
Op zaterdag 6 mei wordt er in 
Nistelrode op het Raadhuisplein 
voor de eerste keer het Bernhe-
ze Strand Jeu de Boules geor-
ganiseerd. Dit evenement biedt 
iedereen die in Bernheze woont 
de kans om in vorm te komen 
voor het zomerseizoen in Frank-
rijk en daarbij zich ook nog tot 
Jeu de Boules kampioen van 
Bernheze te kronen. En met ie-
dereen wordt ook echt iedereen 
bedoeld. Van jong tot oud, van 
professional tot amateur. Ieder-
een kan zich aanmelden voor dit 
evenement, ook als je de sport 
nog nooit hebt beoefend. Het 
enige wat je nodig hebt is een  

actieve partner, want in teams 
van twee wordt sportief gestre-
den om het kampioenschap van 
Bernheze.

De organisatie heeft in samen-
spraak met volleybalclub Torna-
do 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 ge-
leverd door Jos van der Heijden, 
kon natuurlijk ook gebruikt wor-
den om een andere tak van sport 
te promoten. Een heel weekend 
om actief in de stemming te ko-
men 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 terras-
sen. 
Of de horeca-ondernemers je 
verblijden met een Franse ba-
guette 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.

Zet het dus in je agenda. Za-
terdag 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 informa-
tie zouden willen, kunnen ge-
bruik maken van het e-mailadres 
bernhezestrandjeudeboules@
hotmail.com of bellen met Leny 
van de Ven via 06-48564833.
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0413-224100 - www.vanweertrondhout.nl

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

Sinds 1937  een begrip in Nederland!

• Bomen rooien • Klepelen takhout-begroeiing

• Bomen snoeien • Ophalen groenafval
• Stobben frezen • Biomassa - Rondhout

Nieuwstraat 19 • Heesch • 0412 480 490

www.decozonwering.nl

Het adres voor  een vakkundig 
advies en montage op maat!

folders deze week

marya schoenen en 
tassen uIT NISTELRODE
van lieshout 
dier en tuin uIT 
HEESwIJk-DINTHER

Krant niet op 
woensdag ontvangen?

Tel. 0412-795170 of 
06-22222955

NISTELRODE Laar 28 | 5388 HG  Nistelrode | Tel. (0412) 61 24 33
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www.gaafgraf isch.nl

Bernheze
strand 

Jeu de Boules

BERNHEZE - ken je dat gevoel? Dat je na een lange rit naar je zonnige bestemming on-
getraind 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!

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

Een heel 
weekend om 
actief in de 
stemming te 
komen voor je 
zomervakantie
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“Het benefietconcert wordt ge-
houden om continuïteit te waar-
borgen van de Voedselbank. Het 
is ieder jaar weer problematisch 
om de begroting rond te krij-
gen”, stelt voorzitter Piet Coo-
legem van de Voedselbank voor 
Oss en Omgeving, “ondanks 
subsidies van de gemeenten Oss 
en Bernheze en donaties van be-
drijven en particulieren. Coole-
gem 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 sa-
men 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 heb-
ben opgetreden en Vajen speelt 
ook nog in de bekende televisie-
serie ‘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 belange-
loos meewerkt aan het benefiet-
concert: “Het is een goed doel 
en we doen graag iets terug voor 
Oss.”
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• Limousin rund- en kalfsvlees

• Porc plein air varkensvlees

• Label rouge kipproducten

• Biologisch lamsvlees

• Wild en gevogelte
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Eetwinkel

Kippenbouten
DrumsticKs
KarbonaDe
500 gram € 3.49

GeGrilDe 
Kippenbouten

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.

tante Door:
28 maart t/m 14 april

Met gastvrije groet, TEAM HET SENTIMENT
Reserveren kan telefonisch 0413-320016 of via

www.hetsentiment.nl/reserveren

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

VennaVajen

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 Brood-
nodig 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 eve-
nement is vrijdag 16 juni in theater de Lievekamp in Oss.

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

Lente bij de Benjamin & NissebisjesLente bij de Benjamin & Nissebisjes
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Yvonne (53) is Zeeuwse en 
kwam 25 jaar geleden naar 
Brabant om met haar man een 
groothandel in biologische pro-
ducten op te zetten. Ze woont 
met haar man en vier kinderen 
15 jaar in Nistelrode, in een zelf-
gebouwde ‘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 stuk-
ken van oude kaarten, gekleurd 
papier en andere materialen, zo-
als 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 tekenin-
gen en bedankjes.” 

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 kerst-
dag bij ons 
te vieren. Ik 
belde met 
welzorg, De 
Zonneb loem 

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 wan-
delen en of ze vervoer hadden. 
Mijn kinderen wilden wel taxiën.

De mensen waren blij met mijn 
bezoekje. Ik kreeg er steeds 
meer zin in! Ik vroeg mijn huis-
arts, dokter Van der Heijden, of 
we tijdens de wandeling bij hem 
even konden uitrusten en op-
warmen. Dat kon. Toen we daar 
aan kwamen, zat hij met een 
kampvuur, glühwein en een ac-
cordeon op ons te wachten. we 
zongen met z’n allen kerstlied-
jes. Ik kreeg er kippenvel van: zo 
maar uit het niets, zo’n bijzon-
dere 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 we-
ken 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 inleve-
ren is goed voor het milieu en 
je sponsort daarmee een goed 
project!” 

Yvonne Sturm, Heibloem 11, 
5388 VV Nistelrode,
0412-402418 of 06-20615906.

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. 

Column D’n Blieker 
Tim Wijnen beschrijft zijn unieke kijk 

op dagelijkse herkenbare belevenissen.

Kromstraat 5 - 5384 LT Heesch
06-47964331 - www.kringloop-heesch.nl

ZOTTE
ZATERDAG

*EXTRA
KORTING
OP DIESEL/BENZINE/LPG

ZOTTE
ZATERDAG

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

HESCHEWEG 223 OSS

Nu ook op

DONDERDAG

Yvonne gelooft in creatief goed doen 
 Tekst: Henriëtte Maas Foto’s: Marcel van der Steen

Je kunt gemakkelijker iets 
goeds doen dan je denkt
NISTELRODE – yvonne sturm is onderneemster, met niet alleen hart voor de zaak, maar ook voor men-
sen. vanuit haar geloof zet zij zich graag in voor kwetsbare groepen. 

Mijn 
kinderen 
zeiden: 
‘Doe het 
gewoon!’
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ZORG EN HULP
Spoed, als elke seconde telt
Alarmnummer Brandweer, 
Ambulance en Politie 112
Doven en slechthorenden 
spoedeisende hulp 0900-8112
Geen spoed
Brandweer 0412-458888
Politie 0900-8844
Politie doven en slechthorenden 
0900-1844
Huisartsenpost 0900-8860
BERNHEZE
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.

Alle monturen zijn geprijsd inclusief 
enkelvoudig ontspiegeld glas

‘t Dorp 30a - 5384 MA Heesch - 0412-473320 - www.zegersoptiek.nl

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

INGEGROEIDE
      TEENNAGEL?

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

Berghem
Berlicum
Breugel

Heeswijk
‘s Hertogenbosch

Rosmalen
Schijndel

Sint Oedenrode
Vinkel

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 bi-
bliotheek Heesch.

Ontdek zelf wat puur en natuur-
lijk eten is tijdens de interactieve 
bijeenkomst van Jannie de Bruij-
ne, van zelfoogsttuin ‘De wijst-
hof’, 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 vra-
gen kwijt kunt en met elkaar in 
gesprek kunt gaan.

Hopelijk zal deze interactieve le-
zing 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.

Puur en natuurlijk eten 
in de praktijk
HEESCH - Kennismakers jannie de Bruijne en anna maria van den 
Berg laten iedereen ontdekken wat puur en natuurlijk eten is tijdens 
deze interactieve bijeenkomst. 

www.bibliotheekbernheze.nl

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

Puur en
natuurlijk

eten in
de praktijk

Jannie
de Bruijne &
Anna Maria 
van Bergen

Gratis toegang

Jaarvergadering van Zonne- 
bloemafdeling HDLV

De jubilarissen kregen een mooi 
bloemstuk en ook een aantal 
andere vrijwilligers werden voor 
hun jarenlange inzet in het zon-
netje gezet. 35 Jaar vrijwilliger 
waren An Dobbelsteen en Ton-
nie Vogels. Annie van Dijk en 
Ricky van kessel waren 20 jaar 
vrijwilliger en Ans Loeffen en An-
nemie 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 ver-
richt werd het zonnebloemlied 
gezongen; wel met een aange-
paste tekst.

Als nieuw bestuurslid werd In-
grid Habraken gekozen. Op de 
vergadering was Steven Arduin, 
districtshoofd Zonnebloem, aan-
wezig. Hij vertelde wat zijn werk 
was binnen de Zonnebloem.
Na de pauze was er een gezel-
lig samenzijn met een quiz, een 
hapje en een drankje.

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.

Leer natuurlijk eten 
zelf herkennen

Dat kan allerlei oorzaken heb-
ben. Sommige mensen worden 
bijvoorbeeld minder mobiel, 
waardoor ze nog moeilijk bood-
schappen kunnen doen. Maar 
ook financiën kunnen een reden 
zijn om niet elke dag te koken; 
nogal wat 60-plussers kun-
nen 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 

het hen uitkomt kunnen mensen 
dan in ongeveer 10 minuten een 
smakelijke warme maaltijd op ta-
fel zetten. Voor meer informatie 
en om zich aan te melden voor 
de maaltijdservice kunnen men-
sen contact opnemen met ONS 
welzijn. Dat kan telefonisch op 
werkdagen tussen 9.00 en 17.00 

uur, telefoonnummer 0413-
745553 en via het e-mailadres 
maaltijdservice@ons-welzijn.nl.

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, waar-
van er twee gratis zijn. 

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 wor-
den en welke het lekkerst zijn. 
want warme maaltijden moeten 
niet alleen gezond zijn, maar ook 
lekker.

Gezonde maaltijd is 
belangrijk voor ouderen
BERNHEZE - “om voldoende goede voedingsstoffen binnen te krij-
gen 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. 

50% Cyaan • 100% Magenta50% Magenta • 100% Yellow20% Cyaan • 100% Magenta • 60% Yellow

Mensen die kennis willen maken, 
kunnen een proefpakket bestellen
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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

2,95
normaal  3,50

Brabander
breker

breken doe je samen

geldig t/m 22-3-2017

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.

breekbrood is gemaakt om te delen

     

  

tips van de bakkers

Bij aankoop van 2 broden:

Roomboter 

Vloerkadetten 

4 stuks 1,00

koningsdag met... 
Heeswijk-
DintHer

Op weg naar

Feest voor jong en oud tijdens Koningsdag

Voor het comité begint de dag 
vroeg. Vanaf 7.00 uur in de och-
tend is zij al bezig met het op-
bouwen voor de aubade, daarna 
worden de spellen opgebouwd 
die vanaf 17.00 uur worden op-
geruimd. Een lange dag voor het 
comité, die veel steun heeft aan 
de vele vrijwilligers die een hand-
je 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 versier-
de 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 ge-
nieten van ranja en wat lekkers. 
Ondertussen kunnen de ouders 
op het plein genieten van allerlei 
live optredens. Er is in de mid-

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. 

Druk aan de vergadertafel Tekst: Tamlyn van Lanen Foto’s: Yvonne Rosenhart

dag ook een fietstocht uitgezet, 
waarbij geïnteresseerden een 
mooie route van ongeveer 30 ki-
lometer kunnen fietsen. Voor de 
wat oudere kinderen is er, in sa-
menwerking met Stichting Ranja, 
een survivaltocht opgezet. En als 
laatste is er ook aan de bewoners 
van Cunera en De Bongerd ge-
dacht. Hier verzorgt het Oranje-
comité samen met Laverhof een 
gezellig optreden en wat lekkers 
voor de bewoners. 

De meeste leden van het Oranje- 
comité 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, onder-
nemende leden! Als je interesse 
hebt om je bij dit gezellige en fij-
ne comité aan te sluiten kun je 
een mail sturen naar 
info@oranjecomite-heeswijkdinther.nl.

Ook zoekt het comité nog vrij-
willigers die mee willen helpen 
tijdens koningsdag. Voor alle 
activiteiten zoekt zij nog vrijwilli-
gers, van begeleiding bij de spel-
len tot het op- en afbouwen van 
een van de activiteiten. 
Je mag je aanmelden als vrijwil-
liger vanaf 14 jaar en het kan 
ingezet worden als maatschap-
pelijke stage.

Annemarie 

Dangéée

JolandaVerwer

Dennis Sonder

Het Oranje-
comité 
maakt van 
Koningsdag 
een feest voor 
iedereen

Nieuwe, joNge, 
oNderNeMeNde 

ledeN Nodig 
éN Nieuwe 

vrijwilligers
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PAROCHiENIeUWS

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 heiligenkalen-
der. 
Zijn hoogfeestdag is op 19 
maart. In 1955 voerde paus Pius 
XII op 1 mei de feestdag Sint Jo-
zef werkman in als katholieke 
tegenhanger van de Dag van 
de Arbeid. Paus Johannes XXIII 
maakte hem tot beschermheer 
van het tweede Vaticaans Con-
cilie vanwege zijn gevoel voor 
rechtvaardigheid.

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-

meld. Je kunt dit gereedschap in-
leveren bij vijf van de zes kerken 
die de parochie rijk is: Geffen, 
Heesch, Nistelrode, Nuland en 
Vorstenbosch. Vervolgens wordt 
het opgeknapt door de Solidari-
teitswerkplaats in uden en van-
uit daar verstuurd naar de derde 
wereld om opnieuw te worden 
gebruikt.

Voor meer informatie: 
bergsma@petrusemmausparochie.nl.

Handgereedschap over?
Geef het een tweede leven in de derde wereld!

BERNHEZE - wie tijdens een vakantie of dagje uit in een kerk rond-
kijkt, ziet zo af en toe ook de heilige jozef als timmerman afgebeeld, 
met een zaag in de hand, staande aan een werkbank.

Lariestraat 8 | 5473 VL  Heeswijk-Dinther | 06-8258 2328 / 06-1088 8567
info@vanderwijst-salarisadvies.nl | www.vanderwijst-salarisadvies.nl

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

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.

