16.00 uur.
De vergunning is verzonden op
13 maart 2017.
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing.

Algemene Plaatselijke
Verordening (APV)

Wet ruimtelijke ordening

Melding schenktijden paracommerciële rechtspersoon
- Korfbalvereniging Altior, Droevendaal 1, 5473 BH Heeswijk-Dinther heeft in overeenstemming met artikel 2:34B, lid
4 APV melding gedaan van een
activiteit op 17 maart 2017 op
locatie Droevendaal 6,
5473 BH Heeswijk-Dinther.
- RKSV Avesteyn, Steen en
Stokstraat 6, 5473 RN Heeswijk-Dinther heeft in overeenstemming met artikel 2:34B,
lid 4 APV melding gedaan van
activiteiten op 17 maart en
7 mei 2017.
Van deze mogelijkheid mag de
inrichting maximaal zes keer
per jaar gebruikmaken. Tijdens
de activiteit gelden er ruimere
schenktijden dan normaal. Voor

Bekendmaking terinzagelegging
vastgesteld bestemmingsplan en
omgevingsvergunning Horeca
Plein 1969 te Heeswijk-Dinther
Het college van burgemeester
en wethouders van Bernheze
maakt ter voldoening aan het
bepaalde in artikel 3.8. lid 4 van
de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad op
9 maart 2017 het bestemmingsplan Horeca Plein 1969 te Heeswijk-Dinther heeft vastgesteld.
Het bestemmingsplan Horeca
Plein 1969 te Heeswijk-Dinther
is opgesteld met het oog op het
realiseren van een Grand Café.
Het Grand Café bestaat uit een
ijssalon, een snackbar en een terras. De locatie is gelegen aan de
oostzijde van Plein 1969 in Heeswijk-Dinther. Het bestemmings-

plan Horeca Plein 1969 in Heeswijk-Dinther biedt het juridisch
kader waarmee de gewenste
ontwikkeling planologisch mogelijk wordt gemaakt.
Coördinatiebesluit: In zijn vergadering van 4 februari 2016
heeft de gemeenteraad besloten
de gemeentelijke coördinatieregeling als bedoeld in paragraaf
3.6.1 artikel 3.30, eerste lid onder b van de Wet ruimtelijke ordening toe te passen. Dit coördinatiebesluit is reeds in een eerder
stadium bekend gemaakt.
Besluiten
Bestemmingsplan
Het bestemmingsplan ‘Horeca
Plein 1969 te Heeswijk-Dinther’
ligt van 16 maart tot en met 26
april 2017 voor iedereen op de
volgende wijzen ter inzage:
- digitaal via de website www.
ruimtelijkeplannen.nl/webroo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.1721.
BPHorecaPlein1969-vg01;
- op afspraak tijdens openingsuren van het gemeentehuis,
De Misse 6 in Heesch.
Ontwerp-omgevingsvergunning
activiteit bouwen
Er is een omgevingsvergunning
aangevraagd voor de bouw van
het Grand Café. Het besluit tot
het verlenen van de omgevingsvergunning ligt met ingang van
16 maart 2017 voor een periode
van zes weken voor iedereen op
de volgende wijze ter inzage:
-
op afspraak tijdens openingsuren van het gemeentehuis
Bernheze, De Misse 6 in Heesch.
Reageren: Op grond van artikel
8.3 van de Wet ruimtelijke ordening worden het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning
voor de mogelijkheid van beroep
als één besluit gezien. Gedurende
de termijn van terinzageligging
kan beroep worden ingesteld tegen het gecoördineerde besluit
door iedere belanghebbende:

- die tijdig, op grond van artikel
3.8 lid 1 onder d van de Wet
ruimtelijke ordening, zienswijzen hebben ingediend bij de
gemeenteraad;
-d
 ie aantoont dat hij redelijkerwijs
niet in staat is geweest om zijn
zienswijze tegen de ontwerpbesluiten kenbaar te maken.
Het beroep moet schriftelijk worden ingesteld bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad
van State, Postbus 20019, 2500
EA ’s-Gravenhage. Indien beroep
is ingesteld kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening
worden gedaan bij de voorzitter
van de afdeling Bestuursrechtspraak op het voornoemde adres.
Voor zowel het indienen van een
beroepschrift als een verzoek om
voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht
Reguliere procedure
Ontvangen aanvragen voor
een omgevingsvergunning
Heeswijk-Dinther
- Graaf Wernerstraat 36
Verbouwen woonhuis
Datum ontvangst: 07-03-2017
Heesch
- Meerkensloop ong., kavel 13
Bouwen woning en handelen in
strijd regels ruimtelijke ordening
Datum ontvangst: 10-03-2017
Procedure 6 is van toepassing.
Besluiten
De volgende omgevingsvergunningen zijn verleend. Deze besluiten treden daags na verzending van het besluit in werking.
Nistelrode
- Maxend 9
Verbouwen woning en verhogen dak
Verzenddatum: 06-03-2017
- Maxend 47
Vergroten loods

Verzenddatum: 14-02-2017
Heeswijk-Dinther
- Zandkant 1
Bouwen erfafscheiding
Verzenddatum: 06-03-2017
- Hoog-Beugt 1a
Vervangen dakplaten en plaatsen nieuwe deur
Verzenddatum: 06-03-2017
- Schoolstraat 16a
Verbouwen woning
Verzenddatum: 09-03-2017
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing.
De volgende omgevingsvergunningen zijn ingetrokken. Deze
besluiten treden daags na verzending van het besluit in werking.
Heeswijk-Dinther
- Rukven 8a
Slopen agrarische opstallen
Verzenddatum: 10-03-2017
- Hoofdstraat 78
Verbouwen pand
Verzenddatum: 10-03-2017
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.
Dit besluit treedt in werking na
afloop van de beroepstermijn.
Heeswijk-Dinther
- Plein 1969 ong.
Bouwen horecagelegenheid
Verzenddatum: 13-03-2017
Procedures 1a, 5a en 7a zijn van
toepassing.

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

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

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

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

Belanghebbenden kunnen, gelijktijdig
met een ingediend bezwaar- of beroepschrift, de voorzieningenrechter van de
rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. Er zijn griffierechten verschuldigd.
Procedure 7b
Belanghebbenden kunnen, aanvullend op
een ingediend beroepschrift bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van
State, de voorzitter van de afdeling verzoeken om een voorlopige voorziening te
treffen. Er zijn griffierechten verschuldigd.
Reageren
In een schriftelijke reactie moeten staan:
de datum, de naam en het adres van
degene die reageert, een omschrijving
van het onderwerp, de reden waarom u
bezwaar/zienswijze/bedenking indient
en uw handtekening.
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Officiële aftrap aanleg glas- SP: Stem 15 maart SP, heb je meer aan
Geert van der Wielen, campagneleider SP
vezelnetwerk Bernheze
Op 15 maart kiest u voor vier jaar een nieuwe Tweede Kamer. De afgelopen
vier jaar is de totale zorg uitgehold. Zijn veel sociale huurwoningen verkocht,
zijn de huren fors gestegen, zijn meer kinderen in armoede gaan leven, zijn
één miljoen vaste banen verdwenen. Wordt veel werk, onder het minimumloon, door Oost-Europeanen gedaan. Kunnen jongeren geen hypotheek krijgen. Verdwijnt betaalde arbeid en moeten bijstandsgerechtigden hetzelfde
werk overnemen.
Pak de macht
Op 15 maart kan iedere Nederlander, die mag stemmen, samen
met de SP de macht pakken. Dan
kunnen zaken veranderd worden. Stemmen op de SP helpt
iedereen vooruit en niet de miljonairs. Kiezen voor een sociale en rechtvaardige verdeling.
Nederland krijgt een Nationaal
Zorgfonds. Het eigen risico hoeft
u niet meer te betalen! Die boete
Eric Vos en wethouder Wijdeven

Foto’s: Marcel van der Steen

juist hulp. Mensen mogen niet in
eenzaamheid wegkwijnen. Goede zorg is een basisvoorwaarde.
Verder komen er met de SP betaalbare huurwoningen voor de
burgers met de kleine portemonnee. Iedereen een betaalbare
woning.
Dat geldt zeker in Bernheze, waar
lange wachtlijsten zijn. Stem 15
maart op de SP! Het is nodig.

‘Minder regels, meer vertrouwen’

BERNHEZE - De Vorsselweg in Heesch was het decor van de officiële aftrap van de aanleg van het glasvezelnet in Bernheze. Dit
heeft donderdagmiddag 9 maart plaatsgevonden. Heesch is het eerste dorp waar glasvezelkabel wordt aangelegd; de andere kernen
volgen daarna.

Miriam van den Berg-van Herpen uit Loosbroek is samen met
haar man Harold eigenaar van Totalstone NL, specialist in
het bekleden van wanden voor zowel retail als particulier.
“Wij werken met natuurgetrouwe, kwalitatief hoogwaardige
producten”, vertelt Miriam. “Dankzij innovatieve hout- en
steenstrips in alle mogelijke soorten en kleuren én ons
vakmanschap, bieden we de zekerheid van een hoge
attentiewaarde en een uniek sfeerbeeld.
Om goed te kunnen ondernemen heb je meerdere
patijen nodig. Ondernemers ervaren grote regeldruk.
D66 wil hier verandering in brengen door meer
vertrouwen en een dienstbare overheid te bieden.
Daarom is het mijn partij. Ook lokaal denkt D66
mee met ondernemers. Ze geven en vragen advies,
nemen je mening serieus en doen daar ook wat
mee. D66 vertrouwt op de innovatieve kracht van
creatieve ondernemers, wil hun positie versterken
en steunt zo de ondernemer die vooruit wil.
Daarom ben ik D66.”

Directeur Eric Vos van E-fiber
sprak de genodigden en belangstellenden toe en legde onder
andere uit dat de aangevangen
werkzaamheden
voorspoedig
verlopen.
Wethouder Rien Wijdeven roemt
de samenwerking tussen de
gemeente, E-fiber én de door
E-fiber ingehuurde onderaannemers.
Wethouder Wijdeven mocht
hierna de officiële handeling uitvoeren namelijk het graven van
de ‘eerste’ kabelsleuf.
Daarna kon er getoost worden.

op ziek zijn verdwijnt.
Dat zal voor veel inwoners van
Bernheze ook een hele opluchting zijn. Vooral voor chronisch
zieke mensen. Zij hoeven niet
direct aan het begin van het jaar
€ 385,- te reserveren om het eigen risico in de zorg te betalen.
Verder gaat Nederland samen
met de SP weer goed zorgen voor
de oudere mens. Langer thuis
wonen, prima. Maar wel met de

Ik ben

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

Blanco: Mooie

ontwikkelingen in HaDee

Marko Konings, Fractievoorzitter Politieke Partij Blanco

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

www.rhadvocaat.nl

‘t Dorp 103 Heesch Tel. (0412) 47 56 57

Vorige week heeft de gemeenteraad twee belangrijke bestemmingsplannen
vastgesteld. Het eerste om de komst van een Grand Café mogelijk te maken
op Plein 1969 in Heeswijk-Dinther. Het tweede plan is voor de bouw van
de nieuwe wijk Rodenburg, ook in Heeswijk-Dinther. Twee plannen die het
wonen en verblijven in de tweede grootste kern van Bernheze bevorderen.
Plein 1969 wordt binnenkort opgeknapt, dat gebeurt in twee delen. De komst
van het Grand Café met ijssalon is het eerste deel. Politieke Partij Blanco
stemde in met de komst hiervan.
Dit was ook een breed geuite
wens van de inwoners die op
eerdere inwonersavonden van
actief burgerschap de komst van
een terras een welkome aanvulling zouden vinden. Om de
bouw mogelijk te maken moeten
er wel 15 bomen verplaatst worden. We hopen dat ze een mooie
nieuwe plek krijgen en goed aanslaan.

De Heilaren krijgt uitbreiding met
de komst van plan Rodenburg.
Hier komt een diversiteit aan woningen, namelijk vrijstaande huizen, tweekappers en rijtjeswoningen. Voor elk wat wils, en dat is
heel belangrijk. Koopwoningen,
maar ook sociale huur. Zorgpuntje dat we nog wel hebben is de
afhandeling van het verkeer. Een
werkgroep gaat kijken hoe de

aansluiting op bestaande wegen
het best geregeld kan worden.
Wij vinden een voetpad langs
de Hommelsedijk naar school,
sportvelden en het centrum van
groot belang.
Ook zullen we moeten kijken
hoeveel verkeer straks via de
Heuvelstraat naar de nieuwe
ontsluitingsweg gaat. Maar eerst
maar eens gaan bouwen!

informatie voor de kernen
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Progressief Bernheze:

Lente!

