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Hommage aan Ad de Laat
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‘Ès ge dè mar onthoudt’ in CC Nesterlé
NISTELRODE - Dit jaar, om precies te zijn op 22 april 1995, is het twintig jaar geleden dat Ad de Laat op 48-jarige leeftijd overleed. Een enorm
verlies voor zijn gezin, zijn moeder, zijn familie en zijn muzikale vrienden. Ook Nisseroi moest afscheid nemen van deze onvergetelijke dorpsgenoot. Een unieke erfenis heeft hij ons nagelaten in de vorm van gevoelige teksten die hij samen met broer Willem schreef. Het is onvoorstelbaar
hoeveel mensen Ad in zijn korte loopbaan met zijn liedjes heeft geraakt.
Waar zit ‘m dat in?
Waarschijnlijk omdat Ad zong
over wat er uiteindelijk in het leven echt toe doet. Hij kon in gewone, alledaagse gebeurtenissen
het bijzondere zien. Rondkijken
met een open, verwonderde blik.
Met zachte zelfspot, de Brabander

zo eigen, lachen om de dagelijkse
drukdoenerij.
Eigenlijk gewoon ‘oprapen’ wat
zich aandient tussen mensen en
dat omzetten in onze eigen taal.
Dàt is de kracht van Willem en Ad.
Die teksten waren er echter niet
in een vloek en een zucht.
De klank en de kleur
van zorgvuldig gekozen woorden en zinnen
in het Nisserois dialect
werden gewikt en gewogen totdat ze exact
het bedoelde gevoel
weergaven.

Mooi & in de Streek

CC Nesterlé sluit met deze avond
op 6 juni het theaterseizoen af
EEN GEZELLIG, AVONDVULLEND
PROGRAMMA OP 6 JUNI
MET BRABANTSE EN
LOKALE ARTIESTEN
Deze artiesten hebben Ad allen gekend en met overtuiging en plezier
zijn liedjes vertolken. ‘Brabant, ge
veraandert’, ‘De koekoek’, ‘Jan’,
Kèrremenèij’, ‘Hondeleven’, het
komt allemaal voorbij. En, ja, natuurlijk óók het volkslied ‘Nisseroi’!

Pure poëzie!
De warme stem van Ad zorgde er
daarna voor dat zijn liedjes door
een hele generatie, zelfs nu nog,
woordelijk kunnen worden meegezongen!
We zijn gruwelijk trots op onze
‘monnikaspulder’ met zijn gezongen ‘vertelselkes’ over wat we
verloren door de jaren heen èn
wat er aan rijkdom in ons leven
altijd ís.
Alle reden dus om een hommage
aan Ad de Laat te brengen.
Daarvoor heeft CC Nesterlé twee
activiteiten georganiseerd:
EEN TENTOONSTELLING OVER
HET MUZIKALE LEVEN VAN
AD VAN 19 APRIL T/M 6 JUNI
Foto’s, krantenartikelen, filmbeelden en andere zaken die herinneren aan Ad de Laat zijn daarbij
tentoongesteld. Ine de Laat, de
vrouw van Ad, en andere betrokkenen hebben een belangrijk
deel van de materialen die er te
zien zijn, aangeleverd. Deze tentoonstelling is vrij te bezoeken
tijdens de openingstijden van CC
Nesterlé.

Het belooft een geweldige avond
te worden, die zal worden geopend door Mr. Dries van Agt, een
groot fan van Ad.
Het programma wordt gepresenteerd door Cor Swanenberg en
begint om 20.00 uur. Kaartjes à
€ 15,- voor deze avond kunt u reserveren via www.nesterle.nl of telefonisch 0412-859001.
Een deel van de opbrengst van
deze avond komt ten goede aan
de Stichting FreeKenia in Afrika,
waar de neef van Ad, Freek Spits,
leiding geeft aan projecten voor en
met de plaatselijke bevolking.
Daarmee maakt het beslist nog
een keer de slogan waar: ‘Nesterlé,
zo dichtbij.
Kom! Geniet! En ontmoet!’
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Krant niet op
woensdag
ontvangen?
Heeft u de krant niet
of niet op tijd gehad?
Laat het ons weten via
info@DeMooiBernhezeKrant.nl
Tel. 0412-795170 of
06-22222955
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You’ll never walk alone
Heesch - Enige tijd geleden hebben we aandacht besteedt aan de SURVIVORS die zich inzetten voor Samenloop voor Hoop. We zijn zelf aan
het (be)sparen op de uitgifte van plastic tasjes en willen hiermee een
aantal ‘regionale’ goede doelen steunen. Daags voor dit evenement in
Berghem mochten we de opbrengst (€ 50,-) van de afgelopen maanden
en een mooi pakket voor de loterij overhandigen aan Gitte Koelman,
die deel uitmaakt van Team Inkie uit Heesch. Elke bijdrage was van
harte welkom vertelde Gitte.
Op de valreep wist zij ook te vertellen dat het plan is opgepakt
om Samenloop voor Hoop over
twee jaar in Heesch te organiseren.
De eerste contacten zijn inmiddels gelegd. Een mooi evenement
om naar uit te kijken maar ook
het Lentepodium van afgelopen
weekend bracht veel mensen op
de been. Met mooie modeflitsen,
een hapje en een drankje in een
lekker zonnetje, konden Heesche
ondernemers zich presenteren
aan het publiek. Een mooie basis
voor evenementen die in de toekomst op en rondom het plein aan
‘t Dorp georganiseerd gaan worden. Wellicht wordt dit plein ook
opgenomen in de wandelroute van
Samenloop voor Hoop over twee
jaar... een mooi vooruitzicht toch?
Een andere mooie opsteker het afgelopen weekend was de deelname van onze collega Marie-Louise
aan de Marathon van Rotterdam.
Voorafgaand aan de koopzondag

was er nog even tijd om de start
op televisie te volgen met het welbekende openingslied van Lee Towers. Haar collega Monique stond
haar op te wachten bij de finish op
de Coolsingel in Rotterdam. Een
mooi gebaar, haar andere collega’s
konden haar aanmoedigen via
onze Groeps-Whatsapp.
You’ll never walk alone...

Bezorgklachten
office@bernhezemedia.com
0412-795170
Aan de inhoud van DeMooiBernhezeKrant is alle mogelijke zorg
besteed. Er kunnen echter geen
rechten aan worden ontleend.
De uitgever zal geen aansprakelijkheid aanvaarden. Niets uit deze
uitgave mag op enigerlei wijze
worden verveelvoudigd en/of
openbaar worden gemaakt zonder
toestemming van Bernheze Media.