• Ondersteuning bij arbeidsrechtelijke kwesties
• Verzorgen van uw personeels- 
 en/of salarisadministratie

Zoekt u gebruikte bouwmaterialen?
kom vrijblijvend langs

Openingstijden / Afhalen: Ma-Vr: 8:00-17:00 / Za: 8:00-13:00
Bezoekadres: Bobbenagelseweg 10a, 5491 VL Sint-Oedenrode 
Telefoonnummer: 0413 490524  
Website: www.gebruiktebouwmaterialen.com

DOWNLOAD ONZE WEBAPP!

Voor u, naast u, met u

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

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

Advertentie Mijland 0413_50x103 mm_v2.indd   1 20/04/16   10:25

ONTZORGT BIJ 
OVERLIJDEN

 
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.

Ook indien u elders 
verzekerd bent.

 
Hoogstraat 108, Berlicum

06 - 83 53 07 40
 06 - 51 41 91 67

info@levatio-uitvaartzorg.nl
www.levatio-uitvaartzorg.nl

Onze handen zijn: 
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

Sara Maitland spreekt in de Abdij 
van Berne over ‘Stilte als antwoord’

zondag 19 maart abdij van Berne
Het boek ‘Stilte als antwoord’ 
wordt meer en meer ontdekt als 
een oorspronkelijke en gezag-
hebbende studie naar ‘de stilte’. 

Een boek over de waarde, de 
kwetsbaarheid, de noodzaak, 
de meer-dan-afwezigheid - van 
geluid - en vreemdheid van stil-
te. Maitland is gefascineerd door 

de stilte, ze woont inmiddels en-
kele jaren alleen in een verlaten 
deel van Noordwest Engeland 
en schrijft daar over wat de stilte 
haar brengt en over de ambiva-
lentie in zichzelf en in onze cul-
tuur ten opzichte van de stilte.

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

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

Plaatsen dienen vooraf gereser-
veerd te worden via 
activiteiten@bernemedia.com.

HEESwIJk-DINTHER - de bekende engelse schrijfster sara maitland is van 17 tot en met 21 maart na 
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.

Vroeger werden verharde we-
gen ‘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 kar-
retje dat op de zandweg reed. 
De maan scheen helder – de 
weg was breed. Het paardje liep 
met luste!’
Maar het moet wel vermeld wor-
den dat deze wegen zeker niet 
makkelijk waren voor mensen te 
voet en voor getrokken wagens.

De Gouverneursweg, onder-
deel van de weg ‘s-Hertogen-
bosch-Veghel, was de eerste ver-
harde 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 we-
genkaart van Noordoost-Brabant 

bekijkt, ziet nauwelijks zandwe-
gen meer. Vele zijn verdwenen 
als gevolg van ruilverkavelingen 
en nog steeds worden zandwe-
gen 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.

Iedereen is van harte uitgeno-
digd voor dit boeiende onder-
werp! 
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 per-
soon.

Lezing bij Heemkundekring De Wojstap
HEESwIJk-DINTHER - henk Buijks uit heesch, regiohistoricus, gaat een lezing geven over het onder-
werp 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. 

Het zandweggetje ‘De Dieppoel’  Foto: archief van De Wojstap

Terugkeer tot de wortels, 
naar het wezenlijke,

dat is stilte

Het juiste 
gereedscHap Hangt 
af van Het inkomen
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VOLOP  PARKEERGELEGENHEID

Aanbiedingen geldig van 18 t/m 24 juli 2014

Aan Laar / Tramstraat - Nistelrode

Aanbiedingen geldig van 16 t/m 22 maart
Aan Laar / Tramstraat - Nistelrode

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

Canadese ham
Heerlijk bij 
asperges

€ 1,30

Chili con carne

100 gr. € 1,00
Kip ham/kaas
per stuk

Bij afname van 4 stuks 
1 kilo friet gratis

Vorstenbosch
0413-363645

Nistelrode
0412-611282

Beefburgers

4+1 gratis

100 gr.

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

Nieuw!
Lentenestje

van € 5,25 voor

1,00

Tarwebollen

Verse Hollandse asperges
Geschild/ongeschild

GROENTEMIX 500 gram € 1.50
JONAGORED APPELS 1 kilo € 0.98
PERSSINAASAPPELS 20+5 gratis

EkoPlaza webshop 
afhaalpunt

Groent� e� frui� 
d�’� d� klo� 

ron� geniete�

4,25
Voorjaarsbrood gevuld met abrikozen, 
room, krenten/rozijnen en amandelen

€ 1,95

4+2 
GRATIS

4 voorgebakken   
pistolets

wit

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

Schoonheids- en kapsalon, pedicure en manicure

Thea en Eline van Dijk

Schat,

Ben zo terug

Ben even bij Thea
 

en Eline van Dijk

Voor mijn behandeling

Kusjes mam

toneelvereniging Arcadia speelt 
de komedie ‘Moord aan Boord’!

Als gasten gaan aan boord twee 
vriendinnen van adel, Trude en 
Elize, Lynn, winnares van de Voi-
ce of Polen, Bep van Casteren 

die een prijsvraag heeft gewon-
nen en een inspecteur van de 
politie.

Het zal de gasten aan niets ont-
breken op dit luxueuze cruise-
schip. Feline verzorgt het en-
tertainment 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 eind-
bestemming Brazilië.

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 Cra-
nenburg en Adrie Hendriks.

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 

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

HEESCH - de trossen gaan los… we nemen je mee op ons luxe cruiseschip ‘Princess miracle’ waar ka-
pitein 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. 

Geniet van de mooie reis 
naar Zuid-Amerika met als 
eindbestemming Brazilië

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

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

groot formaat posters
groot formaat posters
www.gaafgraf isch.nl

www.bernhezemedia.nl

Gezien worden en een boodschap 
overbrengen die begrepen wordt, 

is niet altijd gemakkelijk. 
Wij, Bernheze Media, 

kunnen u daarbij helpen.
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KBO Bernheze
KBO VOrStenBOScH
Quizzen, klussen en zingen

Quizzen met 
de senioren
VORSTENBOSCH - de ontspan-
ningscommissie heeft voor de 
jaarlijkse KBo-quiz een aantal 
lijsten met vragen in elkaar ge-
zet om op een gezellige manier 
de kennis van de deelnemers te 
testen. 

Het gaat plaatsvinden op woens-
dag 29 maart vanaf 19.00 uur 
met thee en koffie. De zaal gaat 
om 18.30 uur open. Bij binnen-
komst worden tafelnummers 
getrokken en op deze manier 
worden de teams willekeurig 
samengesteld. Voor de winnen-
de 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 te-
voren opgeven.

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

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

Van 18.30 tot 20.30 uur staan de 
vrijwilligers weer voor je klaar om 
de aangeboden spullen te repa-
reren. 
Het kluscafé is bedoeld voor alle 
inwoners van Bernheze en mis-
schien heb je nog ideeën voor 
hen. Geef je apparaten een twee-
de 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 te-
recht bij Jan van Eerd, 0412-
480658 of bij Betsie van Zutphen, 
0413-229692. 

Liederentafel

VORSTENBOSCH - op woens-
dagavond 22 maart organiseert 
KBo vorstenbosch weer een lie-
derentafel in de stuik. 

De muzikanten van ‘Het Liede-
renhofke’ uit Odiliapeel zullen 

deze avond verzorgen. Het re-
pertoire bestaat voornamelijk uit 
bekende Nederlandse liederen, 
die de meeste senioren vanuit 
hun jeugd wel kennen. De aan-
vang van deze meezingavond is 
19.30 uur en het duurt tot on-
geveer 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 iede-
re 50 plusser toegankelijk. Breng 
dus gerust vrienden en kennissen 
mee want... hoe meer zielen hoe 
meer vreugd!

Jaarlijkse
algemene leden-
vergadering

HEESCH - de leden waren mas-
saal gekomen om te vergaderen 
over hun KBo. het is duidelijk: 
KBo leeft in heesch. d’n herd 
was vrijdag 10 maart afgeladen 
vol. 

In 2016 is er intensief gezocht 
naar kandidaten voor de vervan-
ging van aftredende bestuursle-
den 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 be-
groting 2017 zijn gepresenteerd. 
Gezegd kan worden dat de finan-
ciële 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 vereni-
ging 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. Toe-
gezegd 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 bloe-
men 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 als-
nog vertoond. 

kort nieuws

Kom in mei 
naar de 
rommelmarkt
van De Drie 
Dreven
HEESwIJk-DINTHER - op zon-
dag 7 mei organiseert Buurt-
vereniging de drie dreven de 
gezellige jaarlijkse rommel-
markt, die gehouden zal wor-
den 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 plan-
nen 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 activiteitencommissa-
ris van De Drie Dreven Rom-
melmarkt 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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compleet in 
autobelettering

Hondstraat 5, Vorstenbosch

T 0413 364672

I www.complementreclame.nl

Wij plakken stickers op auto’s, bussen, borden, ramen, deuren, vloeren, 

lichtbakken, noem maar op. Compleet met een goed ontwerp. 

c o m p l e e t  i n  r e c l a m e

familie van zutphen in de weer 
voor hetzelfde doel
‘InDruKWeKKenD, MAAr OOK GeZeLLIG’

Onder het motto ‘Opgeven is 
geen optie’ wordt jaarlijks door 
velen deelgenomen aan de be-
klimming van de Alpe d’HuZes.
 
Een getal dat staat voor het 
maximale aantal keren dat deze 
Franse berg wandelend, hard-
lopend of fietsend beklommen 
moet worden, waarbij er gelijktij-
dig zoveel mogelijk geld ingeza-
meld 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 da-
mes steken aansluitend hun han-
den uit de mouwen als vrijwilli-

ger bij de Alpe d’HuZes waar pa 
william en broer Rob aan deel-
nemen. Ook de heren laten ove-
rigens 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-

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 ge-
gaan 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-

der de vlag van ‘Big Challenge’ 
deelnemen. Een hele grote groep 
met allemaal mensen die werken 
in de agrarische sector. Direct be-
sloten ook Conny, Bo en Rob aan 
te haken. “Het was heel indruk-
wekkend, 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 ge-
zin doet weer mee.

Het inschrijfgeld en de verblijfs-
kosten 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 za-
melen. Rob heeft zich € 2.500,- 
tot doel gesteld en william maar 
liefst € 6.000,-. 

Het gezin is sportief en traint fei-
telijk het hele jaar, maar de ko-
mende 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 Face-
bookpagina van alle genoemden 
is een link te vinden, bedoeld om 
hen te sponsoren.

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. 

Bo, Rob, William en Conny  Tekst: Wendy van Lijssel

Hun eerdere 
deelname 
smaakte in 
ieder geval 
naar meer
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aan Het werk

Vrijwilligerspunt Bernheze

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.

VRIJWILLIGERSWERK VERSTERKT!

50% Cyaan • 100% Magenta50% Magenta • 100% Yellow20% Cyaan • 100% Magenta • 60% Yellow

Notariskantoor Groeneweg
zoekt wegens toegenomen werkzaamheden

een secretaresse
(fulltime)

Kijk voor de taakomschrijving op 
www.notarisgroeneweg.nl

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

Geslaagde Algemene Ledenvergadering van Ondernemersbelang HD

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 vereni-
ging en was er voor de leden 
gelegenheid om visie en ideeën 
kenbaar te maken. 
Het bestuur heeft nieuwe leden 
tijdens de vergadering een podi-
um gegeven om zich te presen-

teren. Rob van den Berg van de 
Halm (Bernhezer Ondernemer 
2016) en Paul Bouwman van 
Fotohokje.nl (Jonge Onderne-
mer 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 re-
aliseren appartementencomplex, 
genaamd Abdijstaete, voor men-
sen met een (licht) verstandelijke 
beperking in de Abdijstraat in 
Heeswijk-Dinther. Zij gaan de 
toekomstige bewoners leefruim-
te 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 verga-
dering gegeven aan gastheer 
wethouder Rien wijdeven. Hij 
blikte vooruit op de ontwik-
kelingen voor ondernemers in 
Heeswijk-Dinther. Een voorbeeld 
daarvan is de start van de aanleg 
van glasvezel, de aanleg zal voor 

veel ondernemers een verbete-
ring zijn. 

entertainment
Onder het genot van een hapje 
en een drankje werden de leden 
uitgenodigd voor de ‘Ik Hou 

Van Brabant spelshow’. Een uit-
dagend teamspel met originele 
vragen, muziek uit de ouwe en 
nieuwe doos en leuke opdrach-
ten voor de ondernemers. Met 
een flinke dosis enthousiasme 
werd het spel gespeeld.

HEESwIJk-DINTHER - de algemene ledenvergadering van ondernemersbelang hd van afgelopen za-
terdag 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 onderne-
mersbelang hd 146 leden.

Gerianne, Maarten en Chris-Stan

U kunt reageren per mail info@automaterialenheesch.nl of kom
langs met je cv

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.