Ellen Neelen, commissielid Progressief Bernheze
Ziet u er ook zo naar uit? Lente! Het is bijna zo ver. Vandaag kon je het ruiken
in de lucht. Nog even en we kunnen weer meer naar buiten. En genieten van
de natuur…

U kent Progressief Bernheze
natuurlijk als groene partij. Wij
houden van de natuur, van bomen, van dieren. Dus wij houden
ook van de bomen in de dorpskern van Heesch. Ze geven sfeer
en een mooie uitstraling aan de
straat. Veel mensen waarderen
deze bomen. En nu wil het college van Burgemeester en Wethouders deze bomen kappen.
Ze moeten plaats maken voor
(meer) auto’s en (meer) parkeerplaatsen.

Lokaal:

Da’s jammer, vinden wij. Wij vragen ons af of het echt nodig is
om de bomen te kappen. Bomen
zijn belangrijk. Voor het klimaat,
voor de luchtkwaliteit, voor de
kwaliteit van de leefomgeving
en voor de biodiversiteit. Bomen
bieden schaduw op warme dagen. Vogels bouwen er hun nest,
insecten leven van de bladeren of
het hout, eekhoorntjes eten hun
vruchten en zaden.
Wij willen toch een groene ge-

meente zijn? Kan er dan niet een
plan gemaakt worden met behoud van de bomen?
Want laten we eerlijk zijn. Wat
bepaalt nu de leefbaarheid in ons
dorp? Waarom willen we daar
graag zijn? Is dat omdat er veel
auto’s kunnen staan? Of is dat
omdat het er mooi groen is en er
een ontspannen sfeer is van rust?
Reageren?:
reactie@progressiefbernheze.nl.

De Tweede Kamerverkiezingen
Jan Bouwman, raadslid Lokaal
De meesten van u krijgen deze krant op woensdag. In dit geval dus op verkiezingsdag. Mocht u niet nog hebben gestemd en het is nog geen 21.00 uur,
mag ik u dan een advies geven? Leg de krant opzij en ga alsnog. Het is zo
belangrijk, ook uw stem telt!

Hoe vaak zijn de meeste lijsttrekkers niet op tv geweest? De
debatten en interviews hadden
inhoudelijker mogen zijn.
Vaak dezelfde onderwerpen: het
eigen risico in de zorg, de Nederlandse cultuur, de AOW-leeftijd,
en ‘Europa’.
En als je dan, zoals in het Carrédebat, 45 seconden de tijd krijgt
om je standpunt over een thema
toe te lichten, en er een hinderlijke interviewster is die je niet de

gelegenheid geeft om ook maar
één zin volledig uit te spreken,
dan denk ik wel: ‘Journalisten en
politici, kan dat niet beter? Ook
kreeg ik steeds meer de indruk
dat de analyse op de peilingen
tot kunst werd verheven.
Misschien dat de laatste debatten
nog verdieping hebben gegeven.
En dan de tv-spotjes: de optimist
Rutte, de pessimist Buma die het
de kinderen maar niet uitgelegd

krijgt, de degelijke Pechtold en
de joviale Krol die de WAO, sorry de AOW-leeftijd naar 65 jaar
wil terugbrengen. Eén oneliner is
me echt bijgebleven: “Terroristen
bestrijd je niet door met tomaten
te gooien.”
Volgend jaar zijn er gemeenteraadsverkiezingen: dan gelukkig
geen peilingen, dan gaat het om
de inhoud en daarvoor moet u bij
Lokaal zijn. Dat kunt u niet vroeg
genoeg weten!

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

www.meermaashorst.nl
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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

MooiBernhezertjes
te koop
Garage verkoop/
opruiming
Zaterdag 18 en zondag
19 maart garageverkoop.
We verkopen meubels en
bijkomende zaken. Dit mag
u beslist niet missen. U bent
welkom op beide dagen
van 13.00 tot 17.00 uur.
Thea en Hans de Visser.
Hommelsedijk 11,
Heeswijk-Dinther.

5x 1/5 staatsloten

n
le
e
e

Winnaar:
Simon van der Steijn
kan de staatsloten
ophalen bij Kantoorboekhandel Ceelen
Werknemers van Bernheze
Media worden uitgesloten van
deelname.
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Nieuwe DessotapijttegelS
In allerlei kleuren/soorten.
Grote voorraad, scherpe
meeneemprijs. Vanaf
€ 0,50 per tegel. Duinweg 17,
Schijndel 06-23034594.
Dinsdag en zondag gesloten.
Kogelbiefstukken
per stuk á 200 gram € 3,50.
Shoarmavlees € 2,70
per 500 gram.
Slagerij Bert van Dinther,
Heistaat 8, Oss.
0412-454536
www.slagerijvandinther.nl.
Heesakkers Lichtvisie
STOPT!
Grandioze opheffingsuitverkoop
van plafonniers, hang-,tafel-, en
vloerlampen enzovoort.
Ook kado-artikelen, gloei-, en
ledlampen, TL-buizen enzovoort.
Kom snel want op= echt op!
Heesakkers Lichtvisie
Abdijstraat 12, 5473 AE
Heeswijk-Dinther.
www.heesakkerslichtvisie.nl
Parkeren voor de deur.
Dinsdags gesloten.

Zoek: voetbal, handbal, korfbal, turnen, basketbal, quadrijden,
motorcross, badminton, hardlopen, tennis, hockey, atletiek,
wielrennen, mountainbiken

Mooi voor
mannen!
Week 12 Woensdag 22 maart

Pim Langens
M 06 525 448 08

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

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.

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.

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

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

‘t Dorp 65, 5384 MB Heesch
0412-451782

Oplossing
vorige week:
Trudy v.d. Pas
uit Heeswijk-Dinther

Dagelijks vers
geplukte tulpen
€ 2,- per bos, verschillende
kleuren.
Richard van Doorn
Vorstenbosseweg 1, Dinther.

aangeboden
STIJLVOL GLAS IN LOOD
Specialist in Glas in Lood.
Ook in isolatieglas, reparaties,
materiaal-verkoop en
workshops.
Retsel Heeswijk-Dinther
www.stijlvolglasinlood.nl
0413-228377.
Pedicure Nistelrode
Dorien Visser-Hanegraaf.
Tel. 0412-612118.
Ook bij diabetes/reuma.
PEDICURE
HEESWIJK-DINTHER
Jacqueline Verhagen,
Oranjestraat 11, HeeswijkDinther. Ook bij diabetische
en reumatische voet met
vergoeding. Alle jaargetijden
uw nagels mooi verzorgd met
gelcolor, colorlak. Kalknagels?
Ook hiervoor leent deze
pediquemethode zich prima!
Meer info of afspraak:
0413-293260.
Colorenta geeft
WORKSHOPS
kleuranalyse en make up om
te bepalen welke kleuren jou het
mooist maken.

EEN AVONDJE UIT
Bijna 50 jaar Schietvereniging
‘t Koskojjer. Activiteit
luchtbuksschieten voor
verenigingen, buurten en
bedrijven. Meer informatie:
Piet van Hintum 0412-611168.

te huur
Opslagunits
in Nistelrode
Afmeting unit:
24m2 voor € 90,- p.m.
48m2 voor € 150,- p.m.
Eigen toegang.
Voor meer info 06-46111667 of
www.opslagunit.eu

gevraagd
Foto’s en films uit
Nistelrode
van (het interieur van)
diepvrieskluizen, de huisslachting en huisslachters,
het postkantoor en de
posterijen, winkelinterieurs,
(huis-)artsen, vroedvrouwen
en maatschappelijk werk uit de
periode 1900-heden.
H. van Grinsven 0412-611059.
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.

nieuwe bewoners tweede kamer
Tekst?

Zie oplossing pagina 34
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NL DOET
BERNHEZE - Het Oranje Fonds organiseerde op 10 en 11 maart, samen met duizenden organisaties
in het land, NLdoet. Deze grootste vrijwilligersactie van Nederland zet vrijwillige inzet in de spotlights en
stimuleert iedereen om een dag of dagdeel de handen uit de mouwen te steken.
Er zijn 9.518 klussen geklaard door meer dan 350.000 vrijwilligers! Ook in Bernheze.
NLDOET ONTMOETINGSTUIN SERVAES
HEESWIJK-DINTHER - Het motto van de Ontmoetingstuin Servaes: ‘samen werken, samen delen’ werd tijdens deze actiedag van
NLdoet door veel personen opgevolgd. Op deze zonnige zaterdag
werd er hard gewerkt in Ontmoetingstuin Servaes. Een klus, die al vijf
jaar op het verlanglijstje stond, is op deze dag gerealiseerd. Het betreft hier het maken van een informatiekast, waarin allerlei berichten
over de tuin kunnen worden ophangen.

NLDOET GASTEN ZONNEBLOEMAFDELING HDLV
LOOSBROEK - Tien vrijwilligers en vier vormelingen met hun moeders zorgden afgelopen zaterdag
tijdens de landelijke actie NLdoet voor een gezellige middag. Ruim 90 zonnebloemgasten waren uitgenodigd in CC De Wis en genoten dankbaar van deze mooie middag.

NLDOET OP
DIER & TUIN WEIDE
HEESWIJK-DINTHER - Zaterdag was de
NLdoet-dag op de Dier & Tuin weide. Het
weer werkte fantastisch mee zodat de jassen
uit konden. Er is gewerkt aan onderhoud van
het Blotevoetenpad, hout gezaagd, de dierenstal en de educatieborden. Ook de pony’s
kregen een poetsbeurt.

NLDOET STICHTING ENERZJIEK
HEESCH – Een stapel werk lag te wachten, zo rond de klok van
10.00 uur, zaterdag 11 maart. De nog niet opgeschoonde tuin, na
een winterperiode, werd helemaal lente-klaar gemaakt met hulp van
cliënten van de stichting, in samenwerking met de vele vrijwilligers.
Een totale metamorfose was het eindresultaat!
Twee verrijdbare banken, een verrijdbare tafel, een klein tafeltje is het
werk van meerdere vrijwilligers. Een strakke heg, een geschoffelde
en aangeharkte tuin. De plantenkas en de tuinberging werden opgeruimd. Het gazon is geverticuteerd en bemest. De stoep werd schoon
gespoten. Spullen die nog te goed waren voor de stort, maar die toch
weg mochten, werden afgeleverd bij de kringloopwinkel. Allemaal
het werk van de massaal opgekomen vrijwilligers. Voor een hapje en
een drankje werd in samenwerking met de cliënten gezorgd.

Een buitengewone dag met een bijzondere inzet van heel veel
vrijwilligers zorgde dat veel mensen een leuke herinnering
erbij hebben. Deze dag als symbool voor de vele vrijwilligers
in Nederland, laat zien dat er nog veel maatschappelijke
betrokkenheid is bij mensen, voor mensen.
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bernheze bouwt
Hof van Donzel is een mooie referentie
13.00 uur. Hof van Donzel heeft
een bijzonder gezicht gekregen.
Alles is authentiek en helemaal
in de stijl. Wat deze stijl is? Het
robuuste van hout en authentiek
gecombineerd met mooie aardekleuren. Dit alles gemaakt van
materialen die lang hun frisse uitstraling behouden en die horen
bij ‘buitenleven’.

Baderie Bevers leverde een bijpassend sanitair voor toiletten en dat
werd deskundig gemonteerd in de
uitstraling die past bij hun stijl.
Buiten begint vorm te krijgen wat uitgroeit tot een gave kinderboerderij

©DMBK

NISTELRODE - Een sfeervol aangeklede locatie voor fietsers, wandelaars en kinderen die willen genieten van de kinderboerderij en de speelmogelijkheden. In mei 2016 was Bed & Breakfast Hof van Donzel
klaar en nu de laatste loodjes nog voor officiële opening, dan kan Dionne eindelijk het resultaat laten
zien, die ze met heel veel zorg en doordachte plannen gerealiseerd heeft.

Hof van Donzel
heeft een bijzonder
gezicht gekregen,
alles is authentiek
en helemaal in de
stijl

De vele fietsers die met regelmaat
over Donzel in Nistelrode komen,
hebben een metamorfose zien
ontstaan. De dierenverblijven, jeu
de boulesbanen, speelmogelijkheden en het terras. Voor Twee-

de Paasdag moet het klaar zijn.
De laatste zes maanden hebben
vele specialisten hun talenten gebruikt om Hof van Donzel klaar
te stomen voor de opening op
17 april, Tweede Paasdag vanaf

Vinkelsestraat 99
5384 SE Heesch
info@wijgert.nl
www.wijgert.nl

Donzel 92
5388 PD Nistelrode
info@stratenmakers.com
www.stratenmakers.com

Ook binnenhuisadviseur Boxmeers Tapijthuis, de échte binnenhuisadviseur en erkend exclusief dealer met huismerk NL
Label, van A-merk kwaliteit.
Boxmeers Tapijthuis: “Wij hebben de meest uitgebreide collecties en bij Hof van Donzel leverden wij de vloerbedekking.”

menten en horeca-benodigdheden. Verhuur van materialen
of verkoop van drank en materialen; van een rol plakband tot
aan glaswerk, kramen of meubilair. Kom je iets te kort? Van de
Wijgert regelt het en dat doen ze
ook voor Hof van Donzel.
Wim-Jan Thijssen had een thuiswedstrijd met zijn stratenmakersbedrijf Thijssen, hij zorgde voor
een prachtig terras, zodat de bezoekers in de lente en de zomer
van de zon kunnen genieten.
Met een grote veilige parkeerplaats en een parkeerplaats voor
gehandicapten ziet het geheel eruit om door een ringetje te halen.
Authentiek, landelijk, boerderijsfeer maar met een stijlvolle afwerking. Dat is Hof van Donzel.