Het ‘Witte goud’
Met de zon op de juiste plek en de
temperatuur weer naar wenselijk niveau,
is de tijd van het witte goud aangebroken.
Vanaf nu is ongeveer 12 weken lang de
heerlijke delicatesse uit het Brabantse land
verkrijgbaar; asperges!
Asperges zijn heerlijk, smaakvol, veelzijdig
te gebruiken en heel erg gezond. Daarnaast zijn asperges ook nog
eens vrij makkelijk te bereiden.
Nu zult u waarschijnlijk denken: Ja, Marita heeft makkelijk praten
met haar ervaring als kok, maar het is echt prima te doen. Het is
alleen wel een klusje wat nauwkeurig dient te gebeuren. Vooral
het schillen is erg belangrijk. Niets is zo vervelend als dat u zich
heeft verheugd op het eten van het witte goud en opeens heeft
u allemaal witte ‘draden’ in uw mond van een slecht geschilde
asperge. Dan zijn asperges ineens een stukje minder lekker…

Laat dat ook een mooie insteek zijn
voor de voorbereidingen van de
komende evenementen in Heesch.
Elly Bens, Bon Fromage

Advertorial
Aanlevertijden
Kopij/redactie:
maandag tot 12.00 uur.
Familieberichten:
maandag tot 18.00 uur.
Info@demooibernhezekrant.nl
Advertenties:
verkoop@bernhezemedia.com
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Vadebo
culinair
Het Geleer 3 - Dinther - info@vadeboculinair.nl - 06 134 316 87
• Koken op locatie
• Catering van buffetten warm/koud
• Workshop sushi bij u thuis
• Webshop met hapjes
Guido & Mariëlle van den Boom - www.vadeboculinair.nl
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Tegenwoordig zijn de asperges ook geschild te koop, ook erg
handig, maar vraag dan wel de schillen erbij, want die kunt u dan
weer gebruiken om soep van te trekken. Van de asperge snijdt u
vervolgens het kontje af - deze kunt u wederom gebruiken voor in
de soep - en koken maar. Gewoon simpel in water met zout, een
beetje suiker, een klontje boter en voor de liefhebber een scheutje
witte wijn. Een lekker soepje… van de schilletjes, met als garnituur
de voorgekookte asperge kontjes. Zo kunt u de hele asperge
gebruiken. En dat is natuurlijk fijn; aangezien de asperge niet voor
niets het witte goud wordt genoemd. Ze zijn namelijk redelijk
prijzig...
Maar een voordeel! Hoe meer het zonnetje gaat schijnen, des te
goedkoper de asperges worden. Dus kom maar op zonnetje! Wij
zijn er klaar voor!
Voor de asperges trouwens ook, want die kunt u ook gewoon
lekker bij ons komen eten. In allerlei vormen en heerlijke creaties.
Lekker in de avondzon op het terras, laat u de gastvrijheid aan het
Raadhuisplein over u heen komen en geniet u van de gezonde,
veelzijdige, heerlijke asperges.
Met vriendelijke groet,
Marita
chefkok Eetcafé ‘t Pumpke
Nistelrode
www.eetcafetpumpke.nl

PEFC/30-31-421

Proef nu zelf...
Muziek en gezondheid
Zondag 19 april, Concert door
Omnitet, aanvang 15.00 uur, entree € 5,-.
Omnitet is een veelzijdig, semi-professioneel vocaal ensemble dat muziek zingt uit alle stijlperiodes van de
klassieke muziek. Van werken van
Vivaldi en Bach, opera’s van Mozart
tot het romantische lied en muziek
uit de 20e eeuw. Het ensemble bestaat uit twee sopranen, twee mezzosopranen, een tenor, twee basbaritons en een pianist. Er worden
werken uitgevoerd van Schubert,
Brahms, Händel, Mozart, Humper-

Stichting

Kloosterkapel Vorstenbosch
culturele en educatieve ontmoetingsplaats

dinck, Thomas, Haydn, Mendelssohn-Bartoldi, Quilter en Sullivan.
Donderdag 23 april, Lezing ‘Medisch inzicht door natuurgeneeskunde, homeopathie en astrologie’
door Corrie van de Sande, aanvang
20.00 uur, kosten € 5,-.
Een geboortehoroscoop openbaart
zich op het moment van het bestaan hier op aarde, de oorsprong,
het nieuwe begin. De eerste ademteugen, de eerste ‘inspiratie’ die
zich vermengt met dat wat is. Op
dat moment verschijnt de blauw-

druk van het leven... De tekens
en symbolen binnen de astrologie
vertegenwoordigen een energie
van de mens in verbinding met zijn
omgeving. Ieder mens heeft zijn eigen leerplan. Een mens wordt niet
goed of slecht geboren. Door je te
verdiepen in de geboortehoroscoop
word je je bewust van je kwaliteiten, talenten en gaven, maar laat
evengoed je pijnpunten en leermomenten zien. De horoscoop kan inzicht geven in wie je bent en wat de
bedoeling van je leven is.
Info: www.corrievandesande.nl.

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

vanaf woensdag
15 t/m zaterdag
18 april

‘t Dorp 69 in Heesch
T. 0412 - 453759 en
bij de bakkers Lamers
in de Heihoek in Oss

Hele Maastrichtse
gehaktbol
van € 7,50 € 6
,50
voor

Voor meer informatie

www.bonfromage.nl
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De inzending van Wieke werd vergezeld door een
motivatiebrief van haar docent Duits, Isabel Serrarens,
en haar mentor Martijn Vermast

Wieke Metzlar uitverkozen
voor het Prämienprogram
Heesch - Wieke Metzlar uit Heesch, leerling van het Titus Brandsmalyceum, locatie Het Hooghuis, is door
het Goethe Institut in Amsterdam uitverkozen voor het Prämienprogram.
Op uitnodiging van het Europees
Platform mochten Nederlandse
middelbare scholen twee leerlingen uit 5 vwo met Duits als profielvak insturen om mee te dingen
naar deelname aan het Prämienprogram.

Als ik dit schrijf, komen mijn vrouw en ik net
thuis van het jaarlijkse familieweekend. Al sinds
1988 gaan we jaarlijks een weekend met mijn
schoonfamilie naar een grote kampeerboerderij
ergens in het land. Toen we met deze traditie
begonnen, hadden mijn schoonouders nog geen
kleinkinderen. In de loop der jaren zijn er elf
gekomen, van wie de oudste twee inmiddels dik
verkering hebben.
Dit keer zaten we, net als vorig jaar, op een prachtige locatie in
Geijsteren. Het weekend stond in het teken van de negentigste
verjaardag van mijn schoonmoeder. Dat ze die prachtige leeftijd
vandaag bereikt heeft, hadden we nooit durven hopen. De laatste
maanden zei ze tegen haar kinderen en kleinkinderen dat ze er alles
voor zou doen om haar negentigste verjaardag te halen en dat ze
daarna alles zou laten waaien.
Vandaag heeft ze, volop genietend van het samenzijn met haar
naasten, haar doel toch weer bijgesteld. Daarom schreef ik,
voorafgaand aan de koffie met taart, het onderstaande sonnet.

Na een selectie, gemaakt door de
docenten Duits op 5 vwo, werd
Wieke Metzlar de kandidaat voor
het TBL. Voor de inzending moest
Wieke een sollicitatie- cq. motivatiebrief schrijven en die opsturen,
samen met haar cijferlijsten en
haar overgangsrapport. De inzending van Wieke werd vergezeld
door een motivatiebrief van haar
docent Duits, Isabel Serrarens, en
haar mentor Martijn Vermast.

Oma verlegt haar grenzen
Ze had de laatste tijd een hoger doel:
Op 12 april de negentig te halen
En na die dag, zo zei ze menigmalen,
Laat ik voortaan voorgoed de boel de boel
Zie haar vandaag eens zitten in haar stoel
En zie eens hoe ze monter zit te stralen
Vergeten zijn de pijntjes, ziektes, kwalen
Want deze dag geeft haar een goed gevoel

Uit alle inzendingen werden kandidaten geselecteerd voor een
sollicitatiegesprek, gehouden in
het Goethe Institut in Amsterdam. Wieke had haar gesprek
op 30 maart. Tijdens dat gesprek
moest ze in het Duits uitleg geven over haar werkzaamheden
als jeugddijkgraaf en haar mening
geven over de bezuinigingen in
Griekenland.