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

Gezocht Chauffeur 

administratief secretarieel autoMatisering internet Beleid

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
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Voor het complete filmprogramma, online reserveringen en tijden: 

industrybioscoop.nl  

0413 - 82 09 90

Gratis parkeren!

ncb-laan 52a, Veghel

p

WoensdaG 15 Maart 2017

Sing 2d (NL): 
14:45

Ballerina: 
15:00

Spokenjagers: 
15:00

De LEGO Batman Film 2d (NL): 15:00

Tuintje in mijn hart: 
19:30

Logan: 
19:30

Girls night: Het Verlangen 20:00

donderdaG 16 Maart 2017

Evac: premiére 
20:30

VrijdaG 17 Maart 2017

Sing 2d (NL): 
15:45

Lion: 

15:45

Het Verlangen: 
16:00

De LEGO Batman Film 2d (NL): 16:00

Fifty Shades Darker: 
18:45 21:30

Brimstone: 
18:45

Logan: 
18:45 21:45

Kong: Skull Island 3d: 
19:00

Kong: Skull Island 2d: 
21:45

Ron Goossens, 

Low Budget Stuntman: 22:00

ZaterdaG 18 Maart 2017

Sing 2d (NL): 
13:15 15:45

De LEGO Batman Film 2d (NL): 13:15 

Ballerina: 
13:30

Spokenjagers: 
13:30 16:00 

Fifty Shades Darker: 
15:45 21:45

De LEGO Batman Film 3d (NL): 16:00

Logan: 
18:45 21:30

Tuintje in mijn hart: 
19:00

Het Verlangen: 
19:00

Kong: Skull Island 2d: 
19:00

Brimstone: 
21:30

ZondaG 19 Maart 2017

Sing 2d (NL): 
13:15 

De LEGO Batman Film 3d (NL): 13:15 

Ballerina: 
13:30

Storm: Letters van Vuur: 13:30

De LEGO Batman Film 2d (NL): 15:45

Kong: Skull Island 2d: 
15:45 19:30

Vaiana 2d (NL) 
16:00

Tuintje in mijn hart: 
16:00 20:00

Logan: 
19:30

Fifty Shades Darker: 
19:45

MaandaG 20 Maart 2017

Kong: Skull Island 2d: 
19:45

Logan: 
19:45

Tuintje in mijn hart: 
20:00

Moonlight: 
20:00

dinsdaG 21 Maart 2017

Brimstone: 
19:45

Logan: 
19:45

Tuintje in mijn hart: 
20:00

Kong: Skull Island 3d: 
20:00

WoensdaG 22 Maart 2017

Sing 2d (NL): 
15:00 

De LEGO Batman Film 2d (NL): 14:45 

Ballerina: 
15:00

Spokenjagers: 
14:45

Soof 2: 
18:15

Het Verlangen: 
18:15

Kong: Skull Island 2d: 
20:15

Tuintje in mijn hart: 
18:15 20:30

Logan: 
19:30

Fifty Shades Darker: 
20:30

Evac: 

20:30

Ron Goossens, 

Low Budget Stuntman: 18:30

15 Maart: GirlsniGht

HET VERLaNGEN

16 Maart: preMière

EVac

‘t Dorp 70 - 5384 MC Heesch
0412-474000

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

A presto!
Gaetano & Yulita Mercurio

Wij zien u graag in onze winkel

Binnenkort is ons terras 
weer geopend. 

Het ijsseizoen gaat weer van start.

Vanaf 26 maart 
zijn we op zondag ook weer geopend 

vanaf 13.00 uur. 

Blijf op de hoogte door ons te volgen op Facebook

De jeugD heeft de toekomst Desie Verhoeven
   #MUZiEK #KOEiEN #TALENT 

Desie komt tijd te kort
‘Met ALLeen DruMMen KOM IK er nIet’

Ze is pas 23 lentes jong, maar 
in Heeswijk-Dinther zeker geen 
onbekende verschijning. Als slag-
werker bij plaatselijke harmonie 
St. Servaes en blaaskapel De kor-
nuiten zorgt ze mede voor een 
vrolijke noot. Verder is ze al jaren 
actief als vrijwilliger bij de kin-
dervakantieweek, 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 gooi-
de 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 ver-
loor haar hart aan de dieren en 
het gezin. “Tot het bedrijf melk- 
robots 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 overwo-
gen 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 Ho-
geschool, richting dier- en vee-
houderij. 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 voe-
ding voor hun koeien.” Lachend: 
“Van die dieren weet ik intussen 
echt alles.”

HEESwIJk-DINTHER – ooit ambieerde ze een muziekcarrière in slagwerk, maar op enig moment be-
dacht 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.

Desie Verhoeven  Tekst en foto: Wendy van Lijssel

‘Van die 
dieren weet 
ik intussen 
echt alles’
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eerstelijns Verblijf-zorg Laverhof: 
Als de stap naar thuis, nog te groot is…

Een kijkje achter de 
schermen in onze Service 
Apotheek? Kom langs!

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.

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

    aterdag 

18 maart

Gedreven door gezondheid

Mevrouw van de Brand (1937) is 
een vitale senior die volop in bewe-
ging was: “Ik deed boodschappen 
op de fiets, zat op seniorengym-
nastiek in huize St. Jan in uden en 
deed aan aqua-joggen, totdat ik op 
24 januari op de fiets zat en aange-
reden 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 geluk-
kig kwam ik in aanmerking voor 

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 fysiothera-
peut aan de slag gegaan en ik heb 
zelf actief en vastberaden elke dag 
mijn oefeningen gedaan. Steeds 
mijn grenzen voorzichtig gepro-
beerd te verleggen, om zo snel 
mogelijk zelfstandig te bewegen”, 
vertelt ze.

de medische en sociale 
verzorging zijn erg goed
“De mensen luisterden goed naar 
mij, waren behulpzaam zonder 
betuttelend te zijn en heel gedul-
dig. 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 ge-
zamenlijk en ook bij de koffie en 

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 

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 geria-
trische revalidatiezorg. Bij geriatri-
sche revalidatie revalideren cliën-
ten intensief met behulp van een 
programma met meerdere thera-
pieën, zoals fysiotherapie, ergo-
therapie, psychologie, logopedie 
en dergelijke. Bij de zogenaamde 
laagcomplexe ELV is alleen fysio-
therapie 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 termina-
le zorg), dan is vaak de specialist 
ouderengeneeskunde van Laver-
hof de hoofdbehandelaar. Fami-
lie wordt direct betrokken bij de 
zorg én behandeling en daar waar 
mogelijk vragen wij hen ook een 

bijdrage te leveren aan het herstel-
proces, zodat de cliënt weer snel, 
maar verantwoord, naar huis kan. 
Onze fysiotherapeuten kunnen 
ook bij cliënten thuis het revali-
datieproces 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 La-
verhof ook in het Mgr. Bekkers-
huis in Schijndel. wil je eens een 
kijkje nemen in het Mgr. Bekkers-
huis? Op zaterdag 18 maart van 
14.00 tot 16.00 uur is het open 
dag en iedereen is van harte wel-
kom!

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.

HEESwIJk-DINTHER - de tassen van mevrouw van de Brand-dort-
mans staan gepakt in haar kamertje op woongroep elstar in de Bon-
gerd in heeswijk-dinther. ze mag na tweeëneenhalve week herstellen 
weer naar huis: “ik werd na tien dagen uit ziekenhuis Bernhoven ont-
slagen, maar de stap naar huis was nog veel te groot. ik heb enorm ge-
boft dat ik bij laverhof terecht kon om te herstellen. ik ben uitstekend 
verzorgd. iedereen is ontzettend kundig, vriendelijk en behulpzaam.” 

Mevrouw Van de Brand-Dortmans Tekst en foto: Hieke Stek

‘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’
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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

Beschermingsbewind
Een lichamelijke of geestelijke 
beperking, maar ook schulden, 
kunnen er de oorzaak van zijn 
dat iemand permanent of tijde-
lijk de eigen administratie niet 
kan verzorgen. 

De rechter kan dan op verzoek 
van desbetreffende persoon of 
zijn/haar omgeving een bescher-
mingsbewindvoerder aanstellen 
om de financiën op orde te bren-
gen, te beheren, te optimaliseren 
en te beschermen. 

Met name ouderen zijn kwets-
baar als het gaat om financiële 
uitbuiting. Onder andere de ver-
grijzing, het steeds langer thuis 
wonen, en dus afhankelijk zijn 
van de omgeving, maken deze 
doelgroep extra kwetsbaar voor 

financiële uitbuiting. Bescher-
mingsbewind kan hierbij uit-
komst bieden.

De taken van een beschermings-
bewindvoerder hebben een fi-
nanciële basis. Maar deze zijn 
niet los te zien van het mense-
lijke aspect. Samenwerken met 
de klant en het netwerk van een 
klant (denk aan familie, buren 
maar ook aan hulpverlenende 
instanties en mentoren) is daar-
om van groot belang voor zijn of 
haar welbevinden.

Een bewindvoerder moet vol-
doen aan de wettelijk kwali-
teitseisen en wordt jaarlijks ge-
controleerd door de rechtbank. 

In een volgend artikel zullen we 
Mentorschap nader toelichten.

Wmo Koffie- en 
informatiemiddag

HEESCH – de raad Gecoördineerd ouderenwerk (rGo) heesch or-
ganiseert in samenwerking met dorpsplein heesch en ons welzijn 
een wmo themabijeenkomst over actuele onderwerpen als Bescher-
mingsbewind en mentorschap. dit is op vrijdag 31 maart om 14.00 
uur in cc de Pas. alle inwoners zijn welkom. 

In de oude boerderij was het 
prachtig om te zien dat het au-
thentieke 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-

chines werken per dag 25 tot 
30 medewerkers. Er is zelfs een 
wasruimte waar nieuwe kleding-
stukken, met bijvoorbeeld ma-
ke-upvlekken, behandeld wor-
den. 

Via de vrijhangende loopbrug in 
de winkel, waar de administra-
tie 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 

een lunch in de Orangerie haar 
ervaringen met elkaar delen. Ie-
dereen was heel erg enthousiast.

Horizon krijgt rondleiding bij 
Van tilburg Mode in nistelrode

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. 

dank je wel orangerie 
voor de appelkanjer 

en de luncH

Wanneer kunt u uw recepten ophalen?
  

 

  maandag              dinsdag 

  dinsdag              woensdag

  woensdag              donderdag

  donderdag              vrijdag

  vrijdag              maandag

  weekend              dinsdag

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

BENU Apotheek Heesch
Hoogstraat 53
5384 BJ Heesch

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

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

SNELBALIE BIJ BENU 
APOTHEEK HEESCH

Ophalen bij de snelbalie 
na 14.00 uur:

Besteld bij de huisarts
voor 12.00 uur op: 
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Neem op 18 maart een kijkje achter de 
schermen tussen 13.30 en 15.00 uur. 

Dit is een landelijke campagne om mensen meer bekend 
te maken met wat er allemaal gebeurt in de zorg. 

Het thema is ‘maak kennis met kunde’

Wat gebeurt er nadat uw arts een recept heeft 
uitgeschreven? 

Hoe wordt er voor gezorgd dat u veilig het juiste medicijn 
kunt gaan gebruiken?

Wat is een baxterrol of een medicatiereview? 

U krijgt ook antwoord op de vraag waarom het uiterlijk 
van uw medicijndoosje toch zo vaak verandert. 

OPEN DAG 
BENU apotheek Heesch

We zien u daarom graag op 18 maart!

‘Samen sterker’
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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? 

Deze avond 
vertelt Ine-
ke over de 
samenstelling 
van moestuin-
grond. Vele 
vragen zullen 
worden beant-

woord, 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.

Het adres voor:
• Meststoffen
• Zaai- en pootgoed
•	 Potgrond
• Bodembedekkers
• Tuingereedschap
Meerstraat 32 - 5473 VW Heeswijk-Dinther - 0413-291403 - www.vanlieshoutdier-tuin.nl

Maak je tuin zomerproof!
Bestel nu ook online!www.vanlieshoutdier-tuin.nl

Lentetips van 
Ontmoetingstuin Servaes
Bodem, bemesting en compost

HEESwIJk-DINTHER - stichting ontmoetingstuin servaes orga-
niseert 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 mest-
stoffen 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. 

Voormalig MOB complex 
nistelrode als thuisbasis voor 
leerwerkplaats verbouwd

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 na-
tuur wordt hierin beschreven en 
onderbouwd. 
Om leerlingen van het Voortge-
zet Speciaal Onderwijs in en rond 
De Maashorst de mogelijkheid 
te bieden tot leren en werken 
in de natuur, zijn HuB-Noord-
Brabant, IBN en Staatsbosbe-
heer een unieke samenwerking 
aangegaan. In de leerwerkplaats 
krijgen zo’n 125 leerlingen, vijf 
dagen per week, de kans om zo 

zelfstandig mogelijk werkzaam-
heden in de natuur te verrichten 
en zo hun zelfregie en zelfver-
trouwen te vergroten en een 
volgende stap te maken in het 
deelnemen aan de samenleving. 

Buiten werken
De leerlingen voeren opdrachten 
uit, zoals het repareren en aan-
leggen van hekwerk of snoei-
werk op De Maashorst. 

Het project levert training, spe-
cifieke vakkennis en oriëntatie 
op een branche in de natuursec-
tor die bij de eigen voorkeur en 
niveau past. Het biedt de leer-
lingen ook mogelijkheden om 
certificaten te halen die toegang 
geven tot arbeid, bijvoorbeeld 
het zagen met kettingzagen vol-

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

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

NISTELRODE - vorige week maandag is op het voormalig defensieterrein in nistelrode de gerenoveer-
de 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. 

De leerlingen zijn hard aan het werk Foto’s: Ad Ploegmakers

Een prima thuisbasis waar 
het prettig werken is
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Pluk de dag!

www.de-nistel.nl        /OntmoetingsplekDeNistel

Open zondag 19 maart a.s.
van 11.00 tot 17.00 uur

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

wordt ook molenvrijwilliger
vanaf 4 uur per week

     Vind je 
draai bij de 
Kilsdonkse 

Molen!

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 
en schipper. Samen zorgen zij ervoor dat de 
molen blijft draaien. Wilt u meer weten over 
de mogelijkheden van vrijwilligerswerk op 
de molen? Neem dan contact op voor een 
vrijblijvend informatief gesprek of kijk op 
www.kilsdonksemolen.nl/vrijwilligers.  

Draai mee  
vanaf 4 uur 
per week

als gastvrouw/
gastheer!

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

ACTIE 
Benzinemotorkettingzaag

MS 180  
35 cm zaagblad, 2-mix motor, 

zijdelings kettingspanner

 van 304,- nu 229,-

Voor snoeiwerk of voor  
het zagen van haardhout.

Tijdelijk met graTis exTra 
keTTing t.w.v. € 21,90  op=op

kort nieuws
Publieks-
avond bij 
Halley
HEESCH - op vrijdagavond 
17 maart is sterrenwacht 
halley voor het publiek ge-
opend. het programma be-
gint 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 ge-
richt op (dubbel)sterren en 
sterrenhopen. Je maakt ken-
nis met allerlei bekende en 
minder bekende sterren en 
sterrenbeelden, denk bijvoor-
beeld 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 pla-
netarium verzorgen Halley- 
leden presentaties over de 
sterrenhemel en ons zonne-
stelsel.

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.