Van de Wijgert BV is een veelzijdige leveranciers van evene-

Hof van Donzel
Wim-Jan en Dionne Thijssen
Donzel 92
5388 PD Nistelrode
www.hofvandonzel.nl

Waardsestraat 30
5388 PP Nistelrode
showroom@bevers.net
www.baderie.nl/
showrooms/bevers

Sint Anthonisweg 6
5830 AE Boxmeer
info@tapijthuis.nl
www.boxmeertapijthuis.nl

Hoe en waar wil je wonen in toekomst?
Meld je aan voor woonwensenonderzoek 50plus
Meld je nu aan
Je kunt jezelf aanmelden via
www.tipmooibernheze.nl en na aanmelding krijg je
op 6 april een mail met de vragenlijst.
BERNHEZE - Het Ouderen Overleg Bernheze (OOB) gaat op 6 april een woonwensenonderzoek houden
onder 50plussers in de gemeente Bernheze. Daarin wordt gevraagd naar de toekomstige woonsituatie.
Dit onderzoek wordt gehouden in samenwerking met Bernheze Media, TOPonderzoek uit Horst en de
ouderenorganisaties in de vijf kernen van Bernheze.
Waarom en waarvoor?
Het
woonwensenonderzoek
50plus helpt ouderen over hun
toekomstige woonsituatie na te
gaan denken. Door zich meer
bewust te worden van de situatie
dat aanpassing van de woning of
verhuizen naar een woning die
toekomstbestendig (gemaakt)
is, op een bepaald moment echt

nodig is. Zoals een drempelloze
woning die met mogelijke beperkingen in de toekomst rekening houdt. OOB rekent op een
grote respons van ouderen om
aan dit onderzoek mee te doen.
Dat maakt de uitkomst ervan representatief voor hoe ouderen
over hun toekomstige woonsituatie nadenken, wat zij er van

vinden, welke keuzes zij daarbij
maken en wanneer deze keuzes
gemaakt worden.
OOB hoopt daarmee ook specifiek per kern een beeld te krijgen. De uitkomsten kunnen de
gemeente helpen bij de invulling en concretisering van haar
woonbeleid.

Aan mensen die geen computer hebben of moeite denken te hebben met het invullen van de vragenlijst wordt de mogelijkheid geboden een papieren vragenlijst in te vullen. Deze zal vanaf 6 april
in elke kern af te halen zijn. Er wordt nog bekend gemaakt welke
adressen dit zijn en met wie je daarover contact kunt opnemen.
De OOB-werkgroep Wonen voor Ouderen bestaat uit Toon van
Dijk, Jan Heijmans, Willy van der Steijn en Henk Verschuur.
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Een rondje op de bouw...
Heb je nog vragen? Vraag het de specialisten.

Levensloopbestendige 50plus patiowoningen
in Nistelrode bij CPO project De Zwarte Molen
Collectief
wordt
financieel
voordeel behaald door samen
te bouwen. Geen kosten voor
een projectontwikkelaar en een
scherpe beprijzing van de patiowoningen. De uitdaging is
om patiowoningen te bouwen
voor circa € 300.000 all in. Afhankelijk van de kavelgrootte en
bruto vloeroppervlak van de patiowoning wordt dit een hoger
bedrag.

NISTELRODE - Medio vorig jaar namen Jan Heijmans en Tinie Verkuijlen het initiatief tot het in collectief verband bouwen van levensloopbestendige patiowoningen voor de doelgroep 50plus. Met nog
vier geïnteresseerden werd in december 2016 bij notariële akte de stichting CPO De Zwarte Molen
Nistelrode opgericht.
De zes deelnemers van stichting
CPO willen gezamenlijk en in eigen beheer minimaal zes levensloopbestendige en energiezuini-

ge patiowoningen bouwen in de
wijk De Zwarte Molen in Nistelrode. Inmiddels hebben zich nog
drie geïnteresseerden gemeld. Bij

Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) bouwt elke
deelnemer van het CPO voor eigen rekening en risico.

Het bestuur heeft in overleg
met de gemeente een keuze gemaakt voor een CPO bouwlocatie in de uitbreidingswijk.
De Zwarte Molen. In volgorde
van aanmelding en inschrijving
voor dit CPO bouwplan zijn de
eerste zes bouwkavels aan de
deelnemers toegewezen.
Tekenburo Verkuylen uit Nistelrode heeft in opdracht van de

stichting een concept ontwerptekening en een impressie van
de buitengevels gemaakt zodat
deelnemers en andere geïnteresseerden een eerste beeld krijgen
bij wat er gebouwd kan én mag

Zes
levensloopbestendige
en energiezuinige
patiowoningen
worden. Daarnaast kan bekeken
worden hoe de eigen ideeën en
persoonlijke woonwensen van
de deelnemers hierin verwerkt
kunnen worden.
Informatie bij CPO advies
Bernheze via Henk Verschuur
henvers@gmail.com.

cpo project De Zwarte Molen is
mede mogelijk gemaakt door:
Maxend 35 - 5388 TV Nistelrode - 0412-850250 - 06-54760019 - www.verkuylen.nl

Bouwtechnisch teken- en
adviesburo

Tips om voordelig te (ver)bouwen!

• Probeer zo compact mogelijk te bouwen. Iedere m3 vraagt namelijk om verwarming en
onderhoud.
• Probeer brede gangen en trappen te vermijden. Daardoor verdwijnt veel warmte naar boven.
• Maak gebruik van rechte lijnen in je huis, dit is goedkoper dan gebogen of hoekige lijnen.
• Gebruik niet teveel siermetselwerk. Daardoor ga je meer flink betalen.
• Ruim zelf de rommel op, maar laat het grote werk aan de aannemer over.

BoxSPRINGko!rting

Dit vo orjaar 30% jubileum

van €2385,-

nu vanaf

€1670,Sync Support Zones®

Inclusief 2 pocketveer matrassen en een luxe topper
Laar 1, 5388 HB Nistelrode
Tel. 0412 - 61 11 85
www.jacobsenjacobs.nl
www.morgana.nl

Boxspring Stockholm
elektrisch verstelbaar

www.humstijl.nl

hogere NHG
lagere rente

Goed nieuws voor alle huizenkopers:
de NHG grens is verhoogd naar 245.000 euro.
Kopen met NHG garantie betekent vaak dat je
onder gunstiger voorwaarden een hypotheek
kunt afsluiten. Dus kom bij ons langs en wij
vertellen je er alles over.

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
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Als VIP in de Muziekfabriek
HEESCH – Basisschooljeugd die er stiekem van droomt om eens als een ster te worden behandeld kan
dit na zondag 19 maart van haar bucketlist schrappen. Dan wordt zij namelijk als een VIP onthaald
tijdens de Aurora Muziek Fabriek-Show van Fanfare Aurora in Heesch. Iedereen is welkom, maar dit interactieve concert is speciaal voor kinderen van 3 tot en met 10 jaar. Om 10.00 uur is de zaal van CC De
Pas open voor het publiek waar je kunt rondkijken in onze ‘fabriek’.

Meezingspektakel met eXpats
Big Showband

Aurora

MuziekFabriek

Vanaf 10.30 uur begint het concert en kun je een uurtje luisteren naar muziek, meespelen en
dansen. De toegang is gratis en
uiteraard zijn er speciale plekken
voor alle VIP’s.
Muziek maken is superleuk! Dat
vinden uiteraard alle muzikanten
van Fanfare Aurora in Heesch.
Om dit te beleven is er zondag
19 maart een interactief concert

met als thema de Aurora Muziek Fabriek-show. Een uitvoering speciaal gericht op kinderen
vanaf 3 tot en met 10 jaar met
speciale zitplaatsen, uiteraard
vooraan, en muziek die zij leuk
vinden zoals nummers uit de
film Frozen en K3. Naast een gezellige muzikale ochtend is het
‘limonadeconcert’ ook bedoeld
om kinderen te enthousiasmeren voor blaasmuziek. Naast een

speciale ontvangst, goede zitplaatsen en muziek voor hen, is
er voor het concert een parcours
in de Muziekfabriek. Nieuwsgierig geworden? Kom dan op zondagochtend 19 maart naar CC
De Pas en breng al je vrienden
en vriendinnen mee. Oh ja. Ouders, oudere broers, zussen of
andere belangstellenden zijn natuurlijk ook welkom. Zij krijgen
óók een mooi plekje...wat verder
achteraan!
Voor meer informatie zie de Facebookpagina van Fanfare Aurora.

Uitwisselingsconcert Jeugdorkesten
NISTELRODE - Zin in een afwisselende avond vol met muziek?
Kom dan luisteren naar Jeugdorkest Happy Fiep van Fanfare St. Lambertus Nistelrode en Opleidingsorkest ToetTie van Muziekvereniging
St. Hubertus Herpen. Zij spelen zaterdag 18 maart in CC Nesterlé.
De aanvang is 19.30 uur en de entree is gratis.

HEESCH - De datum 18 maart mogen muziekliefhebbers en
mensen die van meezingen en gezelligheid houden rood omcirkelen in hun agenda.
Na het grandioze succes van de eerdere edities wordt ZingHISmee dit
keer nog groter, indrukwekkender en nog spectaculairder dan voorgaande jaren! eXpats Big Showband is gestrikt om deze vierde editie van het
meezingspektakel muzikaal te ondersteunen. Deze ijzersterke band bestaat uit maar liefst twaalf blazers, een combo en zang. De wens om
grenzen te verleggen brengt de muzikanten bij elkaar. De lol van muziek maken staat bij hen voorop. Kortom; de juiste ingrediënten voor een
mooie muzikale meezingavond.
Diverse Heesche artiesten zullen het podium
betreden en je versteld laten staan van hun
live zangkunsten. Professioneel, debutant, rock
of gewoon ‘voor-de-gezellie’, het wordt een
avond waarop uit volle borst kan worden meegezongen. ZingHISmee begint om 21.00 uur
en kaarten zijn te koop via de website van CC
De Pas.

Natuurtheater de Kersouwe opent de poorten

met Britse rockband 10cc

Wereldse en wereldmuziek
tijdens ‘Zondagse Muziek’
nistelrode – Tijdens ‘Zondagse Muziek’ vindt een bijzonder muzikaal optreden plaats. Uniek en wat
je niet mag missen.
Libanon, Egypte en Palestina. De
leden van de zesmansband hebben al meerdere optredens gehad
onder andere in Rotterdam, Amsterdam en Den Haag. Dit optreden wordt het eerste in Brabant!
En... dat is niet alles!

Hamed Alshaabi uit Heesch
brengt samen met vijf in Nederland wonende Oosterse vrienden,
volksliederen ten gehore uit Syrië,

Op deze middag kun je ook genieten van een optreden van een
spiksplinternieuwe
akoestische
band, gevormd door zangeres
Kyra Haerkens uit Nistelrode;
wellicht bij iedereen bekend van
de plaatselijke ‘Night of the Music’.
De akoestische begeleiding wordt
verzorgd door twee muzikale duizendpoten: Marcel Hanenberg
uit Nistelrode op gitaar, door
sommigen misschien al eens gespot bij zijn gitaaroptreden van

‘De Hoantjes’, en Dirk Vandenput
uit Cuijk, multi-instrumentalist
met tientalle jaren ervaring in de
muziekwereld. Samen brengen
zij zowel Nederlandstalige als Engelstalige covers op een originele,
creatieve manier en laten zij verschillende muziekstijlen de revue
passeren. Zij genieten van hun
muziek, maar zeker weten dat jij
dat ook gaat doen!
Kom zondag 19 maart om 15.00
uur naar CC Nesterlé en laat je
muzikaal verrassen!
De toegang is gratis.