De zon schijnt, oma heeft haar doel bereikt
En wij en opa horen haar nu zeggen
Dat zij toch weer wat jaartjes verder kijkt
Ze zal opnieuw haar grenzen gaan verleggen
Haar heengaan wordt tenminste opgeschort
Totdat haar jongste kleinkind achttien wordt
Wilt u reageren op deze bijdrage of een van mijn vorige bijdragen,
stuur dan een mail naar jeagmanders@gmail.com.

Een dag later kreeg ze het bericht
dat ze is uitgekozen voor deelname aan de drieweekse taalcursus
op een Duitse middelbare school
met verblijf in een gastgezin.
De taalcursus vindt plaats in juli,
op kosten van de Duitse overheid.
De Nederlandse jongeren verblijven daar in gastgezinnen. Het te
volgen programma bestaat onder
meer uit het volgen van lessen aan
een gymnasium en bezoeken aan
musea.

mooi vanhans manders
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Wieke Metzlar is ook jeugddijkgraaf

Foto: Ad Ploegmakers

ELKE DAGTaak!!
OPNIEUW!
ONzE
Laat uw huidige verzekeringspakket
door ons geheel vrijblijvend vergelijken
op kwaliteit en prijs.
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Plaza ‘t Supertje - Stationsplein 4 - Heesch - www.supertje.com 0412-456476 - Alle dagen geopend van 11.30 tot 21.00 uur

Hoofdstraat 100 A
Heeswijk-Dinther
Tel. 0413-291205
of 0413-291980
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Health, Beauty, Care

ZORG EN HULP

Spoed, als elke seconde telt
Alarmnummer Brandweer,
Ambulance en Politie 112
Doven en Slechthorenden
spoedeisende hulp 0900-8112
Geen spoed
Brandweer 0412-458888
Politie 0900-8844
Politie doven en slechthorenden
0900-1844
Huisartsenpost 0900-8860
bernheze
Aanzet Algemeen
maatschappelijk werk
0413-366986 www.aanzet.nu
Thuiszorg Pantein
Voor al uw zorgvragen
bel 0900 8803 (lokaal tarief)
www.thuiszorgpantein.nl
Heesch
Huisartsen
Huisartsenpraktijk P.J.A.
van der Burgt
Langven 24, tel: 0412-453798
Spoed overdag: 0412-455282
Huisartsenpraktijk De Zwaan
en Van Sonsbeek
Schoonstraat 21
Tel: 0412-450802
Spoed overdag: 0412-450802
Huisartspraktijk L. van Cruchten
’t Dorp 37, tel: 0412-451355
Spoed overdag: 0412-454945
Mw. N.A.M. Hiemstra
Hoogstraat 1a
Tel: 0412-451380
Spoed overdag: 0412-452739
Apotheek
BENU Apotheek Heesch
open ma.-vr. 8.15-18.00 uur
zaterdag 11.00 - 13.00 uur
0412-451971
BrabantZorg
Locatie: Heelwijk en Thuiszorg
Heelwijk/Laarstede
Mozartlaan 2, 0412-465500
www.brabantzorg.eu
Heeswijk-Dinther
Huisartsen
Huisartsenpraktijk De Vrij-Kesselaer
Irenestraat 45
Tel.: 0413-292350
Spoed overdag: 0413-292730
Huisartsenpraktijk Heilaren
Heilarensestraat 64
Tel.: 0413-292922
Spoed overdag: 0413-293393
Apotheek
Apotheek Heeswijk-Dinther
open ma.-vr. 8.30-18.00 uur
buiten openingstijden voor
spoedeisende recepten bij de
dienstapotheek gevestigd naast
Bernhoven ziekenhuis Uden
Tel.: 0413-381848.
Laverhof
Locaties Cunera, De Bongerd en
ondersteuning thuis
Zijlstraat 1, tel.: 0413-298100
Nistelrode / vorstenbosch
Huisartsen
Huisartsenpraktijk Nistelrode
Tramstraat 13. Tel.: 0412-611250
Spoed overdag: 0412-613298
Apotheek
Apotheek Nistelrode
open ma.-vr. 8.30-17.30 uur
zaterdag 11:00-12:00 uur
buiten openingstijden voor
spoedeisende recepten bij
de Regioapotheek in het
Bernhovenziekenhuis.
Tel.: 0412-614035
BrabantZorg
Locatie: Laarstede en Thuiszorg
Heelwijk/Laarstede
Laar 40. Tel.: 0412-407020
www.brabantzorg.eu
Verloskundige Nistelrode-Heesch
Verloskundige praktijk NOVA
Mozartlaan 2 Heesch
0412-646839 spoed: 06-53673167
www.novaverloskundigen.nl
Loosbroek
Huisartsen & Apotheek vindt
u onder meer in Heeswijk
& Nistelrode. De huisartsen uit
de regio draaien diensten in
Loosbroek.
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Dokter op Dinsdag over
KNO-heelkunde bij kinderen

Informatiebijeenkomst
over de ziekte van Lyme

Uden - Ivette Gooskens is op dinsdag 21 april de Dokter op Dinsdag@Bernhoven. Ivette is KNO-arts en zij gaat tijdens deze avond in
op KNO-heelkunde bij kinderen. Na kinderartsen zijn het vooral KNOartsen die regelmatig kinderen als patiënt op hun spreekuur krijgen.
Omdat het afweersysteem van kinderen zich nog in een ‘opbouwfase’
bevindt, komen bij deze jonge patiënten - vaker dan bij volwassenen klachten van keel, neus en oren voor.

Veel voorkomende klachten bij
kinderen zijn onder meer oorproblemen en vergrote keel- en/of
neusamandelen.
Dat een kind eerder dan een volwassene een oorontsteking krijgt,

heeft te maken met de buis van
Eustachius die nog moet uitgroeien. Wat kunt u zelf doen om de
klachten van uw kind te verminderen? Wanneer moet u nou naar
de dokter? En wanneer besluit de
dokter om in te grijpen? Hierover
spreekt de KNO-arts tijdens deze
Dokter op Dinsdag@Bernhoven.
Uiteraard is er ook gelegenheid om
vragen te stellen.
Dokter op Dinsdag@Bernhoven
op dinsdag 21 april in ziekenhuis
Bernhoven, Uden is van 19.30 tot
21.00 uur.
De toegang is gratis. Aanmelden
is verplicht via 0413 - 40 29 00 of
mail naar
psb@bernhoven.nl onder vermelding van naam, aantal personen
en telefoonnummer.

Nationale sportweek van 18 t/m 25 april
www.nationalesportweek.nl

Rosmalen - De reumapatiëntenvereniging ’s-Hertogenbosch e.o. waar ook Bernheze onder valt - houdt op woensdagavond 22 april een
informatiebijeenkomst over de ziekte van Lyme in Rosmalen.
De ziekte van Lyme is een steeds
vaker voorkomende infectieziekte in Nederland. Het vaststellen
of behandelen van de ziekte van
Lyme kan lastig zijn. De ziekte
wordt veroorzaakt door bacteriën
die tot de Borrelia groep behoren
en wordt overgebracht door teken. Die kunnen echter ook andere infectieziekten overbrengen.
De bacterie kan onder andere gewrichtsklachten veroorzaken. Op
de informatiebijeenkomst over

‘de ziekte van Lyme’ zullen twee
experts alles over deze ziekte vertellen: dr. J.W.R. Hovius (AMC
Amsterdam - internist/infectioloog/
AMLC) en dr. S.W. Tas (AMC Amsterdam - internist/reumatoloog
van het Amsterdams Multidisciplinair Lyme Centrum (AMLC). De
informatiebijeenkomst is van 19.00
tot 21.00 uur in SCC Perron, Hoff
van Hollantlaan 1 Rosmalen, naast
het station. Iedereen is van harte
welkom en de toegang is gratis.