Snoeien of knoeien? 
Zes snoeitips die je niet mag missen

1. halfheesters nooit 
later dan maart
Halfheesters, zoals lavendel, 
moet je bij de eerste voorjaars-
snoei (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 al-
leen 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 

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 voor-
al 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 vol-
ledig in blad is.
 
3. gebruik bij hagen 
scherp gereedschap
Prunus, hulst, buxus en mei-
doorn zijn de bekendere hagen. 
De eerste snoei van hagen is 
rond mei en de tweede in augus-
tus/september. Gebruik scherp 
snoeigereedschap om kneu-
zingen te voorkomen. Bij bot 
gereedschap kan een haag ver-
branden en gaat hij geel kleuren.
 
4. tel de takken bij 
nieuWe fruitbomen
Fruitbomen kennen twee snoei-
vormen: zomersnoei en winter- 

snoei. wil je daar meer over we-
ten, dan is het speciale snoeiboek-
je van Hendrik Jan een uitkomst. 
Het staat vol snoeitips over de 
meest voorkomende planten, 
struiken en bomen in Neder-
land. Hier kun je lezen hoe je aan 
‘Groeien in het snoeien’ komt. Al-
vast een tip wanneer je een nieu-
we 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 moe-
ten worden. wel kun je ze me-
dio maart allemaal terugsnoeien. 
Indien nodig, als je uitbundige 
groei wil beperken, kun je la-
ter in het jaar een tweede keer 
snoeien.

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.

Bron: www.hendrikjan.nl
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De kindervakantieweek is op 21, 
22 en 23 augustus bij scoutcen-
trum 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 avond-
spel meedoen is het € 15,-.
Dit geld dien je tijdens de in-
schrijfavond contant te betalen 
en samen met het inschrijffor-
mulier 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 inschrijf-
formulier. 
Heb je geen inschrijfformu-
lier 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!

Alle zieke en gewonde poppen 
welkom op poppenspreekuur

En dat voor een kleine bijdrage 
die helemaal ten goede komt 
aan het goede doel.

Juist ook voor poppenmoeders 
en -vaders die het soms span-
nend vinden om naar de dokter 
te gaan kan dit een mooie gele-
genheid zijn om op een gezellige 
manier in de praktijk te komen. 
Het is geweldig om te zien hoe-
veel mensen in Heesch en om-
geving 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. 

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

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

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.

Dokter Loek van Cruchten

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!

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. 

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!

 

Die ‘no worries’-mentaliteit 
vind ik prachtig

Voorjaarsdecoratieshow bij 
‘t Sfeerhuys bloem & styling

Ook laten we graag zien dat 
we verse bloemen verwerken 
in onder andere abonnementen 
en speciale gelegenheden zoals 
rouw- en trouwwerk en op be-
stelling. 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. 

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, lifestyle-
producten en voorjaarsfashion, tassen, sjaals, etcetera.

karlingerweg 1 (Slabroek)
uden
www.sfeerhuysuden.nl

vrijdag 17 maart van 11.00 tot 22.00 uurzaterdag en zondag 18, 19 maart van 11.00 tot 17.00 uurzondag 26 maart van 11.00 tot 17.00 uur
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Alle soorten
Lipton ice tea 

GRATIS

Dr. Oetker 
Tradizionale pizza’s

Alle soorten

Coca-Cola
regular, zero sugar of light

GRATIS

Jumbo 
 roerbakmixen

Alle soorten

Niet één week, maar...
Het HELE JAAR 
in de aanbieding

Jumbo Wiegmans Heesch, Schoonstraat 8
Jumbo Nistelrode, Parkstraat 10
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De gemeente is gestart met 
groot onderhoud aan de wegen. 
Op de volgende locaties wordt 
onderhoud aan het asfalt ge-
pleegd.

-  Op donderdag 6 en vrijdag 7 
april: Dintherseweg in Nistelro-
de, 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 blij-
ven bereikbaar, maar we kunnen 
de bereikbaarheid met een voer-
tuig niet altijd waarborgen.
 
Het verkeer op Dintherseweg 
wordt omgeleid. De omleiding is 
te vinden op
www.haalmeeruitdeweg.nl.

Weersomstandigheden kunnen 
van invloed zijn op de planning. 

Wegwerkzaamheden  
gemeente Bernheze

compostactie

GeMeenteBerIcHten

PrAKtIScHe InFOrMAtIe

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

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

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

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

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

-  Firma Dijkhoff, Lariestraat 25, 
Heeswijk Dinther;

-  Firma van Schaijk, Berghemse-
weg 13, Nistelrode.

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

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

raad strekt.
-  U mag maximaal 2m3 per keer 

meenemen.
-  U moet de compost zelf laden. 

Neem een spade of een bats 
mee.

Tot en met 8 april kunt u gratis compost ophalen bij onze groendepots:

Verpakkingen van plastic, 
blik en drankkartons 

kunnen in dezelfde zak

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

Inwoners Bernheze tevreden

resultaten
uit de resultaten van het onder-
zoek blijkt dat inwoners tevreden 
zijn. De scores van de gemeente 
Bernheze hebben we vergeleken 
met andere gemeenten. Op bij-
na alle onderdelen scoren we net 
iets hoger of gelijk aan de bench-
mark. 

wat doen we met de resultaten
De uitkomsten van het onder-
zoek worden gebruikt om waar 
nodig verbeteringen aan te bren-
gen. 

meer inzicht in de resultaten
wilt u meer resultaten bekijken? 
Ga naar de website 
www.waarstaatjegemeente.nl 
en kijk op het dashboard ‘Burger-
peiling’ van de gemeente Bern-
heze. Hier kunt u de resultaten 
van de gemeente Bernheze ver-
gelijken met andere (vergelijkba-
re) gemeenten, provincies en/of 
ten opzichte van het gemiddelde 
van Nederland.

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!

Gemiddelde totaalcijfer per thema

woon en leefomgeving 7,4

Gemeentelijke dienstverlening 6,7

Zorg en welzijn 7,2

waardering inspanningen gemeenten

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
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GeMeenteBerIcHten

OFFIcIëLe BeKenDMAKInGen

Verkeersbesluit 
Het college van burgemeester en 
wethouders heeft besloten:
-  een parkeerverbod in te stellen 

op Hoogstraat in Heesch (pa-
rallelweg ter hoogte van huis-
nummers 39 tot en met 53);

-  een parkeerplaats voor min-
dervaliden 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.

Algemene Plaatselijke 
Verordening (APV)

Melding schenktijden para-
commerciële rechtspersoon
-  Korfbalvereniging Altior, Droe-

vendaal 1, 5473 BH Hees-
wijk-Dinther heeft in overeen-
stemming 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 Hees-
wijk-Dinther heeft in overeen-
stemming 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 

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 burge-
meester en wethouders toestem-
ming verleend voor het houden 
van een openbare inzameling 
oud ijzer op grond van artikel 
5:13 van de Algemene Plaatselij-
ke 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.

Wet ruimtelijke ordening 

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 be-
kend dat de gemeenteraad op  
9 maart 2017 het bestemmings-
plan Horeca Plein 1969 te Hees-
wijk-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 ter-
ras. De locatie is gelegen aan de 
oostzijde van Plein 1969 in Hees-
wijk-Dinther. Het bestemmings-

plan Horeca Plein 1969 in Hees-
wijk-Dinther biedt het juridisch 
kader waarmee de gewenste 
ontwikkeling planologisch mo-
gelijk wordt gemaakt. 
Coördinatiebesluit: In zijn ver-
gadering van 4 februari 2016 
heeft de gemeenteraad besloten 
de gemeentelijke coördinatiere-
geling als bedoeld in paragraaf 
3.6.1 artikel 3.30, eerste lid on-
der b van de Wet ruimtelijke or-
dening toe te passen. Dit coördi-
natiebesluit 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/web-
roo/roo/bestemmingsplan-
nen?planidn=NL.IMRO.1721.
BPHorecaPlein1969-vg01;

-  op afspraak tijdens openings- 
uren 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 omgevings-
vergunning ligt met ingang van 
16 maart 2017 voor een periode 
van zes weken voor iedereen op 
de volgende wijze ter inzage:
-  op afspraak tijdens openings- 

uren van het gemeentehuis 
Bernheze, De Misse 6 in Heesch.

Reageren: Op grond van artikel 
8.3 van de Wet ruimtelijke orde-
ning worden het bestemmings-
plan en de omgevingsvergunning 
voor de mogelijkheid van beroep 
als één besluit gezien. Gedurende 
de termijn van terinzageligging 
kan beroep worden ingesteld te-
gen het gecoördineerde besluit 
door iedere belanghebbende:

-  die tijdig, op grond van artikel 
3.8 lid 1 onder d van de Wet 
ruimtelijke ordening, zienswij-
zen hebben ingediend bij de 
gemeenteraad;

-  die aantoont dat hij redelijkerwijs 
niet in staat is geweest om zijn 
zienswijze tegen de ontwerpbe-
sluiten kenbaar te maken.

Het beroep moet schriftelijk wor-
den ingesteld bij de afdeling Be-
stuursrechtspraak van de Raad 
van State, Postbus 20019, 2500 
eA ’s-Gravenhage. Indien beroep 
is ingesteld kan tevens een ver-
zoek om voorlopige voorziening 
worden gedaan bij de voorzitter 
van de afdeling Bestuursrecht-
spraak op het voornoemde adres.
Voor zowel het indienen van een 
beroepschrift als een verzoek om 
voorlopige voorziening is griffie-
recht 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 omgevingsvergun-
ningen zijn verleend. Deze be-
sluiten treden daags na verzen-
ding van het besluit in werking.
Nistelrode
-  Maxend 9 

Verbouwen woning en verho-
gen 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 plaat-
sen nieuwe deur 
Verzenddatum: 06-03-2017

-  Schoolstraat 16a 
Verbouwen woning 
Verzenddatum: 09-03-2017

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

De volgende omgevingsvergun-
ningen zijn ingetrokken. Deze 
besluiten treden daags na verzen-
ding 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 wor-
den voorbereid met de uitgebrei-
de procedure, niet worden gepu-
bliceerd. De bekendmaking van 
deze aanvragen vindt plaats via 
publicatie van een ontwerpbesluit.

Besluiten 
De volgende omgevingsvergun-
ning is via de uitgebreide voor-
bereidingsprocedure 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.

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 gemeen-
te, 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.

PrOceDureS
Openingstijden zie colofon

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

Procedure 1b
U kunt de stukken gedurende zes we-
ken 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 schriftelij-
ke inspraakreactie aan het college van 
burgemeester en wethouders van Bern-
heze reageren op de stukken. Neem 

voor het indienen van een mondelinge 
inspraakreactie contact op met de be-
treffende 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 pu-
blicatiedatum een schriftelijke zienswij-
ze indien bij het college van burgemees-
ter en wethouders van Bernheze. Neem 
voor het indienen van een mondelinge 
zienswijze contact op met de betreffen-
de afdeling.

Bezwaar
Procedure 4a
Belanghebbenden kunnen binnen zes 
weken na verzenddatum van dit besluit 
bezwaar indienen bij het college van 
burgemeester en wethouders van Bern-
heze. Het bezwaar heeft geen schorsen-
de werking.

Procedure 4b
Belanghebbenden kunnen binnen zes 
weken na publicatiedatum van dit be-
sluit 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 be-
sluit 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 be-
sluit beroep indienen bij de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van 
State, Postbus 20019, 2500 eA ’s-Gra-
venhage. Het beroep heeft geen schor-
sende werking. er zijn griffierechten 
verschuldigd.

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

Voorlopige voorziening
Procedure 7a

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

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

Reageren
In een schriftelijke reactie moeten staan: 
de datum, de naam en het adres van 
degene die reageert, een omschrijving 
van het onderwerp, de reden waarom u 
bezwaar/zienswijze/bedenking indient 
en uw handtekening.
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‘t Dorp 103   Heesch   Tel. (0412) 47 56 57

Heesch - +31 611727028 - rhaakmeester@rhadvocaat.nl

maakt werk van jouw recht
FAMILIERECHT | ERFRECHT | AANSPRAKELIJKHEID/LETSEL | BESTUURSRECHT

www.rhadvocaat.nl

Directeur Eric Vos van E-fiber 
sprak de genodigden en belang-
stellenden 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 onderaanne-
mers.

wethouder wijdeven mocht 
hierna de officiële handeling uit-
voeren namelijk het graven van 
de ‘eerste’ kabelsleuf. 
Daarna kon er getoost worden.

Officiële aftrap aanleg glas-
vezelnetwerk Bernheze

BERNHEZE - de vorsselweg in heesch was het decor van de of-
ficiële aftrap van de aanleg van het glasvezelnet in Bernheze. dit 
heeft donderdagmiddag 9 maart plaatsgevonden. heesch is het eer-
ste dorp waar glasvezelkabel wordt aangelegd; de andere kernen 
volgen daarna. 

Eric Vos en wethouder Wijdeven Foto’s: Marcel van der Steen

Pak de macht
Op 15 maart kan iedere Neder-
lander, die mag stemmen, samen 
met de SP de macht pakken. Dan 
kunnen zaken veranderd wor-
den. Stemmen op de SP helpt 
iedereen vooruit en niet de mil-
jonairs. kiezen voor een socia-
le en rechtvaardige verdeling. 
Nederland krijgt een Nationaal 
Zorgfonds. Het eigen risico hoeft 
u niet meer te betalen! Die boete 

op ziek zijn verdwijnt. 
Dat zal voor veel inwoners van 
Bernheze ook een hele opluch-
ting zijn. Vooral voor chronisch 
zieke mensen. Zij hoeven niet 
direct aan het begin van het jaar  
€ 385,- te reserveren om het ei-
gen 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 

juist hulp. Mensen mogen niet in 
eenzaamheid wegkwijnen. Goe-
de zorg is een basisvoorwaarde. 
Verder komen er met de SP be-
taalbare huurwoningen voor de 
burgers met de kleine portemon-
nee. Iedereen een betaalbare 
woning. 

Dat geldt zeker in Bernheze, waar 
lange wachtlijsten zijn. Stem 15 
maart op de SP! Het is nodig.