HEESWIJK-DINTHER - Als één van de meest invloedrijke groepen uit
de geschiedenis van de popmuziek wist 10cc de ene na de andere
hit te scoren. Nummers als ‘Dreadlock Holiday’, ‘I’m Not In Love’ en
‘The Wall Street Shuffle’ maakte de band in de jaren ’70 mateloos
populair. Kaarten voor dit unieke concert zijn nu te koop op
www.kersouwe.nl, bij Paperpoint Heeswijk en Uitpunt Veghel.
Nieuwe namen in de Kersouwe
Niet alleen 10cc is een nieuwe
naam in de rijke historie van de
Kersouwe. Ook Typhoon, Douwe Bob, Danny Vera, de Edwin
Evers band (met supportact
VEZPA) en Rene Schuurmans
(samen met TILT XL) betreden
deze zomer voor het eerst de
podia van het natuurtheater in
de bossen van Heeswijk-Dinther.
Martijn Fischer brengt André Hazes tot leven in zijn theatershow
‘Martijn Fisher zingt Hazes’.

André Kuipers geeft met zijn
ruimtevaartcollege een unieke
kijk in het leven van een astronaut en Leo Blokhuis neemt je in
‘The Summer of Love’ mee terug
naar de muziek van 1967, samen
met diverse bekende artiesten.
Allemaal unieke optredens in de
openlucht bij de Kersouwe.
Nieuwsgierig naar het totale programma? Op www.kersouwe.nl
zie je alle voorstellingen, verkoopdata en nog veel meer.
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Heesche scouts overleven
met Freek
Concert Pelgrimage
door rietkwintet Calefax

binnen of buiten, in een zelfgemaakt tentje van plastic.
Water, sterren en vuur
Op zaterdag trok men naar verschillende locaties om met een
vlot te varen, vanuit een observatietoren aanwijzingen te zoeken voor de vindplaats van een
vuur-aanmaakstick en te communiceren met walkie talkies.

Freek Plonk

HEESWIJK-DINTHER - Het kwintet speelt muziek uit de afgelopen
duizend jaar. De werken uit het programma hebben één ding met
elkaar gemeen: ze zijn allemaal gebaseerd op pelgrimage. De musici
nemen ons mee in de verschillende manieren waarop een bedevaart
tot prachtige muziek heeft geleid in de afgelopen duizend jaar. Op
dinsdag 21 maart is rietkwintet Calefax te gast in de Wapenzaal van
Kasteel Heeswijk.
Calefax geldt wereldwijd als grote inspiratiebron in het bijzondere genre van het rietkwintet
(hobo, fagot, altsaxofoon, klarinet en basklarinet). Met virtuoos
spel, briljante arrangementen
en een frisse podiumpresentatie
staat het ensemble al decennialang internationaal in de schijnwerpers.

Locatie: Wapenzaal Kasteel
Heeswijk
Tijdstip: 20.00 uur (de zaal gaat
om 19.30 uur open)
Entree: € 25,- per persoon, inclusief consumptiebon en programmaboekje.
Aanmelden: via kasteelconcertenheeswijk@gmail.com of vanaf 18.00 uur via 06-25425571.

HEESCH - Freek Plonk, Krullendonker van het jaar 2017, kon tijdens
het weekend van de Heesche scouts uit zijn dak gaan. Na het carnaval had de scoutsstaf voor hun leden een ‘overlevingsweekend’ georganiseerd. Samen met zijn collega Bear Grylls (leider Rob) bracht
Freek de scouts de kneepjes van het overleven bij.
Humor tegen onverdraagzaamheid
In een tijd met maatschappelijke onverdraagzaamheid is het
nieuws over de benoeming tot
Krullendonker, sinds 1995 een
initiatief van de Oud Prinsen en
Adjudanten (de Opa’s), een verademing. Oprichter van scouting, Lord Baden Powell, zelf
voorstander van humor in het
Scoutingspel, zou met Freek’s
benoeming beslist ingestemd
hebben. De Krullendonker nam
de scouts mee op overlevingspad. Geen carnavalskoek, maar,
‘different koek’ zoals de Engelsen dat noemen.

DE BELANGRIJKSTE BOODSCHAP:
NU OP COOP.NL

Wolven bedreigen scoutsverstand
Op vrijdagavond werden de
scouts door Bear en Freek ‘op
scherp’ gezet om een selectie te
maken uit hun bagage. Met één
kruiwagen mocht ieder ploegje
spullen meenemen bij een tocht
door de duisternis.
Na Freeks enthousiasme over
wolven zagen diverse scouts
meer dan dat er werkelijk was.
Omdat plezier naast grensverleggende uitdagingen centraal
staat, werden zij naar het eindpunt vervoerd. Daar kon men
kiezen voor een overnachting

Na deze uitdagingen werd richting Halley koers gezet, waar een
vrijwilliger, de heer van Ballegoij,
de scouts informeerde over ons
sterren- en planetenstelsel. Handige kennis bij oriëntatie zonder
straatlantaarns.
Staflid Roel liet de scouts een
maaltijd koken op een ster-, Dakota- en tafelvuur waarna Niels
de dag afsloot met filmpjes van
Freek en Bear. Door de kwisvragen weten de scouts wat belangrijk is bij overleving in de jungle.
Boogschieten; een hele kunst
Op zondagochtend werd Ankie’s
Survival Trefbal gespeeld; trefbal
met extra gevaren en uitdagingen. Pijl en boogschieten onder
leiding van oud-scout Thijmen
vormde de slotuitdaging van het
weekend. Hoewel pijlen levensgevaarlijk voor dieren kunnen
zijn, hoeven die zich voorlopig
geen zorgen te maken. Raak
schieten op een roos, bleek vaak
een onmogelijke kunst te zijn!

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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auto & motor

nieuws
Bosschebaan 92, Heesch

Bosschebaan 92, Heesch

In- en Verkoop

-

T: 0412-452244

Onderhoud / APK Reparaties

Bosschebaan 92, Heesch

In- en Verkoop

-

T: 0412-452244

A

AUTOBEDRIJF-WILBERVANGOGH.NL
In- en Verkoop - Onderhoud / APK Reparaties
- Airco service - Schadeherstel - Diagnose

Zomerbanden
Bij ons
voor zeer scherpe prijzen e.v.t. met opslag
AUTOBEDRIJF-WILBERVANGOGH.NL

Onderhoud / APK Reparaties

Autobanden en Velgen
Taxibedrijf Van Grunsven

T: 0412-452244

-

Airco service

-

Schadeherstel

-

Diagnose

Voorruitschade?
NISTELRODE - Heeft je auto
voorruitschade opgelopen?
Informeer bij ons naar de mogelijkheden.

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
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
Agila 1.0
10.000 slechts
km ........................
2005
Kia Venga
automaat
22.000 km 2013
Opel Agila 1.2 16V airco 70.00 km. .......... 2005
OpelCorsa
Agila 1.2
automaat,
airco12V 3-drs...2013
Opel
Easytronic
Z1.OXV
2002
OpelCorsa
Astra1.2
1.45-drs
station,
automaat
Opel
20.000
km. airco ....2011
2010
Opel
aut. 141.000
km.en
airco .. 1999
OpelOmega
Corsa 2.0i
1.3 cdti
5-drs, navi
Opel
Vectra 1.6 16V .................................2010
1998
airco
Opel Zafira 1.9D ...................................... 2006

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

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

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

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

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

Ford Fiësta - 1.6 .................................. 2009

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

Ford KA 1.3.................................. 2000-2006

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

Ford Focus 1.6 D ...............2006-2007-2013

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

Ford Focus 1.6 77kw ............................ 2012

STATIONWAGONS:

Honda CR-V 2.0i Elegance .................... 2010

Ford Focus 1.6 ecoboost ....................... 2012

Peugeot 106 ......................................... 2001

Ford Focus 1.6D ................................... 2013

Peugeot 107 ......................................... 2012

Ford Focus 1.6i ..................................... 2005

Peugeot 207 ........................................ 2008

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

Volkswagen Golf cabriolet 85 kW 2.0 aut ...1994
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

OOK VOOR REPARATIES EN APK KEURINGEN
Ford C-Max........................................... 2013

Opel Corsa
Zafira 2.0
.................................
2003
Opel
1.2DTH
eco flex
26.000 km 2015
Opel Zafira 2.2i Elegance 80.000 km. ...... 2002
Opel Insignia Sport Tourer
2012
Opel Zafira Y20 DTH ................................. 2005
Opel
Meriva
2005
Peugeot
2061.6
2.0 16V GTI .........................
2001
Peugeot
2061.4
1.4i60.000
16V 85.000
2006
Opel
Meriva
km km. ............
2011
Peugeot 206
1.6Vti
16Vnavi
quiksilver
Peugeot
308cc1.2
airco 55.000km ..2004
Peugeot 206 rally car 20i 16v heel apart en snel..2004
57.000 km
2014
Peugeot 306 Break 1.6 ............................ 1999
Toyota
1.3 16V
automaat
5-drs km. ..... 2006
RenaultYaris
Clio 1.2
airco 64.000
Renault
Clio 1.6 16V airco ........................
2003
airco pdc
2009
Seat Ibiza 1.4
16V Sensation
... 2006
Volkswagen
Passat
station 1.949.000
TDI km2007
Suzuki Jimny 4+4 ................................... 2000
Volvo
70 5-drs
2005
SuzukiXC
Swift
4-drs. automaat
9.000 km. ..................
2010
Volvo
momentum
150..................
pk
2013
ToyotaV40
Aygo
airco 20.000T3km.
2008

Vaak word je doorverwezen
naar een erkende specialist
en dreig je je eigen risico te
verliezen als deze reparatie bij
een ander gebeurt.
Maar ook bij ons is dit niet het
geval. Voor vervanging van de
voorruit en sterreparaties kan
je bij ons terecht.
Autobedrijf Timmermans
Bedrijvenweg 6 Nistelrode
0412-612221.

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

Al ruim 90

jaar regelen wij

UW ZIEKENVERVOER MET
PERSOONLIJKE BEGELEIDING

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

LUCHTHAVEN- en ZAKENVERVOER

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!

• 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
Aveo en
1.2 5 drs
•Chevrolet
Wielen
banden2010 € 4250,Citroën C2 1.4HDi airco

2004 € 1999,-

Een greep uit voorraad
Citroën C3 1.4 HDi airco

Alfa 156 jtd 1.6 impression, zwart
FiatA4
Panda
airco
Audi
blauw
Metalic div. opties
Citroën
C5 br.1.8
grijs met.
Fiat Panda
1.2 panoramadak
Citroen Xsara picasso blauw met.
1.6
2 Ford
CV 6Focus
blauw station
(belastingvrij)
Citroën
Xara Pic.1.8
gr. met.
Lada Kalina
1.6 28Dkm
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
Toyota
Aygo
5 drs grijs
Ford
Focus
stationcar,
16 16v
Ford
Focus
stationcar,
zwart
Toyota
Aygo
5 drs zwart
airco
Ford Ka
meeneemprijs
Volkswagen
Fox 1.2 ex btw
Ford
Transit connect,
Hyundai Tucson 2.0 bull en side bars

Réparateur agréé
“AVANTAGE” :

la nouvelle gamme
économique pour
l’entretien de votre véhicule
S O L U T I O N
Sticker réparateur.indd 1

É C O N O M I Q U E

-

Q U A L I T É

E T

S É C U R I T É
23/09/09 10:12

2003 € 2450,-

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

€ 4.950,-

€
3450,€ 4.750,€ 3.950,€
3749,-

€ 3.900,€
1750,€ 4.950,€ 4.950,€
3499,€ 1.500,€
4750,€ 2.750,€ 1.999,€
6999,€ 1.999,€
3750,€ 3.499,€ 2.750,€
4600,€ 650,€
4450,€ 3.250,€ 7.750,-

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,-

Onze service
* Goede kwaliteit

Nieuwe en jonggebruikte Bromfietsen en Scooters, ook onderdelen

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

Retselseweg 5 | Heeswijk-Dinther
06-50453935
ma - di - vr 9.00-20.30 uur
do 9.00-17.00 uur | za 9.00-16.00 uur

-

Ai
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Inschrijving voor Wielerevenement Bike My Day 2017 gestart
BERNHEZE - Lionsclub Bernheze organiseert dit jaar voor de tweede keer het fietsevenement ‘Bike my
Day’ op zaterdag 17 juni. De eerste editie van deze fietstoertocht voor het goede doel leverde afgelopen
jaar een cheque op van maar liefst € 50.000,- voor Villa Joep, het fonds tegen neuroblastoomkanker.
Deze mooie opbrengst was het
resultaat van een hele zaterdag
fietsen door de gemeenten Bernheze, Oss en Landerd door meer
dan 60 teams.
Elk team van vijf personen moest
daarvoor in estafettevorm 400
kilometer wegtrappen. Villa Joep
was het eerste goede doel dat de
serviceclub Lions Bernheze voor
het nieuwe evenement had uitgekozen. Het enorme succes van de
eerste editie van het evenement
maakt een vervolg onvermijdelijk.
“En dat vervolg komt er dus, ook
dit jaar weer in juni”, laat medeorganisator Ton Willemse namens
de Lions weten. “Op zaterdag 17

juni is het de vraag hoeveel rondes van 11 kilometer deze teams
gaan rijden in een tijdsbestek van
elf uur”.
Villa Joep is volgens Willemse een
heel bewuste keuze. “Het fonds
is opgericht door de ouders van
Joep. Hij was één van de kinderen
die in 2002 werd gediagnosticeerd
met neuroblastoom kinderkanker.
Jaarlijks krijgen zo’n 25 kinderen deze diagnose. Zijn overlevingskansen werden niet hoger
geschat dan 20 procent”. Joep
was op dat moment 3,5 jaar oud.
Na een zware strijd die hij moedig heeft doorstaan, overleed hij
uiteindelijk op 4,5 jarige leeftijd.