Diëtistenpraktijk
Diëtistenpraktijk
Lieke
Lieke Bouwens
Bouwens

Zon, zee, zomer… genieten en relaxen.
Vooral geen gedoe. En er op elk moment
tóch perfect verzorgd uitzien. Hoe?
Met permanente make-up!

Laser facelift

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

Kies nu voor de nieuwe laser facelift!
Voor onmiddelijk effect met resultaten
op langere termijn. Een snelle comfortabele
behandeling zonder hersteltijd en pijn,
ook in de zomer. Goede resultaten na de
behandeling op alle tekenen van veroudering.
Op verslapping, pigment, rimpeltjes en textuur.

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

Tel: 06-29271242
Tel: 06-29271242
Email: info@liekebouwensdietiste.nl
Email: info@liekebouwensdietiste.nl
www.liekebouwensdietiste.nl
www.liekebouwensdietiste.nl

Holkampstraat 16
Holkampstraat 16
5383 KC Vinkel
5383 KC Vinkel
Nederland

Nederland

GEMAK VOOR IEDEREEN
T H UIS

voor
U ben� va� hart� welko�
e� advie�!
ee� grati� huidanalys�

Loop gerust eens bij ons binnen, wij adviseren u graag.

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

www.annelies-aarts.nlfrom A to Beautiful

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

•
•
•
•
•
•

Professionele behandeling van de voet
Aanmeting en levering van maatwerk,
zolen, nagelbeugel en orthese (teenstukje)
Instrumentele behandeling, wondverzorging
Verbanden en tapings
Advies en voorlichting
Sportpodotherapie

Voor een afspraak of informatie
( 0412-63 21 73
Hoogstraat 1a - Heesch
Kruisstraat 52a - Oss
Wilgenpas 2a - Kerkdriel

info@podotherapiepeeters.nl
www.podotherapiepeeters.nl

OSS DONDERDAGAVOND OPEN

WMO & EIGEN BIJDRAGE

EEN DRUKBEZET LEVEN

Geen hulp (meer) vanuit de
WMO of een te hoge bijdrage?
Dan is Mien Thuis een prima
oplossing.

Werken, kinderen, sporten…
het leven is vaak druk.
Mien Thuis neemt de taken
over die bij u blijven liggen.
Dat kan poetsen, strijken of
koken zijn, maar ook de kinderen opvangen of de hond
uitlaten.
Eenmalig, structureel of
tijdelijk? U zegt het maar.

Bent u wat ouder?
Mien Thuis biedt u passende
hulp voor al uw huishoudelijke
taken.

NU MET NOG MEER GEMAKSDIENSTEN
Mien Thuis maakt uw leven gemakkelijk: met hulpmiddelen, maaltijdbezorging, met diëtiste, kapper en pedicure aan huis, met glazenwasser,
klussendienst en tuinonderhoud. Mien Thuis is voor jonge mensen, voor
niet zo jonge mensen en voor oudere mensen. Gemak voor iedereen dus.
Kijk voor meer informatie op www.mien-thuis.nl
of bel met 088 520 5200.
Mien Thuis is een initiatief van Interzorg. www.interzorgthuiszorg.nl
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Stamboom familie Van den Akker in kaart gebracht
Heesch – Het bezoek van Mariet Bremmer van den Akker dertig jaar geleden aan Albert van den Berg had
grote gevolgen. Aangestoken en op weg geholpen door Albert startte zij een onderzoek naar haar voorouders. Toen moest nog veel uit archieven van gemeente en BHIC in Den Bosch gehaald worden. Nu is dat
anders.
Mariet: “Toen heb ik in beeld gebracht hoe de familie in rechte lijn
terugging tot 1660. Daarna lag het
onderzoek stil en tien jaar later ben

ik weer gestart. Nu heb ik vrouwen
en kinderen Van den Akker in het
onderzoek meegenomen.”
Voor haar onderzoek wordt

Mariet geholpen door het team Ellen en Adriaan van den Akker, Ad
Sturkenboom en Huub van
Herpen. Ondanks internetmo-

gelijkheden hebben ze vele uren
gebladerd door doop-, trouw- en
overlijdensregisters van de kerk.
De stamvader Antonius Lenders
van den Acker bleek in Heesch
geboren en in 1686 in Geffen getrouwd te zijn. In 1760 veranderde
Acker in Akker.
Allemaal familie
De opmerking dat alle mensen uit
Heesch rond 1700 ongetwijfeld
een grote familie waren, gaf aanleiding voor het onderzoek naar
alle gezinnen. Daarmee raakte
Mariet aan gevoelige zaken. “Je

Akker uit Wijchen kwam ze bij ene
Marinus van den Akker die rond
1909 naar Rotterdam trok om
melkboer te worden.
En jawel, tijdens zijn ronde moest
hij een hoogzwangere vrouw helpen bij de bevalling. Die mooie
baby van toen, werd later zijn
vrouw!
In 1918 zijn twee gezinnen Van
den Akker naar de Rips vertrokken. Door het contact met Rinie
van de Laar uit de Mortel kon
die hele familietak worden toegevoegd. En ook die bestond

‘Marinus hielp in Rotterdam
zijn toekomstige vrouw
op de wereld’
leeft je in bij de gezinnen van je
voorouders, die tien tot twaalf kinderen kregen en waarvan er maar
een of twee bleven leven; dood
geboren of heel jong gestorven.”
Vroeger werd er over die dingen
niet gesproken en dat moet een
hard bestaan geweest zijn.

De selectie is nog lastig voor Mariet Bremmer en Ellen van den Akker  Tekst: Martha Daams Foto: Marcel van der Steen

Sylk

Beauty

Oude en nieuwe contacten
Via het onderzoek heeft de werkgroep nieuwe contacten gekregen en kwam Mariet erachter dat
er ook familie in Rotterdam terechtkwam. Via Antoon van den

voornamelijk uit landbouwers.
Over de familie Van den Akker
zijn geen uitgesproken zaken aan
het licht gekomen, toch hebben
ze bijnamen: Mariannekes, Peer
Joost Sijmen, de Geurt, Oriekes,
Buutsen, refererend aan hun stamouder.
Eind 2015 is het Van den Akker
boek klaar, maar de selectie van
foto’s en verhalen is nog een hele
kluif.
Info over stamboom:
marietbremmer.heesch@gmail.com.

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

Professioneel & deskundig advies en uitvoering

www.dsp-heesch.nl

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

het leven is al
hard genoeg
daarom bakken wij deze week
extra veel zachte broodjes

de bakkers Lamers

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

U kunt ook bestellen in onze webshop!