SP: Stem 15 maart SP, heb je meer aan

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 minimum-
loon, door oost-europeanen gedaan. Kunnen jongeren geen hypotheek krij-
gen. verdwijnt betaalde arbeid en moeten bijstandsgerechtigden hetzelfde 
werk overnemen. 

Geert van der Wielen, campagneleider SP

Ik ben

‘Minder regels, meer vertrouwen’
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.”

Ben jij ook d66? laat het ons weten! ikbend66@gmail.com

Dit was ook een breed geuite 
wens van de inwoners die op 
eerdere inwonersavonden van 
actief burgerschap de komst van 
een terras een welkome aan-
vulling zouden vinden. Om de 
bouw mogelijk te maken moeten 
er wel 15 bomen verplaatst wor-
den. we hopen dat ze een mooie 
nieuwe plek krijgen en goed aan-
slaan. 

De Heilaren krijgt uitbreiding met 
de komst van plan Rodenburg. 
Hier komt een diversiteit aan wo-
ningen, namelijk vrijstaande hui-
zen, tweekappers en rijtjeswonin-
gen. Voor elk wat wils, en dat is 
heel belangrijk. koopwoningen, 
maar ook sociale huur. Zorgpunt-
je 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!

Blanco: Mooie ontwikkelingen in HaDee

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.

Marko Konings, Fractievoorzitter Politieke Partij Blanco
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informatie voor de kernen

u kent Progressief Bernheze 
natuurlijk als groene partij. wij 
houden van de natuur, van bo-
men, van dieren. Dus wij houden 
ook van de bomen in de dorps-
kern van Heesch. Ze geven sfeer 
en een mooie uitstraling aan de 
straat. Veel mensen waarderen 
deze bomen. En nu wil het col-
lege van Burgemeester en wet-
houders deze bomen kappen. 
Ze moeten plaats maken voor 
(meer) auto’s en (meer) parkeer-
plaatsen.

Da’s jammer, vinden wij. wij vra-
gen 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 da-
gen. 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 be-
houd 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. 

Progressief Bernheze: Lente!

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…

Ellen Neelen, commissielid Progressief Bernheze 

Hoe vaak zijn de meeste lijst-
trekkers niet op tv geweest? De 
debatten en interviews hadden 
inhoudelijker mogen zijn. 
Vaak dezelfde onderwerpen: het 
eigen risico in de zorg, de Neder-
landse cultuur, de AOw-leeftijd, 
en ‘Europa’. 
En als je dan, zoals in het Carré-
debat, 45 seconden de tijd krijgt 
om je standpunt over een thema 
toe te lichten, en er een hinderlij-
ke 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, sor-
ry 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 gemeente-
raadsverkiezingen: dan gelukkig 
geen peilingen, dan gaat het om 
de inhoud en daarvoor moet u bij 
Lokaal zijn. Dat kunt u niet vroeg 
genoeg weten!

Lokaal: De tweede Kamerverkiezingen

de meesten van u krijgen deze krant op woensdag. in dit geval dus op ver-
kiezingsdag. 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!

Jan Bouwman, raadslid Lokaal

www.meermaashorst.nl

•  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

Ondernemers
laat je zien!
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Tekst?

nieuWe beWoners tWeede kamer Zie oplossing pagina 34

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.

nieuWe desso-
tapijttegels 
In allerlei kleuren/soorten. 
Grote voorraad, scherpe 
meeneemprijs. Vanaf  
€ 0,50 per tegel. Duinweg 17, 
Schijndel 06-23034594. 
Dinsdag en zondag gesloten. 

kogelbiefstukken 
per stuk á 200 gram € 3,50. 
shoarmavlees € 2,70 
per 500 gram. 
Slagerij Bert van Dinther, 
Heistaat 8, Oss.
0412-454536
www.slagerijvandinther.nl.

heesakkers lichtvisie 
stopt!
Grandioze opheffingsuitverkoop 
van plafonniers, hang-,tafel-, en 
vloerlampen enzovoort.
Ook kado-artikelen, gloei-, en 
ledlampen, TL-buizen enzovoort. 
kom snel want op= echt op!
Heesakkers Lichtvisie
Abdijstraat 12, 5473 AE 
Heeswijk-Dinther.
www.heesakkerslichtvisie.nl
Parkeren voor de deur.
Dinsdags gesloten.

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

alle kado-artikelen 
nu met maar liefst 
50% korting
Scoor nu een leuk cadeau of 
woonaccessoire voor weinig.
kom snel want op=echt op!
Heesakkers kadoshop
Abdijstraat 12, 5473 AE 
Heeswijk-Dinther.
www.heesakkerslichtvisie.nl.
Parkeren voor de deur.
Dinsdags gesloten.

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

aangeboden

stijlvol glas in lood
Specialist in Glas in Lood.
Ook in isolatieglas, reparaties,
materiaal-verkoop en 
workshops.
Retsel Heeswijk-Dinther
www.stijlvolglasinlood.nl
0413-228377.

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

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

colorenta geeft 
Workshops 
kleuranalyse en make up om
te bepalen welke kleuren jou het 
mooist maken.

Ook zijn er workshops voor 
alleen make up te boeken.
Leuk om cadeau te geven of 
gewoon om jezelf te verwennen.
Colorenta, Hannie Heesakkers
06-51110053 Heeswijk-Dinther. 

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

een avondje uit
Bijna 50 jaar Schietvereniging 
‘t koskojjer. Activiteit 
luchtbuksschieten voor 
verenigingen, buurten en 
bedrijven. Meer informatie: 
Piet van Hintum 0412-611168.

te huur

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 huis-
slachting 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.

wie
is deze Bernhezenaar?

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

van OOGCONTACT en maak kans op 

5x 1/5 staatsloten

werknemers van Bernheze 
Media worden uitgesloten van 
deelname.

oogcontact

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

Oplossing
vorige week:
Trudy v.d. Pas

uit Heeswijk-Dinther

Winnaar:
Simon van der Steijn
kan de staatsloten 

ophalen bij kantoor-
boekhandel Ceelen

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

  
Zoek: VOETBAL, HANDBAL, KORFBAL, TURNEN, BASKETBAL, qUADRiJDEN, 
MOTORCROSS, BADMiNTON, HARDLOPEN, TENNiS, HOCKEy, ATLETiEK, 
WiELRENNEN, MOUNTAiNBiKEN

WOOrDZOeKer

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

Pim Langens
M 06 525 448 08

Mooi Voor 
Mannen!

Week 12 - 
Woensdag 22 maart
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NL DOET

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 opge-
ruimd. 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.

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. 

232323

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 uitgeno-
digd in CC De Wis en genoten dankbaar van deze mooie middag.

NLDOET ONTMOETINGSTUIN SERVAES

HEESWIJK-DINTHER - Het motto van de Ontmoetingstuin Ser-
vaes: ‘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 be-
treft hier het maken van een informatiekast, waarin allerlei berichten 
over de tuin kunnen worden ophangen. 

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.

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 die-
renstal en de educatieborden. Ook de pony’s 
kregen een poetsbeurt. 
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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 be-
perkingen in de toekomst reke-
ning houdt. OOB rekent op een 
grote respons van ouderen om 
aan dit onderzoek mee te doen. 
Dat maakt de uitkomst ervan re-
presentatief voor hoe ouderen 
over hun toekomstige woonsi-
tuatie nadenken, wat zij er van 

vinden, welke keuzes zij daarbij 
maken en wanneer deze keuzes 
gemaakt worden. 

OOB hoopt daarmee ook spe-
cifiek per kern een beeld te krij-
gen. De uitkomsten kunnen de 
gemeente helpen bij de invul-
ling en concretisering van haar 
woonbeleid.

Hoe en waar wil je wonen in toekomst?
MeLD Je AAn VOOr WOOnWenSenOnDerZOeK 50PLuS

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. 

Hof van Donzel is een mooie referentie

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

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

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 aarde-
kleuren. Dit alles gemaakt van 
materialen die lang hun frisse uit-
straling behouden en die horen 
bij ‘buitenleven’.

Baderie Bevers leverde een bijpas-
send sanitair voor toiletten en dat 
werd deskundig gemonteerd in de 
uitstraling die past bij hun stijl. 

Ook binnenhuisadviseur Box-
meers tapijthuis, de échte bin-
nenhuisadviseur en erkend ex-
clusief dealer met huismerk NL 
Label, van A-merk kwaliteit. 
Boxmeers Tapijthuis: “wij heb-
ben de meest uitgebreide collec-
ties en bij Hof van Donzel lever-
den wij de vloerbedekking.”

van de wijgert Bv is een veel-
zijdige leveranciers van evene-

menten en horeca-benodigd-
heden. Verhuur van materialen 
of verkoop van drank en mate-
rialen; van een rol plakband tot 
aan glaswerk, kramen of meubi-
lair. kom je iets te kort? Van de 
wijgert regelt het en dat doen ze 
ook voor Hof van Donzel.

wim-jan thijssen had een thuis-
wedstrijd met zijn stratenmakers-
bedrijf Thijssen, hij zorgde voor 
een prachtig terras, zodat de be-
zoekers in de lente en de zomer 
van de zon kunnen genieten. 
Met een grote veilige parkeer-
plaats en een parkeerplaats voor 
gehandicapten ziet het geheel er-
uit om door een ringetje te halen.

Authentiek, landelijk, boerderij- 
sfeer maar met een stijlvolle af-
werking. Dat is Hof van Donzel. 

hoF van donzel
wim-Jan en Dionne Thijssen
Donzel 92
5388 PD Nistelrode
www.hofvandonzel.nl

NISTELRODE - een sfeervol aangeklede locatie voor fietsers, wandelaars en kinderen die willen genie-
ten 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. 

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

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

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

BernHeZe Bouwt

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. 

Aan mensen die geen computer hebben of moeite denken te heb-

ben met het invullen van de vragenlijst wordt de mogelijkheid ge-

boden 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.

Buiten begint vorm te krijgen wat uitgroeit tot een gave kinderboerderij ©DMBK

Hof van Donzel 
heeft een bijzonder 
gezicht gekregen, 
alles is authentiek 
en helemaal in de 
stijl Vinkelsestraat 99

5384 SE Heesch
info@wijgert.nl
www.wijgert.nl
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Inclusief 2 pocketveer matrassen en een luxe topperSync Support Zones®

BoxSPRING!
Dit voorjaar 30% jubileumkorting

€1670,- 

van €2385,-
nu vanaf

Boxspring Stockholm
elektrisch verstelbaar

Laar 1, 5388 HB  Nistelrode
Tel. 0412 - 61 11 85
www.jacobsenjacobs.nl
www.morgana.nl

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

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.

hogere NHG
lagere rente

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. www.humstijl.nl

De zes deelnemers van stichting 
CPO willen gezamenlijk en in ei-
gen beheer minimaal zes levens-
loopbestendige en energiezuini-

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

Collectief Particulier Opdracht-
geverschap (CPO) bouwt elke 
deelnemer van het CPO voor ei-
gen rekening en risico. 

Collectief wordt financieel 
voordeel behaald door samen 
te bouwen. Geen kosten voor 
een projectontwikkelaar en een 
scherpe beprijzing van de pa-
tiowoningen. De uitdaging is 
om patiowoningen te bouwen 
voor circa € 300.000 all in. Af-
hankelijk van de kavelgrootte en 
bruto vloeroppervlak van de pa-
tiowoning wordt dit een hoger 
bedrag. 

Het bestuur heeft in overleg 
met de gemeente een keuze ge-
maakt voor een CPO bouwloca-
tie 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 Nistel-
rode heeft in opdracht van de 

stichting een concept ontwerp-
tekening en een impressie van 
de buitengevels gemaakt zodat 
deelnemers en andere geïnteres-
seerden een eerste beeld krijgen 
bij wat er gebouwd kan én mag 

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.

Levensloopbestendige 50plus patiowoningen 
in nistelrode bij cPO project De Zwarte Molen

Een rondje op de bouw...
Heb je nog vragen? Vraag het de specialisten.

NISTELRODE - medio vorig jaar namen jan heijmans en tinie verkuijlen het initiatief tot het in col-
lectief 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.

Zes 
levensloopbestendige 

en  energieZuinige 
patiowoningen

Bouwtechnisch teken- en  
adviesburo Maxend 35 - 5388 TV Nistelrode - 0412-850250 - 06-54760019 - www.verkuylen.nl

cpo project De Zwarte Molen is
mede mogelijk gemaakt door:
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Als VIP in de Muziekfabriek

Vanaf 10.30 uur begint het con-
cert en kun je een uurtje luiste-
ren 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 Mu-
ziek Fabriek-show. Een uitvoe-
ring 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 ge-
zellige muzikale ochtend is het 
‘limonadeconcert’ ook bedoeld 
om kinderen te enthousiasme-
ren voor blaasmuziek. Naast een 

speciale ontvangst, goede zit-
plaatsen en muziek voor hen, is 
er voor het concert een parcours 
in de Muziekfabriek. Nieuwsgie-
rig geworden? kom dan op zon-
dagochtend 19 maart naar CC 
De Pas en breng al je vrienden 
en vriendinnen mee. Oh ja. Ou-
ders, oudere broers, zussen of 
andere belangstellenden zijn na-
tuurlijk ook welkom. Zij krijgen 
óók een mooi plekje...wat verder 
achteraan!

Voor meer informatie zie de Fa-
cebookpagina van Fanfare Au-
rora.

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 in-
teractieve 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’. 

MuziekFabriek
Aurora

Na het grandioze succes van de eerdere edities wordt ZingHISmee dit 
keer nog groter, indrukwekkender en nog spectaculairder dan voorgaan-
de jaren! eXpats Big Showband is gestrikt om deze vierde editie van het 
meezingspektakel muzikaal te ondersteunen. Deze ijzersterke band be-
staat uit maar liefst twaalf blazers, een combo en zang. De wens om 
grenzen te verleggen brengt de muzikanten bij elkaar. De lol van mu-
ziek 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 mee-
gezongen. ZingHISmee begint om 21.00 uur 
en kaarten zijn te koop via de website van CC 
De Pas.

Meezingspektakel met eXpats 
Big showband

HeesCH - de datum 18 maart mogen muziekliefhebbers en 
mensen die van meezingen en gezelligheid houden rood om-
cirkelen in hun agenda. 