Willemse vertelt dat zijn ouders
hierbij de belofte maakten aan
Joep om het gevecht tegen deze
ziekte voort te zetten. Zo ontstond Villa Joep, het fonds tegen
neuroblastoom kinderkanker dat
100% van de opbrengsten besteedt aan onderzoek. Vorig jaar
loste Erik Dekker het startschot
van Bike My Day in Heesch. De
editie van dit jaar zal plaatsvinden
bij
Hotel-restaurant
De tennis
Leijgraaf basketbal
voetbal
hockey
in Heeswijk-Dinther. Wie dit jaar
het startschot gaat lossen wordt
later bekend gemaakt. Zowel
vriendenteams als bedrijventeams
kunnen zich vanaf nu inschrijven
via
www.bikemyday.nl.
beugelen
boksen
badminton
zwemmen

tennis

Bomenpark
Bernhezer tennistoernooi
HEESCH - Op zondag 12 maart zijn de finalewedstrijden gespeeld
van ’t Bomenpark Bernhezer tennistoernooi. 133 Spelers hadden zich
aangemeld voor het toernooi en zij hebben wedstrijden gespeeld
van zaterdag 4 maart tot en met zondag 12 maart. Van 4 maart tot en
met 8 maart werd er gespeeld op de banen van TV De Balledonk en
TV de Hoef en op 9 tot en met 12 maart alleen nog bij TV de Hoef.
Tegen alle verwachtingen in waren de weergoden het toernooi
gelukkig goed gezind en vrijwel
alle partijen zijn droog gespeeld.
De finaledag was zonovergoten
en zowel spelers als het volop aanwezig bezoek hebben van deze
dag genoten. In de poules zijn de
winnaars naar huis gegaan met
een mooie prijs en, daar waar een
schema was, de nummers een en
twee. Zij ontvingen allen een zogenaamd cadeaustammetje van ’t
Bomenpark, sponsor van het toernooi. Doel van het toernooi was
om de felbegeerde wisseltrofee te
winnen. Dit jaar is het TV de Hoef
gelukt om de trofee in de wacht te
slepen. Zij had net iets meer punten dan TV de Ballendonk. Uitslag:
HD3: Mitchel Gietman en Joost
Kaffener
DD4: Evy van der Heyden en
Nena Vlemmix
HD5: Tim van der Logt en Jorg
Marijnissen
GD5: Tim van der Logt en Rianne

Bos
HE6: 1. John Gloudemans
2. Jorg Marijnissen
HD6: Gert Jan Buuts en Luuk Timmermans
DD6: 1. Miriam van de Hanenberg en Mirella van de Ven
2. Sharon Vermeer en Ilke van
Zuijlen
GD6: Erik van de Kamp en Jessica
van der Heijden
HE7: 1. Fridthjof Leerdam
2. Willem-Jan van den Hoogen
DE7: Anouk van Orsouw
HD7: 1. Piet Timmers en Stephan
van der Velden
2. Stein van Bakel en Thierry van
Grinsven
DD7: 1. Marjon van den Akker en
Jessy van Hout
2. Henny Bens en Mieke Timmermans
GD7: Piet van de Berg en Ans Lunenburg
Theo Peters en Petra van Zoggel
DD8: Suzan Bekkers en Sandra
Cornelissen.

PASEN 2017

Het
paasontbijt!

Lekker ontbijten op 1e en 2de
Paasdag met veel lekkernijen.
Aankomst tussen 10.00 en 11.00 uur.
Prijs € 17,- per persoon
€ 9,- voor kinderen van 9 t/m 12 jaar
€ 6,50 voor kinderen van 4 t/m 8 jaar.
Kinderen t/m 3 jaar eten gratis mee.
Voor kinderen is er een kinderhoek,
waar ze eieren kunnen verven en verstoppen.
Natuurlijk is het à la carte restaurant open op beide
paasdagen. Reserveren is gewenst.
Kerkstraat 3 - Heesch - 0412-451755 - www.restaurantdewaard.nl

turnen

volleybal

waterpolo

handboogschieten

handbal

tafeltennis

Foto: Jan Gabriëls

korfbal

Korloo F1 wederom kampioen
korfbal

hardlopen

jeu de boule

paardrijden

wielrennen

darten

golf

LOOSBROEK - Op zaterdag 11 maart speelde Korloo F1, in shirts van Van Niftrik Tegelwerken, voor de
vierde keer een kampioenswedstrijd. Deze keer stond het gemengde team van Ready ‘60 uit Roermond
op het programma.
biljarten
duivensport metjudo
De
meiden startten,
gezonde
zenuwen maar vooral met veel
energie, de wedstrijd. De jongens
en meisjes uit Roermond maakten het even spannend door te
openen met een mooi doelpunt.
Dit zette de speelsters van de
F1
meteen op scherp.schaken
Zenuwen
dammen
werden omgezet naar nog meer
energie waardoor er veel mooie
doelpunten vielen aan de kant
van Korloo. Door
een goed spel
1cm b
van Korloo F1 werd de wedstrijd
al snel besloten. Met een eind1,2 cm
b een record aan
stand van 23-7
en
gescoorde doelpunten van 226,
mag Korloo F1 zich dus wéér
kampioen noemen. De trainster
1,4cm b
en coaches zijn
hartstikke trots op
dit fantastische resultaat!
autosport

karten

vissen

skien

snowboarden

kano

kaarten/bridgen

motorsport

voetbal

HVCH doet goede zaken met overwinning
HEESCH - HVCH heeft prima zaken gedaan met de 2-0 overwinning op Beerse Boys. Door zelf te winnen en de uitslagen bij de concurrentie stijgt HVCH naar de vierde plek op de ranglijst. In Heesch liet
het team van Harry Blokhuis al vanaf de aftrap zien op revanche uit te zijn. De trainer had een tactisch
plan bedacht om het reactievoetbal van Beerse Boys te ontregelen en dat leek direct resultaat op te
leveren. In de beginfase kregen de Heeschenaren drie dotten van kansen en daar hadden er gerust een
paar van verzilverd mogen worden. Veel duels werden op het middenveld uitgevochten en daar stond
HVCH zijn mannetje, onder aanvoering van een als vanouds sleurende Bram Wonders.
Na de thee zocht HVCH direct
de aanval en kon Beerse Boys
doelman Koen van Kollenburg
met de voet redding brengen op
een inzet van Sjoerd Schobbers.

om de penalty te nemen, hij benutte deze buitenkans resoluut:
1-0. Deze voorsprong koesterde

HVCH en in blessuretijd werd
het zelfs nog 2-0 door een doelpunt van Jordy van Horrik.

Hierna kwamen de rood-witten
even opzetten en kregen een
grote mogelijkheid op een doelpunt, maar HVCH-doelman Rob
van Erp wierp zich voor de voeten van Niels van Heerbeek en
voorkwam zo de tegentreffer.
Voor HVCH het sein om een
tandje bij te zetten en dat leverde in de 74e minuut een strafschop op. Jordy Veld sneed naar
binnen en werd net binnen de
zestien onderuit gehaald. Verdediger Willem Roefs meldde zich

Foto: Ruud Schobbers
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Vorstenbossche Boys Mo19-1 helemaal verrast

VORSTENBOSCH - Alle meiden Mo19-1 kregen op Valentijnsdag allemaal dezelfde valentijnskaart. De
meiden wisten natuurlijk niet van wie de kaart kwam en sommige meiden gingen zelfs op onderzoek
uit. Ondanks alle extra hints die her en der werden gegeven wisten ze niet wie dit waren, die S1 en S2.
Op donderdag 9 maart werden
de meiden nogmaals verrast
voor hun training met ballonnen in de vorm van hartjes in
het kleedlokaal met een kaartje
eraan ter herinnering. Zaterdag
11 maart was het voor de meiden dan zover. Rond 13.00 uur
verzamelde de MO19-1 zich in
tenue in de kantine afwachtend
wat er ging gebeuren en wat
er geregeld was. Daar stonden
Chris van de Ven van BVvorstenbosch.nl Doelbewust voor

het goede doel en Ad en Annelies Somers van Installatiebedrijf
Ad Somers.
Chris nam het woord en vertelde de meiden dat hij hen een
warm hart toedraagt. Omdat de
MO19-1 kampioen 2016 was
geworden en nadat bleek dat
de Facebookactie vrouwenvoetbal, waar ze een weekend zouden hebben gewonnen niet echt
was, wilde Chris samen met Ad
en Annelies van Installatiebedrijf

Ad Somers iets voor de meiden
doen. Ze dachten aan nieuwe
shirtjes, maar de huidige sponsor
Schmink Group gaf aan dat hij
ook voor de komende periode
de Mo19-1 wilde blijven sponsoren. Dit zal later in het seizoen
worden geregeld.
Chris, Ad en Annelies hebben
vervolgens jassen en tassen geregeld voor de MO19-1 die de
meiden dus vooraf naar de wedstrijden en na de wedstrijd kunnen dragen.

HVCH JO-13 on tour!

voetbal

Terecht gelijkspel Avesteyn

Foto: Joep Adank

MALISKAMP/HEESWIJKDINTHER - Na de winst van vorige week trad Avesteyn zondag
aan tegen Maliskamp.
Avesteyn startte heel behoorlijk aan de wedstrijd zonder een
echt overwicht te hebben. Maliskamp scoorde dan ook als eerste na een onoplettendheid in de
Avesteyn-verdediging. Rick Vissers werkte de bal in eigen doel.
Avesteyn speelde niet goed, maar
kwam toch op gelijke hoogte. Rens
van Vugt schoot een vrije trap van
grote afstand direct binnen.
Het zou een combinatie zijn
van het slecht opstellen van de
keeper van Maliskamp in combinatie en een hinderlijke zon. Het
was een feit dat de bal binnen
viel. Met die stand gingen beide
ploegen de rust in.
Na de rust werd het spelbeeld
niet veel beter. Na goed doorgaan van Joost van Vugt kon Richard van Houtem de bal echter

binnen koppen. Het appel van
de Maliskamp-vlagger op basis van door hem geconstateerd
buitenspel werd geheel door de
scheidsrechter genegeerd. Het
was nu zaak voor Avesteyn om
deze stand tot het eind vast te
houden. Hier mochten twee
jeugdspelers van Avesteyn hun
bijdrage aan leveren. Joost Goyaarts en Arne Dielissen vielen
in. Zij weerden zich prima.

een acceptabele
uitslag
En toch bleek de winst niet binnen gehaald te kunnen worden.
Maliskamp scoorde onnodig uit
een inworp. Hiermee werd de
stand 2-2 wat voor de neutrale
toeschouwer een acceptabele
uitslag was, winst zou niet verdiend zijn.

voetbal

WHV verslaat Mariahout

Foto: Jan Gabriëls

BERNHEZE - Afgelopen zondag was het dan zover. De officiële persconferentie van de jongens van
HVCH JO-13 on tour bij het Frans Heesen stadion van FC Oss, in aanloop naar het grote voetbalavontuur van de Copa Jordi in Blanes, Spanje, dat volgende maand plaatsvindt. Vele ouders, opa’s en oma’s,
ooms en tantes, vrienden, kennissen en sponsoren waren hierbij aanwezig.
Terwijl iedereen buiten stond te
wachten, werden de kanjers verrast met een bijzonder onthaal.
Ze werden allemaal gebracht in
een super sportieve bolide en
begeleid door security, net als
grote wereldsterren. En natuurlijk waren ze allemaal in dezelfde
sportieve kleding gehuld. Nadat
ze waren onthaald, ging het
spektakel door.
De gasten gingen naar de CSE
Lounge en de jongens kwamen
na een nieuwe omkleedsessie
weer in de lounge waar de trainingskleding werd geshowd.
Daar werd een mooie presentatie getoond door Marcel Bonte, die de aanwezigen meenam
naar hoe dit mooie team ont-

staan was en wat voor een groot
spektakel hen te wachten stond.
Vervolgens gingen de jongens
weer weg en de gasten gingen
naar buiten om weer een volgend spektakel af te wachten.
Onder begeleiding van muziek,
en een persoonlijke aankondiging van iedere speler, werd hét
tenue voor de wedstrijden in
Spanje geshowd.
In mooie oranje-rood-wit-blauw
kleuren vertegenwoordigen deze
jongens straks als enige Nederlanders ons land.
Hoe bijzonder is dat! Na de
tenuepresentatie op het veld
was er zelfs nog een officiële
signeersessie voor wie dat wilde.