In onze zachte broodjes heeft u zoveel keuze dat we dat
ook maar aan u willen over laten. Of u ze nu wit, lichtbruin
of donkerbruin zijn. Ze zijn allemaal even lekker.
In onze broodjes gebruiken wij ook geen rare toevoegingen
om bijvoorbeeld het rijsproces te versnellen.
Nee, juist niet. Onze broodjes krijgen de tijd
om te rijzen en smaak te ontwikkelen.
Dat verklaart ook de lekkere geur,
de malsheid en smaak.
Proeft u zelf maar…

tip

y cake ovens…echt dat proef je!
Cranbeerr
cake komt uit onze
De lekkerst
4,20

3,30

4 stuks naar keuze

vanaf vrijdag 17 april

OMPOUCEN
DE VOORPROEFWEEK VAN DE ORANJETprecies wat onze tompoeders. En dat is nou
Wij koken onze room zelf, geen instantlekkerder… we maken vanaf vrijdag speciale
Nog
poucen zoveel lekkerder maakt.
proeven.
proefmodelletjes die u in de winkel mag

bij aankoop van 2 broden

zachte
broodjes

kers
s van de bak

Maar hoe eet je nou eigenlijk ’n tompouce? Hierover meer op onze facebook pagina…

1,00

Al onze zachte broodjes zijn lekker op elk moment van de dag
en gaan ook uitstekend in de diepvries.
geldig t/m 22-4-2015

normaal 2,00
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op leeftijd
Jubilarissen bij Horizon Heesch
Heesch - Tijdens de jaarvergadering van alle vrijwilligers van
ziekenvereniging Horizon Heesch,
werden vier personen in de bloemetjes gezet.
Willy van Herpen, Arie van Bakel
en Fons van Erp kregen bloemen
uit handen van voorzitter Jan van
der Leest, omdat ze twaalf en een
half jaar als vrijwilliger verbonden
zijn aan de Heesche ziekenvereniging.
Ook Stiny van Erp hoort tot de jubilarissen, maar zij kon deze avond
niet aanwezig zijn. De grootste
verrassing had de voorzitter bewaard voor Antoon Verstegen, die
zelf niet bleek te weten dat hij al
dertig jaar onafgebroken vrijwil-

lig het penningmeesterschap voor
Horizon Heesch bekleedt. Naast de
bloemen kreeg Antoon als blijk van

waardering ook een zilveren Horizonspeldje, dat door zijn vrouw
werd opgespeld.

Ziekenvereniging Horizon
Heesch incasseert voortaan
eerder in het jaar
Heesch - Ziekenvereniging Horizon Heesch kan haar activiteiten organiseren onder andere dankzij de vele donateurs die de Horizon een
warm hart toedragen. Jaarlijks mag de Horizon van elke donateur het
bedrag dat zij middels een doorlopende machtiging hebben toegezegd,
incasseren. Wij zijn deze donateurs daar heel dankbaar voor. Elk jaar in
september werd dit bedrag geïncasseerd.
Ieder jaar in april vindt er een actie plaats om nieuwe donateurs te
werven. Dit gebeurt door een aantal vrijwilligers van de Horizon. Om
hier wat beter op aan te sluiten
heeft het bestuur besloten om met
ingang van 2015 in mei te gaan
incasseren. Gelden van nieuwe
donateurs die zich na mei melden,
kunnen in een later stadium alsnog
geïncasseerd worden.

Horizon Heesch nog vele jaren
steunen.
Nogmaals hartelijk dank.

Hopelijk heeft u hier begrip
voor en blijft u ziekenvereniging

Bestuur ziekenvereniging Horizon
Heesch.

V.l.n.r.: Fons van Erp, Arie van Bakel, Willy van Herpen en Antoon Verstegen

Films tijdens Wmo koffiemiddag in De Pas

Heesch - Tijdens de Wmo-koffiemiddag van de Raad Ouderenwerk
Heesch op vrijdag 17 april in De
Pas worden twee films vertoond.
Het gaat om ‘Harrie van den Helm
en zijn boerderij’. Deze film is in
2001 gemaakt door Bart Gijsbers
uit Berghem. Er zijn beelden te
zien uit zijn leven van Harrie van

den Helm (de Snijer). Het gaat om
taferelen van zijn leven in en om
de boerderij aan ‘De Lage Wijst’
in Heesch. De beelden zijn van
een tijd die wij ons nog wel kunnen herinneren, maar die niet meer
bestaat. Verleden tijd dus. Harrie
overleed in 2002. Zijn boerderij is
later afgebrand. Deze film is dus
een zeer bijzonder document.

Kees en Mien
De tweede film is ‘Kees en Mien’.
Deze film is een intieme, observerende en humoristische documentaire over de ontroerende relatie
van de grootouders van filmmaker Ton van Zantvoort. Al kijkend
doen zich deze vragen voor: Is het
ware liefde of zijn ze de afgelopen
67 jaar zo met elkaar vergroeid dat
een leven zonder elkaar simpelweg
onbestaanbaar is? Of komt dat op
hetzelfde neer? Hoewel Kees en
Mien proberen gezond van lichaam
en geest te blijven, kunnen ze niet
voorkomen dat ze steeds verder
vervreemd raken van de snel veranderende samenleving. De film
kwam tot stand in het kader van
‘Liefde in Brabant’ van Omroep
Brabant. Ton van Zantvoort is een
internationaal bekroond artistieke
documentairemaker uit Heesch. De
koffiemiddag begint om 14.00 uur.

Chantal Terneusen
06-51419167

Marjan vd Groenendaal
06-83530740

Heesch• •Den
Heeswijk-Dinther
• Nistelrode
• Loosbroek
• Vorstenbosch
Berlicum
Dungen • Middelrode
• Schijndel
• Sint-Michielsgestel
• Vinkel
Heesch
Heeswijk-Dinther
• Nistelrode
• Loosbroek
• Vorstenbosch• Vinkel
Berlicum
• Den•Dungen
• Middelrode
• Schijndel
• Sint-Michielgestel
Direct zorg na overlijden. Dag en nacht persoonlijk bereikbaar.
www.levatio-uitvaartzorg.nl
Postadres: Hoek 5, 5275 HW Den Dungen

KBO bernheze

KBO Bernheze

Bloemen en een zilveren speld

Zilveren speld
KBO-Dinther

Anneke van Grunsven
wint eerste laddercompetitie KBO-bridge

Heeswijk-Dinther - Tijdens de
algemene ledenvergadering van
KBO-Dinther op 18 maart 2015
hebben we afscheid genomen van
de bestuursleden Luus van de Ven
en Anny van den Broek.
Afscheid bestuursleden
Luus van de Ven is tien jaar als
bestuurslid actief geweest. Veelal
in de functie van vicevoorzitter en
twee jaar als voorzitter. Zij was een
betrokken bestuurslid, dat bij een
breed scala aan activiteiten de kar
trok of daarbij aanwezig was, zoals
kienen, reiscommissie, bloemschikbijeenkomsten en het maken van
bloemstukken voor bijzondere gelegenheden. Als vrijwilliger blijft zij
het kienen verzorgen en de bloemstukken maken.
Anny van den Broek was negen
jaar lid van het bestuur. Als secre-

Nistelrode - Anneke van Grunsven is de winnaar geworden van
de eerste laddercompetitie van
KBO-brigde.
Luus van de Ven

Annie van den Broek

taris en verantwoordelijke voor de
post- en ledenadministratie was zij
de centrale figuur in het bestuur.
Ook besteedde zij veel tijd en
energie aan talrijke activiteiten, zoals duo-fietsen, reiscommissie, het
boeken van artiesten of groepen
en Nordic wandelen. Zij blijft vrijwilliger bij het duo-fietsen en het
Nordic wandelen.
KBO-Brabant heeft beide dames
- vanwege hun verdiensten voor
de KBO - als onderscheiding een
zilveren speld en oorkonde toegekend. De voorzitter van KBO-Din-

ther, Willy van der Steijn, mocht
deze met een ‘hartelijk dank je
wel’ overhandigen samen met een
bloemstuk en een cheque.
Nieuwe bestuursleden
Als bestuursleden stoppen is er
natuurlijk behoefte aan nieuwe
mensen. Corrie van der Heijdenvan der Aa en Harry van de Ven
waren bereid de vacatures in te
vullen. Tijdens de vergadering zijn
zij unaniem verkozen tot nieuwe
bestuursleden. Wij wensen hen
succes.