NATUURTHEATER DE KERSOUWE OPENT DE POORTEN

met Britse rockband 10cc

nieuwe namen in de Kersouwe
Niet alleen 10cc is een nieuwe 
naam in de rijke historie van de 
kersouwe. Ook Typhoon, Dou-
we 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 Ha-
zes tot leven in zijn theatershow 
‘Martijn Fisher zingt Hazes’. 

André kuipers geeft met zijn 
ruimtevaartcollege een unieke 
kijk in het leven van een astro-
naut 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 pro-
gramma? Op www.kersouwe.nl 
zie je alle voorstellingen, ver-
koopdata en nog veel meer.

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. 

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

Libanon, Egypte en Palestina. De 
leden van de zesmansband heb-
ben al meerdere optredens gehad 
onder andere in Rotterdam, Am-
sterdam en Den Haag. Dit optre-
den wordt het eerste in Brabant! 
En... dat is niet alles!

Op deze middag kun je ook ge-
nieten 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 Mu-
sic’. 
De akoestische begeleiding wordt 
verzorgd door twee muzikale dui-
zendpoten: Marcel Hanenberg 
uit Nistelrode op gitaar, door 
sommigen misschien al eens ge-
spot 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 En-
gelstalige covers op een originele, 
creatieve manier en laten zij ver-
schillende 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.

 

 

NISTELRODE – tijdens ‘zondagse muziek’ vindt een bijzonder muzikaal optreden plaats. uniek en wat 
je niet mag missen. 

Wereldse en wereldmuziek 
tijdens ‘Zondagse Muziek’

uitwisselingsconcert Jeugdorkesten
NISTELRODE - Zin in een afwisselende avond vol met muziek? 
kom dan luisteren naar Jeugdorkest Happy Fiep van Fanfare St. Lam-
bertus 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.
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Calefax geldt wereldwijd als gro-
te inspiratiebron in het bijzon-
dere genre van het rietkwintet 
(hobo, fagot, altsaxofoon, klari-
net en basklarinet). Met virtuoos 
spel, briljante arrangementen 
en een frisse podiumpresentatie 
staat het ensemble al decennia-
lang internationaal in de schijn-
werpers. 

Locatie: wapenzaal kasteel 
Heeswijk
Tijdstip: 20.00 uur (de zaal gaat 
om 19.30 uur open)
Entree: € 25,- per persoon, in-
clusief consumptiebon en pro-
grammaboekje.
Aanmelden: via kasteelconcer-
tenheeswijk@gmail.com of van-
af 18.00 uur via 06-25425571.

concert Pelgrimage 
door rietkwintet calefax

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.

DE BELANGRIJKSTE BOODSCHAP:
NU OP COOP.NL

• Gemakkelijk en snel

• Groot assortiment met dagverse producten

• Laten bezorgen op een moment dat het jou uitkomt

• of haal op bij jouw Coop

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

Coop Compact Hubers  073-5326080
Brugstraat 4, Vinkel  Hubers.Vinkel@coop.nl

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

Deze waardebon is uitsluitend geldig bij Coop Compact Hubers te Vinkel tot en met 31 mei 2017.

GRATIS BEZORGING OF OPHALEN 
VAN JE BOODSCHAPPEN TEGEN 

INLEVERING VAN DEZE WAARDEBON!

Heesche scouts overleven 
met Freek

humor tegen onverdraagzaamheid
In een tijd met maatschappelij-
ke onverdraagzaamheid is het 
nieuws over de benoeming tot 
krullendonker, sinds 1995 een 
initiatief van de Oud Prinsen en 
Adjudanten (de Opa’s), een ver-
ademing. Oprichter van scou-
ting, 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 overlevings-
pad. Geen carnavalskoek, maar, 
‘different koek’ zoals de Engel-
sen dat noemen. 

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 grensver-
leggende uitdagingen centraal 
staat, werden zij naar het eind-
punt vervoerd. Daar kon men 
kiezen voor een overnachting 

binnen of buiten, in een zelfge-
maakt tentje van plastic. 

water, sterren en vuur
Op zaterdag trok men naar ver-
schillende locaties om met een 
vlot te varen, vanuit een obser-
vatietoren aanwijzingen te zoe-
ken voor de vindplaats van een 
vuur-aanmaakstick en te com-
municeren met walkie talkies.

Na deze uitdagingen werd rich-
ting Halley koers gezet, waar een 
vrijwilliger, de heer van Ballegoij, 
de scouts informeerde over ons 
sterren- en planetenstelsel. Han-
dige kennis bij oriëntatie zonder 
straatlantaarns. 

Staflid Roel liet de scouts een 
maaltijd koken op een ster-, Da-
kota- en tafelvuur waarna Niels 
de dag afsloot met filmpjes van 
Freek en Bear. Door de kwisvra-
gen weten de scouts wat belang-
rijk is bij overleving in de jungle. 

Boogschieten; een hele kunst
Op zondagochtend werd Ankie’s 
Survival Trefbal gespeeld; trefbal 
met extra gevaren en uitdagin-
gen. Pijl en boogschieten onder 
leiding van oud-scout Thijmen 
vormde de slotuitdaging van het 
weekend. Hoewel pijlen levens-
gevaarlijk voor dieren kunnen 
zijn, hoeven die zich voorlopig 
geen zorgen te maken. Raak 
schieten op een roos, bleek vaak 
een onmogelijke kunst te zijn! 

Freek Plonk

HEESCH - Freek Plonk, Krullendonker van het jaar 2017, kon tijdens 
het weekend van de heesche scouts uit zijn dak gaan. na het carna-
val had de scoutsstaf voor hun leden een ‘overlevingsweekend’ ge-
organiseerd. samen met zijn collega Bear Grylls (leider rob) bracht 
Freek de scouts de kneepjes van het overleven bij.
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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

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

Fiat 500 zeer apart 40.00 km airco  .......... 2007
Fiat Panda 4200 km.  ................................ 2009
Ford Fiesta 1.3i 51 kW  ............................. 2004
Ford Focus C-Max 1.8i 16V Ghia 55000km ..2006
Ford Fusion 1.4 16V 5-drs.  ....................... 2006
Honda Civic 1.4 16V 5-drs. automaat .........2005
Honda Civic sportwielen dikke uitlaat  ....... 2001
Mazda 6 1.8 Clima 77.000 km.  ................ 2003
Mini Cooper  ............................................. 2007
Mini Cooper 1.6 16V ................................. 2008
Opel Agila 1.0 10.000 km  ........................ 2005
Opel Agila 1.2 16V airco 70.00 km.  .......... 2005
Opel Corsa Easytronic Z1.OXV 12V 3-drs. .. 2002
Opel Corsa 1.2 5-drs 20.000 km. airco  .... 2010
Opel Omega 2.0i aut. 141.000 km. airco  .. 1999
Opel Vectra 1.6 16V  ................................. 1998
Opel Zafira 1.9D  ...................................... 2006

Opel Zafira 2.0 DTH  ................................. 2003
Opel Zafira 2.2i Elegance 80.000 km.  ...... 2002
Opel Zafira Y20 DTH  ................................. 2005
Peugeot 206 2.0 16V GTI  ......................... 2001
Peugeot 206 1.4i 16V 85.000 km.  ............ 2006
Peugeot 206 cc 1.6 16V quiksilver 55.000km ..2004
Peugeot 206 rally car 20i 16v heel apart en snel ..2004
Peugeot 306 Break 1.6  ............................ 1999
Renault Clio 1.2 16V airco 64.000 km.  ..... 2006
Renault Clio 1.6 16V airco  ........................ 2003
Seat Ibiza 1.4 16V Sensation 49.000 km ... 2006
Suzuki Jimny 4+4  ................................... 2000
Suzuki Swift 4-drs. 9.000 km.  .................. 2010
Toyota Aygo airco 20.000 km.  .................. 2008
Volkswagen Golf cabriolet 85 kW 2.0 aut ...1994
Volvo XC70 d5 automaat  .......................... 2005
Motor Yahama XJR 1300 grijs zwart  ......... 2003

Audi A1 1.4 S line 2011
Citroen C3 1.4 16v airco 2010
Citroen C3 airdream selection 
   91.000 km 2012
Fiat 500 sport uitvoering clima
  navigatie 2009
Fiat Panda Easy uitvoering
   30.000 km 2012
Kia Venga automaat slechts 22.000 km 2013
Opel Agila 1.2 automaat, airco 2013
Opel Astra 1.4 station, automaat 2011
Opel Corsa 1.3 cdti 5-drs, navi en 
  airco 2010

Opel Corsa 1.2 eco flex 26.000 km 2015
Opel Insignia Sport Tourer 2012
Opel Meriva 1.6 2005
Opel Meriva 1.4 60.000 km 2011
Peugeot 308 1.2 Vti navi airco
  57.000 km  2014
Toyota Yaris 1.3 automaat 5-drs 
  airco pdc 2009
Volkswagen Passat station 1.9 TDI 2007
Volvo XC 70 5-drs automaat 2005
Volvo V40 momentum  T3 150 pk 2013

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

Nieuwe en jonggebruikte Bromfi etsen en Scooters, ook onderdelen

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

In- en Verkoop  -  Onderhoud / APK Reparaties  -  Airco service  -  Schadeherstel  -  Diagnose

AUTOBEDRIJF-WILBERVANGOGH.NLBosschebaan 92, Heesch  T: 0412-452244

In- en Verkoop  -  Onderhoud / APK Reparaties  -  Airco service  -  Schadeherstel  -  Diagnose

AUTOBEDRIJF-WILBERVANGOGH.NLBosschebaan 92, Heesch  T: 0412-452244

In- en Verkoop  -  Onderhoud / APK Reparaties  -  Airco service  -  Schadeherstel  -  Diagnose

AUTOBEDRIJF-WILBERVANGOGH.NLBosschebaan 92, Heesch  T: 0412-452244

Zomerbanden
Bij ons voor zeer scherpe prijzen e.v.t. met opslag

Onze service

* Goede kwaliteit 

* 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.chrisvanvelzen- 
aanhangwagens.com

Autobanden en Velgen
Taxibedrijf Van Grunsven

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

auto & Motor nieuws

BMW Z3 2.0 6 cil. widebody 1999 € 6450,-

Chevrolet Aveo 1.2  5 drs 2010 € 4250,-

Citroën C2  1.4HDi  airco 2004 € 1999,-

Citroën C3  1.4 HDi airco 2003 € 2450,-

Fiat Panda airco 2004 € 3450,-

Fiat Panda 1.2 panoramadak 2007 € 3749,-

Ford Focus station 1.6 2003 € 1750,-

Lada Kalina 1.6 28Dkm 2008 € 3499,-

Opel Corsa sport 2007 € 4750,-

Peugeot 307 CC 2.0-16V Leer 2004 € 6999,-

Toyota Aygo 5 drs grijs 2007 € 3750,-

Toyota Aygo 5 drs zwart airco 2010 € 4600,-

Volkswagen Fox 1.2 2009 € 4450,-

Bedrijfswagens ex BTW:
Citroën Berlingo 2.0 HDI 139Dkm 2005 € 3500,-
Opel Combo 1.3 cdti 2004 € 1999,-

Motoren:
Kawasaki Vulcan 750 custom zwart 1990 € 2450,-

Een greep uit onze voorraad!

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

Réparateur agréé

S O L U T I O N  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

“AVANTAGE” :
la nouvelle gamme 
économique pour 

l’entretien de votre véhicule

Sticker réparateur.indd   1 23/09/09   10:12

Een greep uit voorraad 

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

•  APK - keuring
• Reparaties en onderhoud van alle auto’s
•  In- en Verkoop van auto’s en lichte bedrijfsauto’s
•  Wielen en banden 

      

Alfa 156 jtd 1.6 impression, zwart  2003  €  4.950,-
Audi A4 blauw Metalic div. opties  2001  €  4.750,- 
Citroën C5 br.1.8 grijs met.  2004  €  3.950,-
Citroen Xsara picasso blauw met.  2003  €  3.900,-
2 CV 6 blauw (belastingvrij)  1971  €  4.950,-
Citroën Xara Pic.1.8 gr. met.  2004  €  4.950,-
Citroen Xara Coupé  1999  €  1.500,-
Daihatsu Yong yrv zwart  2002  €  2.750,-
Dodge Ram van 2.5 td, blauw met.  2001  €  1.999,-
Fiat Scudo combi, 8 pers. ex btw  1997  €  1.999,-
Ford Focus stationcar, 16 16v  2002  €  3.499,-
Ford Focus stationcar, zwart  2002  €  2.750,-
Ford Ka         meeneemprijs    1998 €  650,-
Ford Transit connect, ex btw  2004  €  3.250,-
Hyundai Tucson 2.0 bull en side bars  2005  €  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,-
Renault Laguna break 1.6 16v  2000  €  1.450,-
Renault Megane Scenic lgp, g3  1999  € 1.499,-
Renault Twingo grijs metalic   2003  € 2.750,-
Rover 25 5-drs bl., metalic  2002 €  2.999,-
Volkswagen Kever  belastingvrij   €  2.750,-
VW Golf Cabrio lmv  1995  €  2.500,-

Autobedrijf W. van Dijk
Hommelsedijk 14 

5473 RG HEESWIJK-DINTHER
Telefoon: 0413-291887

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

STATIONWAGONS:

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

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

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

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

Voorruitschade?

NISTELRODE - heeft je auto 
voorruitschade opgelopen? 
informeer bij ons naar de mo-
gelijkheden. 

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.

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

Hoofdstraat 45 - Heeswijk - tel. 0413-291490 - www.taxivanlieshout.nl
Taxi van LieshoutTaxi van Lieshout
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Korloo F1 wederom kampioen

De meiden startten, met gezonde 
zenuwen maar vooral met veel 
energie, de wedstrijd. De jongens 
en meisjes uit Roermond maak-
ten het even spannend door te 
openen met een mooi doelpunt. 
Dit zette de speelsters van de 
F1 meteen op scherp. Zenuwen 
werden omgezet naar nog meer 
energie waardoor er veel mooie 
doelpunten vielen aan de kant 
van korloo. Door een goed spel 
van korloo F1 werd de wedstrijd 
al snel besloten. Met een eind-
stand van 23-7 en een record aan 
gescoorde doelpunten van 226, 
mag korloo F1 zich dus wéér 
kampioen noemen. De trainster 
en coaches zijn hartstikke trots op 
dit fantastische resultaat!