Hoe bijzonder
is dat!
Ook konden er kaarten gekocht
worden die binnen een mum van
tijd uitverkocht waren.
Mede dankzij de grote bijdragen van sponsoren die hun bijdrage leverden, werd de middag afgesloten met weer een
nieuwe omkleedsessie inclusief
tassen, bidons, poloshirt en trainingspak. Een unieke ervaring
die voort duurt tot en met het
Spanje-event volgende maand.
Wordt vervolgd...

LOOSBROEK - WHV heeft een verdiende overwinning behaald op
Mariahout. WHV werkte keihard en kwam na vijf minuten al op een
1–0 voorsprong. Een vrije trap van Thomas Bosch kwam via Roy van
der Wielen bij Martijn Driessen en die kopte raak, 1–0. Hierna was
het Mariahout dat de wedstrijd in handen nam en WHV terugdrong
op eigen helft.
WHV ving Mariahout goed op en
de verdediging stond zijn mannetje en ook het geluksvogeltje
zat een keer mee bij WHV. Het
was zelfs Ramon Kézér die de
beste kans kreeg maar de keeper
van Mariahout redde goed. In de
34e minuut was het wederom
een vrije trap van Thomas Bosch
die de wedstrijd keerde. Een verdediger van Mariahout raakte
de bal volledig verkeerd en de
bal verdween onhoudbaar in het
doel, 2-0 voor WHV. Mariahout
drong nog aan, maar met 2-0
werd de rust bereikt.
Na rust was het de eerste 10 minuten oppassen geblazen, maar
WHV kwam langzaam maar zeker onder de druk uit en WHV
kreeg zelf ook enkele goede
kansen. Mariahout begon meer
tegen zichzelf te spelen dan tegen WHV en het goede voetbal

wat Mariahout in de thuiswedstrijd tegen WHV liet zien was
spoorloos verdwenen. De beste
kansen waren zelfs voor WHV,
maar jammer genoeg konden
Roel, Marco en Harold Lunenburg het net niet vinden waardoor het tot aan het einde spannend bleef. Gelukkig voor WHV
bleef het 2-0, waardoor de mannen van Leon van Wanrooij weer
aansluiting hebben met de andere ploegen.

badminton
Woensdag 15boksen
maart 2017
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paardrijden

wielrennen

darten

golf

Competitiewedstrijd Sine-Cura – Variant

HEESWIJK-DINTHER - De meiden van de C1 van Altior waren al kampioen vanwege een gedeelde eerste
plaats met Avanti, maar met nog één wedstrijd te spelen en mét een hoger doelsaldo, wilden zij het
kampioenschap ondubbelzinnig naar Heeswijk-Dinther halen.
biljarten
duivensport
judo overEn
dat deden
zij! Met een
tuigende overwinning op Prinses
Irene met 15-2, in een wedstrijd
die eigenlijk nooit echt spannend
werd, was het kampioenschap
een feit!

Daarmee
sloten zij eenschaken
reeks van
dammen
overwinningen af en werden zij
terecht de kampioen van hun
klasse. Met slechts één verloren
wedstrijd en1cm
een
doelsaldo van
b
+81 was dat kampioenschap gedurende de hele competitie eigenlijk nooit1,2echt
cm b de vraag.
Gefeliciteerd Nina, Lotte, Rosa,
Julia, Jaidy, Tessa, Vera, Sil, Fieke en Lieke!1,4cm
En bnatuurlijk trainsters Tonnie en Jet. En heel veel
succes met de buitencompetitie.
autosport
Ook
werd de B2 zonderkarten
zelf te
spelen nog onverwacht kampioen doordat de koploper punten
liet liggen.

vissen

skien

snowboarden

kano

kaarten/bridgen

HEESWIJK-DINTHER - Op zondag 12 maart turnden de selectie-turnsters van Sine-Cura een competitiewedstrijd tegen Variant.
De onderbouw, bestaand uit Nikki, Marith, Lieke, Siena, Iris en Gijsje, had hele nette oefeningen laten zien.
Altior B1-Spes B1: 5-7
(halve finale NK)
motorsport
Swift B1-Altior
B1: 7-6
(om de 3e plaats NK)
Altior B3 – Tuldania B1: 3-2
Altior C2-Flamingo’s C1: 4-7

Rooi D1 – Altior D2: 5-4
De Kangeroe D1-Altior
D2: 2-7
Altior E3 – Avanti E2: 3-2
Flamingo’s F-Altior F2: 16-14
Altior W1 – Alico W1: 15-5.

voetbal

Heeswijk en Helvoirt houden elkaar op 0-0
HEESWIJK-DINTHER
Het
thuisteam begon vanaf minuut
één scherp en daardoor kwam
het razend gevaarlijke Helvoirt
moeilijk in hun spel.
Aangezien ook vaste kracht
Wout Cuijpers de veelscorende
Rico de Laat sterk verdedigde,
hoefde doelman Nuij in eerste
instantie niet veel in te grijpen.
Aan de andere zijde kon vooral
Stef Adank zich vaak vrijspelen
door middel van prachtige individuele acties, die in de 20e
minuut ook een vrije trap opleverden, enkele meters buiten de
Helvoirt-zestien.
Adank ging zelf achter de bal
staan en zijn harde inzet verdween via de buitenkant van de
paal naast het doel van Remco
Kivit. Aan de andere kant mocht
Max Meyer niet veel later aanleggen voor een vrije trap, maar
zijn inzet ging via de vingertoppen van Nuij op de lat.

Joyce, wist met haar mooie oefeningen de tegenpartij te verslaan!
Al met al hebben alle turnsters
erg goed hun best gedaan en bij
deze een hartelijk gefeliciteerd
voor de bovenbouw met deze
overwinning!

handbal

Heren en dames DOS’80
winnen opnieuw
HEESCH - Zaterdagavond speelden de Heesche heren van DOS’80
in Gemert tegen Tremeg. Zij wisten na een ruime voorsprong, nog
nipt te winnen. De dames speelden zondagmiddag tegen RHV uit
Rijen, ook zij wisten er met de winst vandoor te gaan.

Foto: Hans Heesakkers

Na de pauze werden de afstanden langzaam groter, waardoor
de slijtageslag met name op
het middenveld uitgevochten
werd. Ook daar gaf Heeswijk
met Marck Cieraad, Danny Aarts
en captain Tom Sleddens geen
krimp waardoor kansen opnieuw
spaarzaam waren. De beste mo-

gelijkheden waren nog voor de
bezoekers uit Helvoirt. Aan de
andere kant bleef Adank dreigend, maar tot kansen voor de
goal van doelman Kivit kwam
het zelden. Niet verwonderlijk
dus dat scheidsrechter van Bekkum met 0-0 affloot na ruim 90
minuten.

voetbal

Prinses Irene geeft in een
paar minuten wedstrijd weg
NISTELRODE - Als je een 1-4
stand als eindresultaat ziet,
verwacht je dat de thuisploeg
kansloos was. Niets was minder
waar in de wedstrijd van Prinses
Irene tegen Rhode.
Prinses Irene was veruit de beste
ploeg in de 1e helft. Toch ging
Rhode rusten met een 0-1 voorsprong via een penalty van Van
Dinthen op slag van rust. Na rust
scoorden Van der Zanden (2x)
en Van de Wetering meteen na
de rust nogmaals voor Rhode en
was de wedstrijd afgelopen. Job
van den Elzen redde de spreekwoordelijke eer.

Helaas was de tegenpartij iets
beter, dus de onderbouw van
Sine-Cura verloor. Deze ochtend
turnde ook de bovenbouw van
Sine-Cura haar competitiewedstrijd tegen Variant. De bovenbouw, bestaande uit Famke,
Nina, Jelke, Kim, Isabelle en

Foto: Teun Bevers

Goed vervolg
De heren van DOS’80 wilden
de goede lijn van vorige week
kracht bijzetten door van meet
af aan er vol voor te gaan.
Na een gelijk opgaand begin
ontstond er een klein verschil in
het voordeel van de Heeschenaren. Daarna wisten zij dat uit
te breiden naar een 7-11 voorsprong bij rust. DOS’80 kwam
goed uit de startblokken en
kwam op 11-16 voor. Er begon
echter zand in de geoliede machine te komen en de gastheren
uit Gemert wisten zich terug te
knokken naar een gelijke stand,
dit met nog vier minuten te spelen. Ben Woolfitt en Denny van
den Akker wisten in deze slotminuten doel te treffen, daar waar
Tremeg dat maar één keer kon.
Eindstand: 23-24.
Zwaar bevochten
De Heesche dames legden niet
de beste wedstrijd van het seizoen op de vloer. Er werden
teveel open kansen gemist,
waardoor de lager geklasseerde tegenstander uit Rijen kon

Ben Woolfitt
Foto: Ruud Schobbers

bijblijven. Door tegen het einde
van de eerste helft wel het net
te vinden wist de Heesche ploeg
met een kleine voorsprong aan
de rust te beginnen, 8-9. De
tweede helft stond in het teken
van vele twee minuten tijdstraffen aan beide kanten. DOS’80
stond op een gegeven moment
met nog maar vier speelsters in
het veld, de vechtlust aan Heesche kant gaf uiteindelijk de
doorslag, eindstand 16-18.

Het is makkelijk
scoren met
DeMooiBernhezeKrant
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Fraaie shirts voor heren recreanten BC Tenderfeet
zorgde voor het ontwerp en Luc
Willems sponsorde de shirts. Ook
de club droeg er aan bij om de
shirts te realiseren.

het team Van Hemmen en twee
Spierings heten...De speler met
het laagste nummer heeft 4, de
speler met het hoogste nummer
99. De basketballers hebben zelf
hun rugnummer uitgekozen.

V.l.n.r.: Wim van Hemmen, Martien van der Wijst, Luc Willems, Wouter Verhagen, Martien Spierings, Wout van
Gerwen, Koen van den Broek, Jori Spierings, Hans van Hemmen, Ad van Hemmen, Arjan Wellens, Harold van der
Heijden en Thomas Verhagen. Toon van der Heijden niet op de foto

Tekst Matthijs van Lierop - Foto: Merlijn van der Wijst

HEESWIJK-DINTHER - De heren recreanten van basketbalclub Tenderfeet uit Heeswijk-Dinther presenteerden op donderdag 9 maart hun nieuwe shirts. In sporthal De Zaert verschenen de recreanten
allemaal in dezelfde bovenkleding op de training.
De heren recreanten spelen geen
wedstrijden, maar in hun nieuwe
shirts lijken zij net professionele

basketballers. De blauwe shirts
zijn voorzien van een logo van
BC Tenderfeet, een rugnummer

dansen

Dv Dancing
Kids weer op volle toeren

én de achternaam. Zelfs de eerste letter van de voornaam staat
erbij, handig als drie spelers uit

Apart dat het team zulke mooie
shirts heeft, maar geen wedstrijden speelt? Speler Wout van
Gerwen kan er alleen maar om
lachen. ”Het is een leuk team.
We hebben vorig jaar in januari een wedstrijd gespeeld tegen een gehandicaptenteam uit
Veghel en daarna is aan de bar in
café De Toren het idee ontstaan
voor nieuws shirts”, legt hij uit.
Van Gerwen is degene die het
laten maken van de shirts heeft
doorgezet. Twee teamgenoten
hielpen hem mee. Jori Spierings

Dat heren recreanten geen wedstrijden speelt, betekent niet dat
de mannen de shirts minder gaan
dragen. “Deze shirts gaan we natuurlijk iedere keer dragen op de
trainingen op donderdag. Anders
liggen de shirts maar in de kast”,
zegt Van Gerwen lachend. Bas-

ze hebben het
allemaal zelf
geregeld
ketballer Martien van der Wijst
vertelt dat Tenderfeet wel geprobeerd heeft om een recreantencompetitie op te zetten, maar dat
is niet gelukt.
Voorzitter Marco van der Sluis
van Tenderfeet is blij met de nieuwe shirts voor heren recreanten.
“Dit is fantastisch. Super mooi.
Zij hebben het helemaal zelf geregeld!”, zegt hij trots.

trampoline

2x goud, 3x zilver en
3x brons voor Gympoint
NISTELRODE - De Plek, zoals de multifunctionele sportaccommodatie van Flik-Flak Den Bosch heet,
was afgelopen zaterdag de arena waarin ook trampolinespringers van Gympoint streden voor een plek
op het NK in Rotterdam. De springers van Gympoint zetten goede resultaten neer. “We zijn er nog niet,
sommige springers moeten echt nog aan de bak om het NK te bereiken” zegt coach Pieter ten Wolde.