Drie maanden geleden is op vrijdagmiddag in Nesterlé gestart
met een bridge vrije inloop. Iedere
bridger kon en kan zich nog steeds
vrijdagmiddag tussen 13.00 en

Ook zonder bridgepartner is men welkom
13.30 uur inschrijven. Ook zonder bridgepartner is men welkom.
Men kan altijd meespelen.
Er is een laddercompetitie opgestart en er is zoveel belangstelling
dat besloten is met deze nieuwe
KBO-activiteit door te gaan.

Anneke van Grunsven won deze
eerste ladder met een gemiddelde
van 61.175%. Van haar twaalf
scores bleven de beste acht staan.
Er werd haar een bos bloemen aangeboden. Een attentie was er ook
voor Lien van de Akker. Zij zat met
50.095 het dichtst bij de 50.00%.
Voor meer informatie over deze
bridgemiddag: Willy Muytjens, tel.
0412-613417.
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Kan nie kiezen bij Dinthers Eethuis
Aanbiedingen geldig van 17 t/m 23 april 2015
Aan Laar / Tramstraat - Nistelrode

Vanzelfsprekend 1e kwaliteit vlees
500 gram heerlijke ambachtelijke

eigengemaakte huzarensalade

€ 3,95

500 gram gehakt en 500 gram verse worst

samen
Marij en Wilfred 

Tekst: Anita van den Bogaart Foto’s: Lianne Gabriëls

Heeswijk-Dinther - Alle twijfelaars, levensgenieters en bourgondiërs die liefst álles willen proeven, kunnen nu hun hart ophalen bij het Dinthers Eethuis. Met gepaste trots presenteren Marij en Wilfred Deckers
hun nieuwe concept: Kan nie kiezen! En, tot en met 24 juni voor slechts € 21,50 per persoon!
Driegangen met 9 gerechtjes
Moeder Marij en zoon Wilfred
zwaaien samen de scepter in het
restaurant, de cafetaria én in de
keuken. Dit is hun stek; dat zie je,
dat voél je, dat proef je. Voor Marij
is het - met een onderbreking van
vijf jaar – al zo’n vijfendertig jaar
haar domein. En nu is er dan de
nieuwe formule. De gast kiest drie

voorgerechtjes, drie hoofdgerechtjes en drie nagerechtjes uit meer
dan veertig zorgvuldig samengestelde gerechten. Vis, vlees of
vegetarisch, ambachtelijk bereid,
waar mogelijk huisgemaakt en
liefst met pure producten, óók uit
de eigen streek.
Vier de lente met het witte goud!
Het nieuwe concept, de lente,
verse asperges zo uit de koude
grond én al die andere gerechtjes om van te watertanden: voor
Marij en Wilfred genoeg redenen
om hun gasten eens extra te verwennen. Daarom introduceren zij
Kan nie kiezen met een feestelijke
knaller: gedurende het héle aspergeseizoen kunt u voor slechts
€ 21,50 per persoon genieten van
drie voor-, drie hoofd- en drie nagerechtjes die u zelf mag kiezen.
En tot die tijd uiteraard óók op het
menu: soep, voor- en hoofdgerechtjes met asperges uit ons eigen
Heeswijk-Dinther.

Welkom!
Met vrienden, familie, het gezin of
gewoon gezellig met zijn tweetjes:
bij het Dinthers Eethuis zit je altijd
goed. De gemoedelijke sfeer en
de smaakvolle gerechten maken
ieder etentje tot een waar feestje.
Neem de tijd, maak plezier en kom
proeven! Profiteer van het Kan nie
kiezen kennismakingsaanbod en
reserveer snel uw tafel. Wij staan
graag voor u klaar, u bent van harte welkom!

Mitra Kadokaart

Altijd leuk om kado te krijgen of te geven

€ .....
U kunt ook gebruik maken van onze webshop kijk op /www.mitra.nl/webshop

orst € 0,99

100 gram boterhamw

Uw kwaliteitsslager

Tramstraat 15 - 17 • 5388 GE Nistelrode • Tel.: 0412-611282

Groent
‘da’s de e en fruit
klok
genieten rond
’

Mandarijnen (nieuwe oogst) 10+2 gratis
Spinazie 1 kilo
€ 1,95
Oosterse wokgroente 500 gram
€ 1,95
Groot assortiment rauwkost salades

Schoolstraat 15
Heeswijk-Dinther
0413-291187
www.dintherseethuis.nl
Ingang en parkeren aan de
Edmund van Dintherstraat.

De lekkerste asperges geschild/ongeschild

Groente en Fruit Speciaalzaak Ceelen
Laar 80a • 5388 HK Nistelrode • Tel. 0412-612426
info@ceelengroentefruit.nl

Bij aankoop van 2 broden
naar keuze:

Wijn
bubb of
el
6 hal s?
5 bet en
alen!
Slijterij Mitra ‘t Heuveltje
‘t Dorp 88 Heesch - heesch@mitra.nl - 0412- 45 46 30

€ 6,95

Zonnegloed
2e voor

1,00

3 kwarkbollen

1,00

nu

• Projectbegeleiders
marketing
• Tekstschrijvers
• Fotografen
• Communicatie
adviseurs
• Ontwerpers voor
print en webdesign

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

Met paarse tarwe en
zonnebloempitten

Ontbijtkoek Aardbeienvlaaitjes
Nu

2,35

Bereid met honing
uit de Maashorst

2 voor

2,99

Met verse aardbeien
uit de streek

Van Mook
De Echte Bakker

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

VOLOP PARKEERGELEGENHEID
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Na Sjors Sportief ook
Sjors Creatief in Bernheze!
Bernheze - Waar Sjors Sportief jaarlijks maar liefst 800 basisschoolkinderen laat kennismaken met diverse
sporten binnen onze gemeente, gaat de gemeente Bernheze met ingang van het nieuwe schooljaar ook Sjors
Creatief inzetten. Hiermee krijgen de kinderen nu ook de kans op laagdrempelige wijze kennis te maken met
naschoolse culturele activiteiten binnen de gemeente. Denk aan muziek maken, toneelspelen, knutselen,
koken, schilderen.
Meld uw activiteit ook aan!
We vragen alle verenigingen en
culturele aanbieders om hun activiteit te promoten in het kleurrijke
Sjorsboekje, waar kinderen zich
vervolgens digitaal voor kunnen
inschrijven. Dit Sjorsboekje wordt
in oktober op alle basisscholen in
de gemeente Bernheze verspreid.
Een goede promotie voor uw ver-

Sport- en
cultuurdeelname
kan nooit
genoeg zijn
Sjors Creatief
Sjors Sportief & Sjors Creatief is
inmiddels in ruim 50 gemeenten
een bewezen formule en bestaat
uit een gebruiksvriendelijk digitaal
inschrijfsysteem voor kinderen en
verenigingen/aanbieders.
Om nog beter in te spelen op de
beleving van het kind, is er een
‘mascotte’ gekoppeld aan de kennismakingsactiviteiten, zoals genoemd: Sjors!