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.

korfbal

     voetbal               hockey  tennis  basketbal       turnen          volleybal               handbal

    beugelen                          boksen              badminton                   zwemmen                 waterpolo handboogschieten          tafeltennis

           korfbal       hardlopen      jeu de boule paardrijden     wielrennen              darten    golf

    biljarten       duivensport                 judo     vissen          skien       snowboarden                 kano  

dammen          schaken     kaarten/bridgen

1cm b

1,2 cm b

1,4cm b

          autosport                      karten              motorsport

HVcH doet goede zaken met overwinning

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. 

Hierna kwamen de rood-witten 
even opzetten en kregen een 
grote mogelijkheid op een doel-
punt, maar HVCH-doelman Rob 
van Erp wierp zich voor de voe-
ten van Niels van Heerbeek en 
voorkwam zo de tegentreffer. 

Voor HVCH het sein om een 
tandje bij te zetten en dat lever-
de in de 74e minuut een straf-
schop op. Jordy Veld sneed naar 
binnen en werd net binnen de 
zestien onderuit gehaald. Verde-
diger willem Roefs meldde zich 

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

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

HEESCH - hvch heeft prima zaken gedaan met de 2-0 overwinning op Beerse Boys. door zelf te win-
nen 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.

voetbal

Foto: Ruud Schobbers 

Bomenpark 
Bernhezer tennistoernooi 

Tegen alle verwachtingen in wa-
ren de weergoden het toernooi 
gelukkig goed gezind en vrijwel 
alle partijen zijn droog gespeeld. 
De finaledag was zonovergoten 
en zowel spelers als het volop aan-
wezig 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 zo-
genaamd cadeaustammetje van ’t 
Bomenpark, sponsor van het toer-
nooi. 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 pun-
ten 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 Tim-
mermans
DD6: 1. Miriam van de Hanen-
berg 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 Timmer-
mans
GD7: Piet van de Berg en Ans Lu-
nenburg
Theo Peters en Petra van Zoggel
DD8: Suzan Bekkers en Sandra 
Cornelissen.

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.

tennis

BernHeZe SPOrtIeF

Inschrijving voor Wielerevenement Bike My Day 2017 gestart

Deze mooie opbrengst was het 
resultaat van een hele zaterdag 
fietsen door de gemeenten Bern-
heze, 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 uitge-
kozen. 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 medeor-
ganisator Ton willemse namens 
de Lions weten. “Op zaterdag 17 

juni is het de vraag hoeveel ron-
des 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 kinde-
ren deze diagnose. Zijn overle-
vingskansen werden niet hoger 
geschat dan 20 procent”. Joep 
was op dat moment 3,5 jaar oud. 
Na een zware strijd die hij moe-
dig 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 ont-
stond Villa Joep, het fonds tegen 
neuroblastoom kinderkanker dat 
100% van de opbrengsten be-
steedt 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 Leijgraaf 
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.

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. 

Foto: Jan Gabriëls

PASEN 2017
Het 

paasontbijt!

Kerkstraat 3 - Heesch - 0412-451755 - www.restaurantdewaard.nl

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.
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terecht gelijkspel Avesteyn

M A L I S k A M P / H E E S w I J k - 
DINTHER - na de winst van vo-
rige week trad avesteyn zondag 
aan tegen maliskamp.
 
Avesteyn startte heel behoor-
lijk aan de wedstrijd zonder een 
echt overwicht te hebben. Ma-
liskamp scoorde dan ook als eer-
ste na een onoplettendheid in de 
Avesteyn-verdediging. Rick Vis-
sers 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 combi-
natie 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 door-
gaan van Joost van Vugt kon Ri-
chard van Houtem de bal echter 

binnen koppen. Het appel van 
de Maliskamp-vlagger op ba-
sis 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 Go-
yaarts en Arne Dielissen vielen 
in. Zij weerden zich prima. 

En toch bleek de winst niet bin-
nen 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 ver-
diend zijn.

voetbal

Foto: Joep Adank 

WHV verslaat Mariahout

wHV ving Mariahout goed op en 
de verdediging stond zijn man-
netje 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 ver-
dediger 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 mi-
nuten oppassen geblazen, maar 
wHV kwam langzaam maar ze-
ker onder de druk uit en wHV 
kreeg zelf ook enkele goede 
kansen. Mariahout begon meer 
tegen zichzelf te spelen dan te-
gen wHV en het goede voetbal 

wat Mariahout in de thuiswed-
strijd tegen wHV liet zien was 
spoorloos verdwenen. De beste 
kansen waren zelfs voor wHV, 
maar jammer genoeg konden 
Roel, Marco en Harold Lunen-
burg het net niet vinden waar-
door het tot aan het einde span-
nend bleef. Gelukkig voor wHV 
bleef het 2-0, waardoor de man-
nen van Leon van wanrooij weer 
aansluiting hebben met de ande-
re ploegen.

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. 

voetbal

Vorstenbossche Boys Mo19-1 helemaal verrast

Op donderdag 9 maart werden 
de meiden nogmaals verrast 
voor hun training met ballon-
nen in de vorm van hartjes in 
het kleedlokaal met een kaartje 
eraan ter herinnering. Zaterdag 
11 maart was het voor de mei-
den 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 BVvor-
stenbosch.nl Doelbewust voor 

het goede doel en Ad en Anne-
lies Somers van Installatiebedrijf 
Ad Somers.

Chris nam het woord en vertel-
de de meiden dat hij hen een 
warm hart toedraagt. Omdat de 
MO19-1 kampioen 2016 was 
geworden en nadat bleek dat 
de Facebookactie vrouwenvoet-
bal, waar ze een weekend zou-
den 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 spon-
soren. Dit zal later in het seizoen 
worden geregeld. 
Chris, Ad en Annelies hebben 
vervolgens jassen en tassen ge-
regeld voor de MO19-1 die de 
meiden dus vooraf naar de wed-
strijden en na de wedstrijd kun-
nen dragen.

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.

HVcH JO-13 on tour!

Terwijl iedereen buiten stond te 
wachten, werden de kanjers ver-
rast met een bijzonder onthaal. 
Ze werden allemaal gebracht in 
een super sportieve bolide en 
begeleid door security, net als 
grote wereldsterren. En natuur-
lijk 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 trai-
ningskleding werd geshowd. 
Daar werd een mooie presen-
tatie getoond door Marcel Bon-
te, 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 vol-
gend spektakel af te wachten. 
Onder begeleiding van muziek, 
en een persoonlijke aankondi-
ging 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 Neder-
landers ons land. 
Hoe bijzonder is dat! Na de  
tenuepresentatie op het veld 
was er zelfs nog een officiële 
signeersessie voor wie dat wilde. 

Ook konden er kaarten gekocht 
worden die binnen een mum van 
tijd uitverkocht waren. 
Mede dankzij de grote bijdra-
gen van sponsoren die hun bij-
drage leverden, werd de mid-
dag afgesloten met weer een 
nieuwe omkleedsessie inclusief 
tassen, bidons, poloshirt en trai-
ningspak. Een unieke ervaring 
die voort duurt tot en met het 
Spanje-event volgende maand. 
wordt vervolgd...

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 voetbalavon-
tuur 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.

Foto: Jan Gabriëls

BernHeZe SPOrtIeF

Hoe bijZonder 
is dat!

een acceptabele 
uitslag
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Helaas was de tegenpartij iets 
beter, dus de onderbouw van 
Sine-Cura verloor. Deze ochtend 
turnde ook de bovenbouw van 
Sine-Cura haar competitiewed-
strijd tegen Variant. De boven-
bouw, bestaande uit Famke, 
Nina, Jelke, kim, Isabelle en  

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

competitie-
wedstrijd Sine-cura – Variant

HEESwIJk-DINTHER - op zondag 12 maart turnden de selec-
tie-turnsters van sine-cura een competitiewedstrijd tegen variant. 
de onderbouw, bestaand uit nikki, marith, lieke, siena, iris en Gijs-
je, had hele nette oefeningen laten zien. 

turnen

Altior c1 en B2 kampioen zaalcompetitie

En dat deden zij! Met een over-
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 een reeks van 
overwinningen af en werden zij 
terecht de kampioen van hun 
klasse. Met slechts één verloren 
wedstrijd en een doelsaldo van 
+81 was dat kampioenschap ge-
durende de hele competitie ei-
genlijk nooit echt de vraag. 

Gefeliciteerd Nina, Lotte, Rosa, 
Julia, Jaidy, Tessa, Vera, Sil, Fie-
ke en Lieke! En natuurlijk train-
sters Tonnie en Jet. En heel veel 
succes met de buitencompetitie. 
Ook werd de B2 zonder zelf te 
spelen nog onverwacht kampi-
oen doordat de koploper punten 
liet liggen.

Altior B1-Spes B1: 5-7 
(halve finale Nk)
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.

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. 

korfbal

     voetbal               hockey  tennis  basketbal       turnen          volleybal               handbal

    beugelen                          boksen              badminton                   zwemmen                 waterpolo handboogschieten          tafeltennis

           korfbal       hardlopen      jeu de boule paardrijden     wielrennen              darten    golf

    biljarten       duivensport                 judo     vissen          skien       snowboarden                 kano  

dammen          schaken     kaarten/bridgen

1cm b

1,2 cm b

1,4cm b

          autosport                      karten              motorsport

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 in-
dividuele acties, die in de 20e 
minuut ook een vrije trap ople-
verden, enkele meters buiten de 
Helvoirt-zestien. 
Adank ging zelf achter de bal 
staan en zijn harde inzet ver-
dween via de buitenkant van de 
paal naast het doel van Remco 
kivit. Aan de andere kant mocht 
Max Meyer niet veel later aan-
leggen voor een vrije trap, maar 
zijn inzet ging via de vingertop-
pen van Nuij op de lat.

Na de pauze werden de afstan-
den 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 drei-
gend, maar tot kansen voor de 
goal van doelman kivit kwam 
het zelden. Niet verwonderlijk 
dus dat scheidsrechter van Bek-
kum met 0-0 affloot na ruim 90 
minuten.

voetbal

Foto: Hans Heesakkers

Heren en dames DOS’80 
winnen opnieuw

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 Heesche-
naren. Daarna wisten zij dat uit 
te breiden naar een 7-11 voor-
sprong bij rust. DOS’80 kwam 
goed uit de startblokken en 
kwam op 11-16 voor. Er begon 
echter zand in de geoliede ma-
chine te komen en de gastheren 
uit Gemert wisten zich terug te 
knokken naar een gelijke stand, 
dit met nog vier minuten te spe-
len. Ben woolfitt en Denny van 
den Akker wisten in deze slotmi-
nuten 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 sei-
zoen op de vloer. Er werden 
teveel open kansen gemist, 
waardoor de lager geklasseer-
de tegenstander uit Rijen kon 

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 tijdstraf-
fen aan beide kanten. DOS’80 
stond op een gegeven moment 
met nog maar vier speelsters in 
het veld, de vechtlust aan Hee-
sche kant gaf uiteindelijk de 
doorslag, eindstand 16-18.

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.

handbal

Ben Woolfitt
Foto: Ruud Schobbers

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 voor-
sprong 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 spreek-
woordelijke eer.

voetbal

Foto: Teun Bevers

BernHeZe SPOrtIeF

Het is makkelijk 
scoren met 

DeMooiBernhezeKrant
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Fraaie shirts voor heren recreanten Bc tenderfeet

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 

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

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.

Apart dat het team zulke mooie 
shirts heeft, maar geen wed-
strijden speelt? Speler wout van 
Gerwen kan er alleen maar om 
lachen. ”Het is een leuk team. 
we hebben vorig jaar in janu-
ari een wedstrijd gespeeld te-
gen 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 

zorgde voor het ontwerp en Luc 
willems sponsorde de shirts. Ook 
de club droeg er aan bij om de 
shirts te realiseren.

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

ketballer Martien van der wijst 
vertelt dat Tenderfeet wel gepro-
beerd heeft om een recreanten-
competitie op te zetten, maar dat 
is niet gelukt.

Voorzitter Marco van der Sluis 
van Tenderfeet is blij met de nieu-
we shirts voor heren recreanten. 

“Dit is fantastisch. Super mooi. 
Zij hebben het helemaal zelf ge-
regeld!”, zegt hij trots.

HEESwIJk-DINTHER - de heren recreanten van basketbalclub tenderfeet uit heeswijk-dinther pre-
senteerden op donderdag 9 maart hun nieuwe shirts. in sporthal de zaert verschenen de recreanten 
allemaal in dezelfde bovenkleding op de training.

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

Ze Hebben Het 
allemaal Zelf 
geregeld

2x goud, 3x zilver en 
3x brons voor Gympoint

individueel
Bij de D-pupil meisjes werd Puck 
van der Velden in een sterk deel-
nemersveld 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 

werd Loyd Sammet en Dewi Bon-
gers 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 Ex-
ters werd derde. Evi werd vijfde.

synchroon
Gympoint Nistelrode deed 
mee met twee koppels syn-
chroonspringen. Babette Huls-
mann en Eline van der Leest 
werden in D-jeugd meisjes twee-
de. Faylinn van uden en Dewi 
Bongers werden in de E-jeugd 
eerste. Caitlyn Jacobs en Inge 

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

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.

trampoline

HBV start introductietraining

De training wordt op de don-
derdagavond, vaste speelavond 
van de club, gegeven door er-
varen leden van de vereniging. 
HBV nodigt iedereen die kennis 
wil maken met de snelste racket-
sport ter wereld van harte uit om 
mee te komen doen. De senio-
renafdeling 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 infor-
matie is te vinden op de website 
van HBV: www.hbv-heesch.nl.

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 intro-
ductietraining aan voor spelers die samen met andere nieuwe badmintonners de basisbeginselen van 
de sport willen leren. 

badminton
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 ge-
danst 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!