Minigarde werd 1e met 230 punten

Gemert/Bernheze – Na een rustperiode van enkele weken, gaat
de dansvereniging weer weken achter elkaar de toernooien bezoeken. In Gemert zorgde het NDO-toernooi van deze zonnige zondag,
12 maart, voor een podiumuitslag voor alle deelnemers uit Nistelrode. De eerste prijsuitreiking werd een podiumparade.
Sascha 270 punten - 2e plaats
Lindsey 275 punten - 1e plaats
Lise 267 punten - 3e plaats
Minigarde 230 punten 1e plaats
Melody 239 punten - 2e plaats
Miracle 279 punten - 1e plaats
Release 230 punten - 3e plaats
Spirit 271 punten - 1e plaats
Karakter minioren 222 punten 2e plaats
Emeralds 270 punten 1e plaats

In de middag werd opnieuw
alleen voor podiumpunten gedanst en dat lukte ook.
Gwen 291 punten - 1e plaats
Guusje 285 punten - 2e plaats
Jade 290 punten - 1e plaats
Diamonds 267 punten 1e plaats
Inspiration 291 punten - 1e
plaats
Op naar volgende week!

Al uw sport- en verenigingsnieuws
wordt gratis geplaatst.
info@demooibernhezekrant.nl

Individueel
Bij de D-pupil meisjes werd Puck
van der Velden in een sterk deelnemersveld zesde. Bij de D-jeugd
meisjes werd de Nederlands
Kampioen van vorig jaar Eline
van der Leest tweede en derde
werd Babette Hulsmann. Laura
van Breemaat eindigde op de
vierde plaats. Dion Bijvelds werd
in de categorie D-Jeugd jongens
eerste en daarmee heeft hij een
belangrijke eerste stap gezet om
zich te plaatsen voor de finals.
Debutant Donna Bevers werd
verrassend derde en Dana van
Dommelen werd vijfde.
Bij de E-jeugd werd Faylinn van
Uden tweede, verrassend derde

badminton

werd Loyd Sammet en Dewi Bongers werd verdienstelijk vijfde.
De Nistelrodese meiden Caitlyn
Jacobs, Inge Exters en Evi van
Dinther (nu uitkomend voor
Turnoss Oss) behaalden prima
resultaten. Caitlyn werd eerste in
de klasse C-junioren en Inge Exters werd derde. Evi werd vijfde.
Synchroon
Gympoint
Nistelrode
deed
mee met twee koppels synchroonspringen. Babette Hulsmann en Eline van der Leest
werden in D-jeugd meisjes tweede. Faylinn van Uden en Dewi
Bongers werden in de E-jeugd
eerste. Caitlyn Jacobs en Inge

Exters werden ondanks een grote fout in de eerste keuzekuur
tweede. Met nog twee plaatsingswedstrijden te gaan maakt
een aantal meiden en jongens
zeker kans om zich te plaatsen
voor de Nederlandse Kampioenschappen in Rotterdam.
Volgende wedstrijd is op 1 april
wederom in Den Bosch.

HBV start introductietraining

HEESCH - De afgelopen maanden heeft de Heesche Badminton Vereniging veel nieuwe spelers mogen
verwelkomen in haar thuisbasis, sporthal ’t Vijfeiken. Daarom biedt de club sinds enige tijd een introductietraining aan voor spelers die samen met andere nieuwe badmintonners de basisbeginselen van
de sport willen leren.
De training wordt op de donderdagavond, vaste speelavond
van de club, gegeven door ervaren leden van de vereniging.
HBV nodigt iedereen die kennis
wil maken met de snelste racketsport ter wereld van harte uit om
mee te komen doen. De seniorenafdeling van HBV speelt elke
donderdagavond van 20.00 tot
22.30 uur in sporthal ’t Vijfeiken
in Heesch. De introductietraining
begint om 20.15 uur. Meer informatie is te vinden op de website
van HBV: www.hbv-heesch.nl.
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Plaatjes sparen van leden hockeyclub HDL en Altior bij Jumbo
HEESWIJK-DINTHER - Bij supermarktketen Jumbo Heeswijk-Dinther kan iedereen vanaf woensdag 15 maart tot 9 mei sparen voor plaatjes van leden van hockeyclub HDL
en korfbalvereniging Altior. Beide clubs hebben een eigen stickeralbum ontworpen vol fraaie achtergrondfoto’s en clubinformatie. Afgelopen zaterdag kregen de clubs van
bedrijfsleider Niels Merkelbach het eerste exemplaar overhandigd.

Met de stralende
foto’s echt een
wow-effect
staan, komen uit het archief van
de club. “De foto’s zijn gemaakt
op het zoldertje van het clubhuis”, vertelt Dennis.

Niels Merkelbach van Jumbo en erelid Tonny Lucius van Altior

Tekst: Matthijs van Lierop

De korfbalclub heeft het album
zelf vormgegeven en van inhoud
voorzien. Bestuurslid Dennis van
den Heuvel nam de coördinatie
voor zijn rekening. “Het maken
van het album ging van een leien
dakje. Iedereen bij Altior is enthousiast”, zegt hij blij. De foto’s
van de korfbalsters zijn gemaakt
door Alette van der Heijden
van Alette Fotografie. De achtergrondfoto’s die in het album

Hockeyclub HDL
Voorzitter Camiel Aarts van hockeyclub HDL nam het eerste
plaatjesalbum in ontvangst. De
club voelt zich vereerd om samen
met Jumbo de actie aan te gaan.
“De hockeyclub bruist als nooit
tevoren en dit album is daar een
voorbeeld van”, sprak Camiel
trots. Het album bewijst volgens
het bestuur dat HDL naast een
hockeyclub ook een sociale club
is. Namens hockeyclub HDL hebben Anja Bekkers en Rob van den

Camiel Aarts van hockeyclub HDL met Niels Merkelbach

Berg het plaatjesalbum opgepakt.
Ad van Asseldonk en Ronald van
Hastenberg zorgden voor de foto’s. De fotografen hadden vier
dagen nodig om van alle leden
een foto te maken.
Naast foto’s bevat het album ook
een inleiding geschreven door
Anja en een voorwoord van Camiel. “Het was een groot project”, zegt een blije Anja, die de

teksten en achtergrondfoto’s een
juiste plaats heeft gegeven in het
album. De leden van de hockeyclub krijgen ieder een eigen album met een eigen kaft. Volgens
Anja is het leuke van het album
dat de actie ook heel erg leeft bij
de oudere leden van de club en
niet alleen bij de jongste leden.
“Het album heeft met de stralende foto’s echt een wow-effect”,
besluit ze.

Da m es

1

Korfbalvereniging Altior
Bij Altior kreeg erelid Tonny Lucius in sporthal De Zaert het eerste
exemplaar van het stickeralbum
overhandigd. Daarna kregen de
leden van de korfbalclub een
album. Bijzonder aan het album
dat de leden kregen, is de personalisatie van het stickerboek. Ieder lid heeft een album met haar
eigen foto op de voorpagina.

Na de overhandiging van het
eerste exemplaar waren de leden
van Altior blij. “We hebben veel
zin om te gaan sparen”, besluit
Dennis.
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Kijk voor de spelregels op Jumbo.com/spelregels.
Deze actie loopt van 15 maart t/m 9 mei 2017.

Jumbo, Heeswijk-Dinther, St. Servatiusstraat 39
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Wielercriterium Heeswijk-Dinther;
van den Akker Aqua Service Tour
HEESWIJK-DINTHER - Wij, Stichting Wielerevenementen Bernheze en Wielersupportersclub Bernheze,
pakken dit sportief evenement alweer voor de 51ste keer op. Van den Akker Aqua Service is als hoofdsponsor nauw bij dit evenement betrokken en ondersteunt de organisatie bij haar vele werkzaamheden.
Het wielercriterium wordt onder de vlag van de KNWU, Koninklijke Nederlandsche Wielren Unie, georganiseerd. Dit jaar vindt het plaats op zondag 19 maart.

•

Verkoop particulier

•

Reparatie en onderhoud

•

Tuinberegeningsinstallatie

•

PVC buizen + hulpstukken riool
en hemelwaterafvoer

•

Hogedrukreinigers

•

Aspen 2-takt benzine

•

Ook voor het slĳpen van uw kettingzaag

•

Vĳverbenodigdheden

een levendig wedstrijdverloop.

Starttijden wedstrijden KNWU
De eerste categorie wedstrijdrenners start om 11.00 uur. Direct na de start draaien de pelotons linksaf de Lariestraat in
om daarna scherp rechtsaf de
Herpensteeg en vervolgens de
Fokkershoek in te fietsen.
Via de Veldstraat gaat het vervolgens in vliegende vaart naar
de Abdijstraat waar, na vele ronden, wordt gefinisht. Het programma is als volgt:

11.00 uur: start Junioren
13.15 uur: start Amateurs
15.00 uur: start Elite Mannen /
Beloften
Verwacht wordt dat er weer een
groot deelnemersveld aan de
start verschijnen. Het parcours
isvoetbal
bij de renners
immers tennis
bekend,
hockey
berucht én geliefd vanwege de
minimale aanwezigheid van
drempels en wegversmallingen.
Doordat de wind een rol van betekenis op de Fokkershoek en de
Veldstraat
speelt,
beugelen
boksen ontstaat
badmintonvaak

Freerunnen bij Gympoint Nistelrode

Informatie/Bereikbaarheid
De start/finish is, anders dan de
voorgaande edities, gesitueerd
in de Abdijstraat. De inschrijving
is verplaatst naar Gymnasium
Bernrode. De wegen die onderdeel uitmaken van het wedstrijdparkoers, worden op zondag 19
maart voor het verkeer afgesloten. Stichting Wielerevenementen Bernheze en Wielersupportersclub Bernheze hopen op
ieders begrip en medewerking
betreffende de beperkte bereikbaarheid. De organisatie kijkt uit
naar deze sportieve dag en gaat
samen met de enthousiaste vrijwilligers en
de sponsoren
weer
basketbal
turnen
volleybal
handbal
een prachtig wielerevenement
op de kaart zetten. We nodigen
iedereen van harte uit om op
deze dag een kijkje te komen nemen. Meer informatie vind je op
www.wscbernheze.nl.
zwemmen
waterpolo
handboogschieten
tafeltennis

korfbal

NISTELRODE - Op maandag 27 maart start Gympoint Nistelrode
met freerunnen voor kinderen vanaf acht jaar. Onder leiding van
Dieuwert Raaijmakers kan in sporthal De Overbeek kennis worden
gemaakt met deze relatief nieuwe tak van sport.

Simpele overwinning Prinses
Irene vrouwen

Freerunnen is een van de urban
sports die vooral sinds 2013 sterk
in opkomst is. De basis bestaat
uit rennen, klimmen, balanceren,
zwaaien, hangen en uiteenlopende tricks staan centraal. Alles waar
overheen gesprongen en gerend
kan worden kan onderdeel uitmaken van een freerunning parcours.
De essentie van freerunning is
een speelse houding. Iedereen
passeert een obstakel op zijn ei-

APELDOORN/NISTELRODE Vooraf was eigenlijk al duidelijk
biljarten
duivensport
dat
de Prinses
Irene judo
vrouwen
zouden gaan winnen bij het
nog puntloze Victoria Boys uit
Apeldoorn.

gen manier en in eigen tempo.
Elk nieuw obstakel is een nieuwe
uitdaging die je met je eigen lijf te
lijf gaat. Als je het nog nooit gedaan hebt krijg je bij Gympoint de
kans om op een speelse manier
kennis te maken met freerunnen.
Op een veilige en pedagogisch
verantwoorde manier worden
allerlei (mentale) obstakels overwonnen. In een hal vol touwen,
kasten, rekken, trampolines maak

korfbal

je je eerste salto’s en andere tricks
en moves. De landingsmatten
zorgen voor een zachte en veilige
landing. Ben jij erbij op 27 maart?
Geef je dan op met je naam en
geboortedatum door een mail te
sturen naar info@gympoint.nl.
De lessen zijn van 16.00 tot 17.00
uur en van 17.00 tot 18.00 uur.