Alle kinderen uit het basisonderwijs
ontvangen in het nieuwe schooljaar het Sjorsboekje en mogen één
(of meerdere) activiteiten uitkiezen, waar zij enkele naschoolse introductielessen kunnen volgen bij
verenigingen/(sport)aanbieders.
Vaak gratis krijgen zij de kans een
kijkje in de keuken te nemen bij de
activiteit waar zij nieuwsgierig naar
zijn.
Sport- en cultuurdeelname kan
nooit groot genoeg zijn.

eniging/organisatie!
Meld uw kennismakingsworkshop
vanaf vandaag aan op
www.sportstimulering.nl.
Bent u geen vereniging, maar wilt
u toch graag een activiteit voor
deze doelgroep aanbieden? Dit
kan, neem dan contact op met
info@sjorssportief.nl.

Ledenvergadering Ondernemersvereniging Heesch
Volop nieuwe plannen bij Heesche ondernemers

Heesch – Tijdens de algemene ledenvergadering van OVH bij restaurant De Waard werden veel zaken aan de orde gesteld, formeel en informeel. En er werd druk gesproken over de toekomst.
Over de nieuwe plannen voor
Heesch-West en de afronding
van het terrein Vismeerstraat/
Cereslaan zal pas in 2016 meer
duidelijkheid komen. Voor nu belangrijk en actueler om te weten
dat C1000 Wiegmans vrijdag 17
april de deuren sluit, om over enkele weken weer te openen als
Jumbo. De twee nieuwe vennoten
– dochter en zoon van Tonnie en
Trudy Wiegmans – zijn aangeschoven. Hoewel het echtpaar Wiegmans nog steeds actief zal blijven,
zal dochter Anke Wiegmans de
winkel in Heesch aansturen.
Bouwplannen
Ook interessant zijn de plannen
van de eigenaar van het pand van
AH (Kees Boeijen) en vastgoedeigenaar van voormalig café Aurora
(Jonkergouw) die Jan van Braak
hebben ingeschakeld om een
bouwplan te ontwikkelen. Voorafgaand aan de ontwikkeling van
het plan heeft AH franchisenemer

Jeroen Hendriks zijn wensenlijst
neergelegd, met belangrijkste
voorwaarden dat vrachtauto’s gemakkelijk kunnen laden en lossen
en dat er ruime parkeervoorzieningen zullen zijn.
“Maar, de eerste stap ligt nu bij
de eigenaars van de woonhuizen
die dan zullen verdwijnen” vertelt
zoon, Jasper Hendriks. Voor AH
zou met haalbaarheid en realisatie
van het plan een lang gekoesterde
wens van meer ruimte in vervulling
gaan; ondanks dat andere locaties
voor hen de voorkeur hebben.
Subsidies
Tot slot maakte Hanegraaf Advies
de vele aanwezigen nieuwsgierig
naar de vele mogelijkheden om
subsidies te krijgen van lokale, centrale of internationale subsidieverstrekkers.
Een bijzonder interessante avond
met veel nieuwe plannen en genoeg stof om over na te praten.
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Jessica van den Berg
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Marjolein Dijkhoff
Woonplaats: Heeswijk-Dinther
Hoe heet het bedrijf / de organisatie waar je voor werkt?
Voetbalvereniging Heeswijk
Functienaam: Secretaris hoofdbestuur
Deze functie bekleed je sinds: november 2011

Jouw sterke punten zijn:
Ik ben toegankelijk voor de leden
en voel me verantwoordelijk voor
een goede uitvoering. Daarbij
weet ik – als actieve voetbalster –
wat er leeft op het veld. Ook ga
ik een discussie niet uit de weg en
ben ik positief kritisch tegenover
mijn medebestuursleden.

baan. Dagelijks ben ik er dus niet
mee bezig, al verdeel ik wel bijna
iedere dag de ingekomen emails
over de bestuursleden. Ook leeg
ik de postbus en waar nodig, beantwoord ik de post namens het
bestuur. Verder verzorg ik de notulen van de bestuursvergaderingen,
bewaak ik openstaande actiepunten en pak ik zaken op die niet direct onder het takenpakket van de
andere bestuursleden vallen. Ten
slotte is het jaarverslag een belangrijke taak van een secretaris.
Naast het secretariaat ben ik ook
contactpersoon tuchtzaken, zowel voor de KNVB als voor ons
verenigingslid. Ik begeleid de bezwaar- en beroepsfase indien een
lid niet akkoord gaat met de straf
van de KNVB. Gelukkig komt het
niet vaak voor dat onze vereniging
zich mondeling moet verantwoorden tegenover de tuchtcommissie.
Dat geldt uitsluitend voor ernstig
wangedrag.
Wat vind je het leukste onderdeel
van jouw functie?
Dat de leden mij weten te vinden
als zij ideeën hebben dan wel problemen graag opgelost zien. Daad-

‘toegankelĲk voor de leden en ik weet
wat er leeft oP Het veld’
Jouw verbeterpunten zijn:
Ik zou meer op zaterdag aanwezig kunnen zijn op het sportpark
om de jeugd te leren kennen en zij
mij. Doordat ik voornamelijk actief
ben voor de senioren en ik met het
damesteam iedere zondagochtend
drie punten probeer te pakken,
ben ik meer zichtbaar op zondag
dan op zaterdag.
Is de functie die je bekleedt formeel of informeel van karakter?
Informeel. Een mooie tegenhanger
van mijn formele beroep als gerechtssecretaris van de Rechtbank
Limburg.
Wat zijn je dagelijkse werkzaamheden?
Secretaris van de voetbalclub is
vrijwilligerswerk en geen fulltime

werkelijk iets met deze input doen,
maakt het werk leuk en nuttig. Het
is fijn iets voor de vereniging te
kunnen betekenen.
Verder komt een jonge, vrouwelijke secretaris bij een voetbalclub
niet veel voor. Dat levert vaak leuke reacties op.
Hoe blijft de uitdaging in je
(vrijwilligers)werk?
VV Heeswijk is altijd in ontwikkeling en het secretariaat staat dan
ook nooit stil. Er dienen zich steeds
nieuwe actiepunten aan die telkens om een andere aanpak van
het bestuur vragen. We hebben
een leuke, toegankelijke voetbalclub voor jong en oud, waar we als
bestuur trots op zijn, maar het behouden van zo’n mooie club vormt
de uitdaging!

Woonplaats: sinds kort Heesch
Functienaam:
bestuurssecretaresse/
kabinetsmedewerker
Deze functie bekleed je sinds:
december 2006
Jouw sterke punten zijn:
initiatiefrijk en een organisatorisch
talent
Jouw verbeterpunten zijn:
vreemde talen
Hoe heet het bedrijf / de organisatie waar je voor werkt?
Gemeente Bernheze
Is de functie die je bekleedt formeel of informeel van karakter?
Extern is het formeel en intern informeel.
Wat zijn je dagelijkse werkzaamheden?
Ik
ondersteun
burgemeester
Moorman bij haar werkzaamheden. Dat houdt in dat ik afspraken
plan, telefonisch contact heb met
zowel burgers als ondernemers en

haar administratief ondersteun.
Daarnaast toets ik aanvragen voor
Koninklijke of gemeentelijke onderscheidingen en adviseer de burgemeester daarover. Sinds 2013
ben ik bestuurslid van de personeelsvereniging en organiseer
mede leuke activiteiten voor onze
leden.
Wat vind je het leukste onderdeel
van jouw functie?
Eigenlijk vind ik alles leuk. Na acht
jaar ga ik nog steeds fluitend naar
het werk. Dit komt door de diversiteit qua werk en contacten.