Dv Dancing 
Kids weer op volle toeren

GEMERT/BERNHEZE – na een rustperiode van enkele weken, gaat 
de dansvereniging weer weken achter elkaar de toernooien bezoe-
ken. in Gemert zorgde het ndo-toernooi van deze zonnige zondag, 
12 maart, voor een podiumuitslag voor alle deelnemers uit nistelro-
de. de eerste prijsuitreiking werd een podiumparade.

dansen

Minigarde werd 1e met 230 punten

Al uw sport- en verenigingsnieuws 
wordt gratis geplaatst.

info@demooibernhezekrant.nl
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Kijk voor de spelregels op Jumbo.com/spelregels.
Deze actie loopt van 15 maart t/m 9 mei 2017.

BIJ ELKE 15 EURO EEN PAKJE PLAATJES

Jumbo, Heeswijk-Dinther, St. Servatiusstraat 39

Plaatjes sparen van leden hockeyclub HDL en Altior bij Jumbo

KorFBalvereniGinG altior
Bij Altior kreeg erelid Tonny Luci-
us 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 perso-
nalisatie van het stickerboek. Ie-
der lid heeft een album met haar 
eigen foto op de voorpagina. 

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 en-
thousiast”, zegt hij blij. De foto’s 
van de korfbalsters zijn gemaakt 
door Alette van der Heijden 
van Alette Fotografie. De ach-
tergrondfoto’s die in het album 

staan, komen uit het archief van 
de club. “De foto’s zijn gemaakt 
op het zoldertje van het club-
huis”, vertelt Dennis.

Na de overhandiging van het 
eerste exemplaar waren de leden 
van Altior blij. “we hebben veel 
zin om te gaan sparen”, besluit 
Dennis.

hocKeycluB hdl
Voorzitter Camiel Aarts van hoc-
keyclub 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 heb-
ben Anja Bekkers en Rob van den 

Berg het plaatjesalbum opgepakt. 
Ad van Asseldonk en Ronald van 
Hastenberg zorgden voor de fo-
to’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 Ca-
miel. “Het was een groot pro-
ject”, zegt een blije Anja, die de 

teksten en achtergrondfoto’s een 
juiste plaats heeft gegeven in het 
album. De leden van de hockey-
club krijgen ieder een eigen al-
bum 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 stralen-
de foto’s echt een wow-effect”, 
besluit ze.

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. 

Niels Merkelbach van Jumbo en erelid Tonny Lucius van Altior 
 Tekst: Matthijs van Lierop

Camiel Aarts van hockeyclub HDL met Niels Merkelbach

Met de stralende 
foto’s echt een 

wow-effect
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De oplossing

nieuwe trainingspakken voor hVCh Jo15-5 

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 gewor-
den. 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 sa-
men voetballen en plezier heb-
ben. www.kozijnen-webshop.nl 
is als enige webshop voor raam-
kozijnen, deurkozijnen en schuif-
puien uniek in Nederland. 
Deze shop fabriceert alle kozij-

nen volledig op maat in eigen fa-
briek. Met een team van ervaren 
adviseurs dat je graag te woord 
staat en helpt, de productie van 
de kozijnen die volgens het Ko-
mo-keurmerk verloopt - waar-
door je verzekerd bent van de 
hoogste kwaliteit -, en een uit-
gebreide garantie ben je bij 
www.kozijnen-webshop op het 
juiste (web)adres! HVCH JO15-
5 dankt www.kozijnen-
webshop.nl voor de sponsoring!

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

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

Na rust scoorden topscorer Shar-
ron van Os (2x), Anouk van de 
Ven en Malissa Scheepers. 

simpele overwinning prinses 
irene vrouwen

korfbal

     voetbal               hockey  tennis  basketbal       turnen          volleybal               handbal

    beugelen                          boksen              badminton                   zwemmen                 waterpolo handboogschieten          tafeltennis

           korfbal       hardlopen      jeu de boule paardrijden     wielrennen              darten    golf

    biljarten       duivensport                 judo     vissen          skien       snowboarden                 kano  

dammen          schaken     kaarten/bridgen

1cm b

1,2 cm b

1,4cm b

          autosport                      karten              motorsport

Veerle Donkers

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 uiteenlopen-
de tricks staan centraal. Alles waar 
overheen gesprongen en gerend 
kan worden kan onderdeel uitma-
ken van een freerunning parcours. 
De essentie van freerunning is 
een speelse houding. Iedereen 
passeert een obstakel op zijn ei-

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 ge-
daan 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 over-
wonnen. In een hal vol touwen, 
kasten, rekken, trampolines maak 

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.

freerunnen bij Gympoint nistelrode
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. 

• Verkoop particulier

• Reparatie en onderhoud

• Tuinberegeningsinstallatie

• PVC buizen + hulpstukken riool
 en hemelwaterafvoer

• Hogedrukreinigers

• Aspen 2-takt benzine

• Ook voor het slĳ pen van uw kettingzaag

• Vĳ verbenodigdheden

Wielercriterium heeswijk-Dinther; 
van den Akker Aqua service tour

Starttijden wedstrijden KNWU
De eerste categorie wedstrijd-
renners start om 11.00 uur. Di-
rect na de start draaien de pe-
lotons linksaf de Lariestraat in 
om daarna scherp rechtsaf de 
Herpensteeg en vervolgens de 
Fokkershoek in te fietsen. 

Via de Veldstraat gaat het ver-
volgens in vliegende vaart naar 
de Abdijstraat waar, na vele ron-
den, wordt gefinisht. Het pro-
gramma 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 
is bij de renners immers bekend, 
berucht én geliefd vanwege de 
minimale aanwezigheid van 
drempels en wegversmallingen. 
Doordat de wind een rol van be-
tekenis op de Fokkershoek en de 
Veldstraat speelt, ontstaat vaak 

een levendig wedstrijdverloop. 

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 onder-
deel uitmaken van het wedstrijd-
parkoers, worden op zondag 19 
maart voor het verkeer afgeslo-
ten. Stichting Wielerevenemen-
ten Bernheze en Wielersuppor-
tersclub Bernheze hopen op 
ieders begrip en medewerking 
betreffende de beperkte bereik-
baarheid. De organisatie kijkt uit 
naar deze sportieve dag en gaat 
samen met de enthousiaste vrij-
willigers en de sponsoren weer 
een prachtig wielerevenement 
op de kaart zetten. We nodigen 
iedereen van harte uit om op 
deze dag een kijkje te komen ne-
men. Meer informatie vind je op 
www.wscbernheze.nl.

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 hoofd-
sponsor 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, geor-
ganiseerd. Dit jaar vindt het plaats op zondag 19 maart. 
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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 & Auto-
schade
Cleefshoeve
Cor van Schaijk Aannemings- en Trans-
portmaatschappij 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 coa-
ching
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 Grond-
verzetbedrijf
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

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

de steun van onderstaande Bedrijven Geven online een Gratis Podium voor alle vereniGinGen en stichtinGen:

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 ad-
viseurs
Van Tilburg Mode & Sport
Van Tilburg Online
Veerkracht Counseling & Therapie
Venwico Schilderwerken
Verbossen Stukadoors
wolletjes
womenworks
Zin in een Feestje

Dit jaar zal TwC Nistelrode met 
33 leden, verdeeld over twee 
groepen, diverse tochten gaan 
maken in eigen provincie en de 
buurprovincies. Ook zullen de 
leden wat kilometertjes weg-
trappen in buurlanden Duits-
land en België. De ervaring leert 
dat het fietsen in twee groepen 

veiliger is dan in een hele grote 
groep. Veiligheid blijft voor de 
Nistelrodenaren één van de uit-
gangspunten om veel plezier te 
beleven aan de wielersport. Net 
zoals voorgaande jaren gaat het 
TwC niet om de snelheid waar-
mee ze op pad is maar vooral om 
te genieten van de mooie natuur 
waarin gefietst wordt.

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 novem-
ber. Eén van de hoogtepunten 
zal voor de clubleden ook dit jaar 
weer een fietstweedaagse met 
overnachting zijn. Een aantal le-
den zal de tochten voorbereiden 
om deze in september te gaan 
fietsen in de mooie omgeving 
van het Drielandenpunt.

tWc nistelrode gestart 
met 24e fietsseizoen
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 Fiets-
plus rini kunnen zij weer in het frisse groen de omgeving verkennen 
op hun racefietsen. dank aan deze sponsors die dit ook dit jaar mo-
gelijk maken. een speciaal woord van dank wil twc hierbij richten 
aan jack martens, voorheen van jack martens tweewielers, die de 
afgelopen 23 jaar één van de hoofdsponsors was en nu inmiddels 
als clublid zijn kilometertjes meefietst.

Slamdunk ’97 Hu20-1 – rush Hu20-1

Het tweede en derde kwart ging 
redelijk gelijk op met een licht 
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 ach-
ter, gelukkig kon het tij gekeerd 
worden en na een mooie actie 
was er weer een voorsprong van 
een punt. De laatste 10 secon-
den 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 ko-
men. De twee vrije worpen wer-
den prachtig ingeschoten door 
invaller Tega en met 1,6 seconde 
op de klok bleef er voor Rush 
niets anders over dan een drie-
punter 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.

HEESCH - na verlies van Black eagles afgelopen weekend komt voor de heesche club het kampioen-
schap 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.

basketbal

raivo Dankers wint beide manches 

MILL/HEESCH - Raivo Dankers 
van het HSF Logistics Motorsport 
team heeft de tweede wedstrijd 
om het Open Nederlands kam-
pioenschap 125cc in Mill gewon-
nen. De rijder uit Heesch was in 
topvorm en wist zelfs na een val-
partij beide manches winnend af 
te sluiten.

Foto: Eric Laurijssen

motorcross

     voetbal               hockey  tennis  basketbal       turnen          volleybal               handbal

    beugelen                          boksen              badminton                   zwemmen                 waterpolo handboogschieten          tafeltennis

           korfbal       hardlopen      jeu de boule paardrijden     wielrennen              darten    golf

    biljarten       duivensport                 judo     vissen          skien       snowboarden                 kano  

dammen          schaken     kaarten/bridgen

1cm b

1,2 cm b

1,4cm b

          autosport                      karten              motorsport

Jack Martens is 23 jaar 
hoofdsponsor geweest ©2015
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voor meer informatie over de inhoud en tijden van de evenementen kunt u de agenda op onze website bekijken.
Wilt u uw evenementen op deze pagina geplaatst hebben dan kunt u deze aanmelden via onze website

www.mooibernheze.nl

Mooi Voor Mannen!
Week 12 - Woensdag 22 maart

donderdag 16 maart

oud papier
Buitengebied/ Zwarte Molen 
Nistelrode

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

start: Workshop 
bibliodrama
Abdij van Berne 
Heeswijk-Dinther

bobz
Dorpshuis Nistelrode

publieksavond 
sterrenwacht halley
Halleyweg 1 Heesch
Pagina 15

zaterdag 18 maart

voorjaarsdecoratieshow 
‘t sfeerhuys
karlingerweg 1 uden
Pagina 16

open oefendag 
helpt elkander
Meerstraat 49a 
Heeswijk-Dinther

bezinningsochtend
Parochie De Goede Herder 
Heesch

centrum maia: 
familieopstellingen
Palmenweg 5 Nistelrode

open dag: 
service apotheek 
Plein 1969 13A 
Heeswijk-Dinther
Pagina 12

poppenspreekuur
‘t Dorp 37 Heesch
Pagina 16

expositie: 
‘here you are here’
Dorpsstraat 53 Loosbroek

Workshop: 
chocolade paasei nr. 2
Creatief & Lekker Nistelrode

zinghismee
CC De Pas Heesch
Pagina 26

open dag: benu apotheek
Hoogstraat 53 Heesch
Pagina 13

uitwisseling jeugdorkesten
CC Nesterlé Nistelrode
Pagina 26

zondag 19 maart

Wielercriterium
Heeswijk-Dinther
Pagina 34

open zondag: 
raamdecoratie-
totaalmarkt.nl 
& raamidee.nl
waardsestraat 13 Nistelrode

voorjaarsdecoratieshow 
‘t sfeerhuys
karlingerweg 1 uden
Pagina 16

vormsel
Lambertuskerk Nistelrode

snuffelmarkt
willibrordcentrum 
Heeswijk-Dinther

aurora muziek 
fabriek-show
CC De Pas Heesch
Pagina 26

koppelcross
Bernheze

expositie: 
‘here you are here’
Dorpsstraat 53 Loosbroek

expositie kunst-zicht
kerkstraat 1 Heeswijk-Dinther

zondagse muziek
CC Nesterlé Nistelrode
Pagina 26

concert aggieland
kloosterkapel Vorstenbosch

sara maitland over stilte
Abdij van Berne 
Heeswijk-Dinther
Pagina 6

vv vogelvreugd: kaarten
CC Servaes Heeswijk-Dinther

open zondag 
ontmoetingsplek de nistel
Piet Geersdijk 2 Nistelrode
Pagina 15

maandag 20 maart

informatieavond 
bs de beekgraaf
De Beekgraaf 60 Nistelrode

dinsdag 21 maart

inloopspreekuur 
fysio steins hoogstraat
Maximum Heesch

spreekuur 
dorpsplein heesch
CC De Pas Heesch

kluscafé
Achterdonksestraat 7 
Loosbroek
Pagina 8

inloopochtend 
bs de beekgraaf
De Beekgraaf 60 Nistelrode

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

vv vogelvreugd: kienen
CC Servaes Heeswijk-Dinther

concert pelgrimage
kasteel Heeswijk 
Heeswijk-Dinther
Pagina 27

Woensdag 22 maart

kbo vorstenbosch: 
liederentafel
De Stuik Vorstenbosch
Pagina 8

Workshop: maak je eigen 
robot krab
Bibliotheken Bernheze

kbo kring bernheze 
bezoekt natuur-
begraafplaats
Schaijk

imeet: voorjaarsbingo
Raadhuisplein 21 
Heeswijk-Dinther

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

keeztoernooi 
Zaal ‘t Tramstation Nistelrode

zaterdag 25 maart

tv arcadia speelt 
‘moord aan boord’
CC De Pas Heesch
Pagina 7

zonnebloem nistelrode: 
muziekmiddag
Zaal ‘t Tramstation Nistelrode

boekenmarkt
Parochiekerk kerkstraat 2 
Heesch

expositie: 
‘here you are here’
Dorpsstraat 53 Loosbroek

finalisten 
camerettenfestival
CC Nesterlé Nistelrode