Nieuwe trainingspakken voor HVCH JO15-5

hardlopen

jeu de boule

paardrijden

wielrennen

vissen

skien

De vraag was alleen hoe hoog
de overwinning zou worden. De
schaken
ruststand
viel wat tegen,
‘slechts’
dammen
0-1 door Veerle Donkers (foto).

kaarten/bridgen

Na rust scoorden topscorer Sharron van Os (2x),
1cm b Anouk van de
Ven en Malissa Scheepers.
1,2 cm b

Veerle Donkers

1,4cm b

De oplossing
autosport

HEESCH - Het team HVCH
JO15-5 is door sponsor Jeroen
van den Akker van
www.kozijnen-webshop.nl in
het nieuw gestoken met nieuwe
trainingspakken.
Het team is nu al weer voor het
vierde jaar bij elkaar en je mag
gerust stellen dat het inmiddels
een echt vriendenteam is geworden. De kracht van dit team is
dat ze iedereen in hun waarde

laat en dat ze elkaar accepteren
zoals ze zijn; zowel op het veld
als naast het veld. Als ze op het
veld staan dan is er echt de wil
om te winnen, maar dat lukt
helaas niet altijd. De nadruk ligt
dus echt meer op het gezellig samen voetballen en plezier hebben. www.kozijnen-webshop.nl
is als enige webshop voor raamkozijnen, deurkozijnen en schuifpuien uniek in Nederland.
Deze shop fabriceert alle kozij-

nen volledig op maat in eigen fabriek. Met een team van ervaren
adviseurs dat je graag te woord
staat en helpt, de productie van
de kozijnen die volgens het Komo-keurmerk verloopt - waardoor je verzekerd bent van de
hoogste kwaliteit -, en een uitgebreide garantie ben je bij
www.kozijnen-webshop op het
juiste (web)adres! HVCH JO155 dankt www.kozijnenwebshop.nl voor de sponsoring!

karten

motorsport

darten

snowboarden

golf

kano

beugelen
Woensdag 15
maart 2017

boksen

badminton

zwemmen

hardlopen

jeu de boule

veiliger is dan in een hele grote
groep. Veiligheid blijft voor de
Nistelrodenaren één van de uitgangspunten om veel plezier te
beleven aan de wielersport. Net
zoals voorgaande jaren gaat het
TWCschaken
niet om de snelheid waarmee ze op pad is maar vooral om
te genieten van de mooie natuur
waarin gefietst wordt.
1cm b

1,2 cm b

Jack Martens is 23 jaar
hoofdsponsor geweest

©2015

Dit jaar zal TWC Nistelrode 1,4cm
met b
33 leden, verdeeld over twee
groepen, diverse tochten gaan
maken in eigen provincie en de
autosport
buurprovincies. Ook zullen de
leden wat kilometertjes wegtrappen in buurlanden Duitsland en België. De ervaring leert
dat het fietsen in twee groepen

bernheze sportief

tafeltennis
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Slamdunk ’97 HU20-1 – Rush HU20-1
paardrijden

nistelrode – Zondag 5 maart is TWC uit Nistelrode alweer voor
de 24e keer gestart met een sportief fietsseizoen. Gesponsord door
diverse ondernemers uit Nistelrode, te weten Van Tilburg Mode &
Sport, Geurts mengvoeders BV, Van Mook, de Echte Bakker en Fietsplus Rini kunnen zij weer in het frisse groen de omgeving verkennen
op hun racefietsen. Dank aan deze sponsors die dit ook dit jaar mogelijk maken. Een speciaal woord van dank wil TWC hierbij richten
aan Jack Martens, voorheen van Jack Martens Tweewielers, die de
biljarten
duivensport
judo
vissen
afgelopen 23 jaar één van de hoofdsponsors was en nu inmiddels
als clublid zijn kilometertjes meefietst.

dammen

handboogschieten

basketbal

TWC Nistelrode gestart
met 24e fietsseizoen
korfbal

waterpolo

Een wedstrijdelement zit hem
dan ook niet in het winnen van
een tocht maar in het meeste
aantal deelnames in een seizoen.
Afgelopen seizoen was Jan Dietz
hierbij de ‘winnaar’ met maar
liefst 28 deelnames.
Het fietsseizoen van TWC op de
weg loopt van maart tot november. Eén van de hoogtepunten
zal voor de clubleden ook dit jaar
weer een fietstweedaagse met
karten
overnachting zijn. Een aantal leden zal de tochten voorbereiden
om deze in september te gaan
fietsen in de mooie omgeving
van het Drielandenpunt.

wielrennen

darten

golf

HEESCH - Na verlies van Black Eagles afgelopen weekend komt voor de Heesche club het kampioenschap toch weer in zicht. Dit betekent wel dat vanaf nu alles gewonnen moet worden. Het team begon
vol overgave aan de wedstrijd tegen Rush. Het eerste kwart kwam zij wat moeizaam op gang maar toen
eenmaal de score geopend was begon het steeds beter te lopen, uiteindelijk sloot Slamdunk ‘97 het
eerste kwart af met een voorsprong van 8 punten, 22-14.

Het tweede en derde kwart ging
redelijk gelijk op met een licht
skien
snowboarden
kano
voordeel voor Heesch, tweede
kwart met drie punten en derde
kwart sloot zij af met een punt
winst. Met een stand van 58-46
ging Heesch het vierde kwart in.
Twee minuten voor het einde
stonden de heren een punt achter, gelukkig kon het tij gekeerd
worden en na een mooie actie
kaarten/bridgen
was er weer een voorsprong van
een punt. De laatste 10 seconden begon Rush persoonlijke

fouten te maken om zodoende
op vijf teamfouten te komen en
Slamdunk twee vrije worpen te
geven en zelf in balbezit te komen. De twee vrije worpen werden prachtig ingeschoten door
invaller Tega en met 1,6 seconde
op de klok bleef er voor Rush
niets anders over dan een driepunter raak te schieten. Enige
opdracht voor Heesch was de
driepunterlijn te verdedigen; dit
werd uitstekend gedaan wat een
welverdiende overwinning ople-

verde, eindstand 64-61.
Met deze overwinning blijft
Heesch gelukkig nog in de race
voor het kampioenschap.

motorcross

Raivo Dankers wint beide manches
MILL/HEESCH - Raivo Dankers
van het HSF Logistics Motorsport
team heeft de tweede wedstrijd
om het Open Nederlands Kampioenschap 125cc in Mill gewonnen. De rijder uit Heesch was in
topvorm en wist zelfs na een valmotorsport
partij beide manches winnend af
te sluiten.
Foto: Eric Laurijssen

De steun van onderstaande bedrijven geven online een gratis podium voor alle verenigingen en stichtingen:
Installatiebedrijf T Loeffen
Sfeerhuys bloem & styling
‘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
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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Woensdag 15 maart 2017

Donderdag 16 maart

Zaterdag 18 maart

Oud papier
Buitengebied/ Zwarte Molen
Nistelrode

Voorjaarsdecoratieshow
‘t Sfeerhuys
Karlingerweg 1 Uden
Pagina 16

Spreekuur
Dorpsplein Heesch
CC De Pas Heesch
Lezing: Levenseinde
en levenskracht
Parochie De Goede Herder
Heesch, Nistelrode &
Vorstenbosch
Eetpunt HDL
CC Servaes Heeswijk-Dinther
Visagie Workshop
Spoor 8 Weijen 77b Nistelrode
Lezing over Toon Hermans
Bibliotheek Heesch
KBO Loosbroek:
Liederentafel
CC De Wis Loosbroek
Workshop Derwisj dansen
Abdij van Berne
Heeswijk-Dinther
Lezing Opruimen
Kloosterkapel Vorstenbosch
Vrijdag 17 maart
Voorjaarsdecoratieshow
‘t Sfeerhuys
Karlingerweg 1 Uden
Pagina 16
Familieopstellingen
Kloosterkapel Vorstenbosch

Open Oefendag
helpt Elkander
Meerstraat 49a
Heeswijk-Dinther
Bezinningsochtend
Parochie De Goede Herder
Heesch

BOBZ
Dorpshuis Nistelrode
Publieksavond
Sterrenwacht Halley
Halleyweg 1 Heesch
Pagina 15

Expositie:
‘here you are here’
Dorpsstraat 53 Loosbroek
Expositie Kunst-Zicht
Kerkstraat 1 Heeswijk-Dinther

Poppenspreekuur
‘t Dorp 37 Heesch
Pagina 16

Zondagse Muziek
CC Nesterlé Nistelrode
Pagina 26

Expositie:
‘here you are here’
Dorpsstraat 53 Loosbroek

Concert Aggieland
Kloosterkapel Vorstenbosch

Workshop:
Chocolade paasei nr. 2
Creatief & Lekker Nistelrode

Sara Maitland over stilte
Abdij van Berne
Heeswijk-Dinther
Pagina 6

ZingHISmee
CC De Pas Heesch
Pagina 26

VV Vogelvreugd: Kaarten
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Open Dag: Benu apotheek
Hoogstraat 53 Heesch
Pagina 13

Open zondag:
Raamdecoratietotaalmarkt.nl
& Raamidee.nl
Waardsestraat 13 Nistelrode

Inloopochtend
BS De Beekgraaf
De Beekgraaf 60 Nistelrode

Koppelcross
Bernheze

Open Dag:
Service Apotheek
Plein 1969 13A
Heeswijk-Dinther
Pagina 12

Wielercriterium
Heeswijk-Dinther
Pagina 34

Vormsel
Lambertuskerk Nistelrode

Aurora Muziek
Fabriek-Show
CC De Pas Heesch
Pagina 26

Centrum MAIA:
Familieopstellingen
Palmenweg 5 Nistelrode

Zondag 19 maart

Kluscafé
Achterdonksestraat 7
Loosbroek
Pagina 8

Snuffelmarkt
Willibrordcentrum
Heeswijk-Dinther

Uitwisseling jeugdorkesten
CC Nesterlé Nistelrode
Pagina 26

Start: Workshop
Bibliodrama
Abdij van Berne
Heeswijk-Dinther

Voorjaarsdecoratieshow
‘t Sfeerhuys
Karlingerweg 1 Uden
Pagina 16

Open zondag
ontmoetingsplek De Nistel
Piet Geersdijk 2 Nistelrode
Pagina 15

Open Middag
BS St. Albertus
Dorpsstraat 44 Loosbroek
Alzheimer Café
Blauwe Kei Veghel
Thema-avond: Vier het
leven... vier de lente
Abdij van Berne
Heeswijk-Dinther
Inschrijven
KinderVakantieWeek 2017
Eetcafé ‘t Pumpke Nistelrode
Pagina 16
Centrum MAIA: Herinner
je wie jij bent... Module 1
Palmenweg 5 Nistelrode
Informatieavond
(moes)tuinieren
CC Servaes Heeswijk-Dinther
Pagina 14

Centrum MAIA: Workshop
Orakel- & inzichtkaarten
Palmenweg 5 Nistelrode
MandalArt
themaworkshop:
Je eigen lichtkracht
Palmenweg 5 Nistelrode
Donderdag 23 maart
Spreekuur
Dorpsplein Heesch
CC De Pas Heesch
Centrum MAIA:
Workshop Honingmassage
Palmenweg 5 Nistelrode
Eetpunt HDL
CC Servaes Heeswijk-Dinther
HKK De Wojstap:
Zandwegen in Noordoost
Brabant
Heemkamer Heeswijk-Dinther
Pagina 6
Lezing: Puur en natuurlijk
eten in de praktijk
Bibliotheek Heesch
Pagina 4
Vrijdag 24 maart

VV Vogelvreugd: Kienen
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Keeztoernooi
Zaal ‘t Tramstation Nistelrode

Concert Pelgrimage
Kasteel Heeswijk
Heeswijk-Dinther
Pagina 27

Zaterdag 25 maart

Woensdag 22 maart

TV Arcadia speelt
‘Moord aan boord’
CC De Pas Heesch
Pagina 7

KBO Vorstenbosch:
Liederentafel
De Stuik Vorstenbosch
Pagina 8

Zonnebloem Nistelrode:
Muziekmiddag
Zaal ‘t Tramstation Nistelrode

Workshop: maak je eigen
robot krab
Bibliotheken Bernheze

Boekenmarkt
Parochiekerk Kerkstraat 2
Heesch

Inloopspreekuur
Fysio Steins Hoogstraat
Maximum Heesch

KBO Kring Bernheze
bezoekt Natuurbegraafplaats
Schaijk

Expositie:
‘here you are here’
Dorpsstraat 53 Loosbroek

Spreekuur
Dorpsplein Heesch
CC De Pas Heesch

IMeet: Voorjaarsbingo
Raadhuisplein 21
Heeswijk-Dinther

Maandag 20 maart
Informatieavond
BS De Beekgraaf
De Beekgraaf 60 Nistelrode
Dinsdag 21 maart

Finalisten
Camerettenfestival
CC Nesterlé Nistelrode

Mooi voor mannen!
Week 12 - Woensdag 22 maart

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