Hoe blijft de uitdaging in je werk?
Gemeente Bernheze is een organisatie die volop in ontwikkeling is
en die je veel kansen biedt. Deze
probeer ik zoveel mogelijk te benutten. Daarnaast zijn er de afgelopen jaren diverse wisselingen van
(waarnemende)
burgemeesters
geweest.
Een ontzettende leuke en leerzame
tijd met veel uitdagingen.
Met de komst van burgemeester
Moorman hebben we weer stabiliteit. Zij is een prettig persoon om
voor te werken.

Daniëlle Ikanubun
Woonplaats: Nistelrode
Functienaam: Medewerkster secretariaat
Deze functie bekleed je sinds: Ik werk er
sinds 1 november 2001, vanaf 2007 in de
huidige functie
Jouw sterke punten zijn: Klantvriendelijk,
sociaal en collegiaal
Jouw verbeter punten zijn: Er valt altijd
wel iets te verbeteren :-)

Hoe heet het bedrijf / de organisatie waar je voor werkt?
Van Tilburg Mode & Sport Nistelrode.
Is de functie die je bekleedt formeel of informeel van karakter?
Informeel; gezien ik ook andere
werkzaamheden verricht. Ik ben
gastvrouw tijdens rondleidingen,
help bij de centrale kassa daar waar
nodig, op koopzondagen sta ik
achter de kassa in onze sportwinkel, doe samen met Erik de Groot
& Gijs Peeters de organisatie voor
de Van Tilburg Ten Miles en de Van
Tilburg Tour; hardloopwedstrijden
waar Van Tilburg SPORT aan deelneemt. Kortom overal inzetbaar.
Wat zijn je dagelijkse werkzaamheden?
De telefoon opnemen, mails beantwoorden, post openen en
verspreiden, tegoedbonnen en
cadeaubonnen verwerken, kan-

toorbenodigdheden bestellen, actie bordjes maken voor in de winkel. Ik heb samen met mijn collega
Lisette van Kessel-Lunenburg een
duo-baan.
Wat vind je het leukste onderdeel
van jouw functie?
Het leukste is dat ik een veelzijdige

baan heb, geen dag is hetzelfde.
Hoe blijft de uitdaging in je werk?
Op het moment zit de uitdaging in
de opleiding die ik via van Tilburg
Mode & Sport mag doen; Managementassistent basisvaardigheden bij Schoevers in Eindhoven.

Verwen uw secretaresse

met onze
e-dinnercard
Zie: www.hetsentiment.nl/e-dinnercard
Toos VersTraTen & VioleT Van Dooren

Raadhuisplein 7 | 5473 GC Heeswijk-Dinther | 0413 - 320016
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Museumboerderij heeft de
‘Lentekriebels’

Tweejaarlijkse Truckrun

HEESWIJK-DINTHER - Dieren, oude spelletjes, plantjes planten en genieten van alles wat de museumboerderij te bieden heeft. Want... zondag 19 april, tussen 12.00 en 17.00 uur, barst het van de activiteiten in en
rondom de Meierijsche Museumboerderij. De entree is dan gratis en het eeuwenoude, sfeervolle boerderijmuseum is open !
Speciaal voor kinderen zijn er knuffelkuikentjes, konijnen en schapen
met lammetjes. Heel veel oude
spelletjes kunnen er gespeeld worden en er wordt met klei gewerkt.
Zo kun je je eigen ‘fluitje van een
cent’ of katapult laten maken,
maar ook een pijl en boog of vogelnestkastje is mogelijk. En vergeet niet om je boerderijboontje te
komen planten. Voor jong en oud
staan er antieke, maar ook nieuwe
tractoren op het terrein. Schilders
en beeldhouwers en een heuse
touwslager staan buiten tussen de
fotogenieke ‘hoogkaar’, de ‘erdkaar’, de ‘wan’ en de ‘wagonette’.
In de moestuin van het museum
wordt deskundige uitleg gegeven
over het planten van oude - zo
goed als vergeten - groentesoorten. Je zult je zeker verbazen als je
komt kijken naar de grootste bonencollectie van Nederland. Liefhebbers van historische kleding
kijken er hun ogen uit als ze de
‘boerinnen’ zien, die in den herd en
in de meidenkamer creatief aan het
werk zijn met kantklossen, spinnen
en koffie zetten ‘volgens oma’s recept’. Overal mag je meedoen!
Mensen met spierballen mogen

SCHIJNDEL/HEESWIJK - Chauffeurs Vereniging schijndel (CVs) houdt
op zondag 31 mei voor de zestiende keer de Truckrun. De tweejaarlijkse
Truckrun is een bijzondere tocht met vrachtauto’s door schijndel en omgeving. De chauffeurs nemen in hun imposante wagen mensen met een
verstandelijke of lichamelijke beperking mee.
Uit het enorme aantal aanmeldingen iedere keer blijkt wel dat de
Truckrun nog steeds erg gewaardeerd wordt, door zowel de passagiers als de chauffeurs. Liefst 150
aanmeldingen zullen zorgen voor
een enorme stoet. De organisatie
rekent daarbij weer op veel publieke belangstelling. De zwaaiende
belangstellenden langs de route
zorgen in belangrijke mate voor de
unieke sfeer van de tocht. De start
is om 12.00 uur.
De route voert dit keer over
de Van Leeuwenhoekweg en
Structuurweg
via
Schijndel.
Daarna gaat hij richting SintOedenrode, waar de passagiers
nog een aardigheidje wordt aangeboden. Het konvooi vervolgt
de tocht dan via Olland, Ge-

mee komen wassen en karnen, of
dorsen en wannen. De museum
bakkers demonstreren het bakken
van het vloerbrood in de historische oven en op het terras kan je,
onder het genot van gezellige live
muziek, lekker uitblazen onder het
genot van een boerenpannenkoek
en/of een consumptie. Binnen is
er een doorlopende voorstelling
van de boeiende museumboerderij
film, waarin het boerenleven rond

1900 in beeld is gebracht. Van
jong tot oud beleef je daar gegarandeerd weer een gezellige middag want... de museumboerderij,
dat moet je minstens een keer per
jaar meemaken!
Voor meer informatie over de mogelijkheden van dit museum kijk
je op: www.museumboerderij.nl.
Daar zie je ook hoe je het museum
op Twitter kunt volgen.

monde, Sint-Michielsgestel, Den
Dungen, Berlicum en Heeswijk terug naar Schijndel.
De beide konvooien worden rond
14.30 uur terugverwacht op Duin
II.
Voor degenen die zich op willen
geven om mee te rijden: dit kan via
info@cvs-schijndel.nl, graag vermelden of je chauffeur of bijrijder
bent. Meer informatie:
www.cvs-schijndel.nl

Mooi lekker
van Orangerie
Van Tilburg
Laar 8 - 5388 HE Nistelrode - Tel: 0412-671235 - www.facebook.com/orangerievantilburg

JARIG?
in april

nIEUW
EchtE ItalIaansE koffIE,
heerlijk om een kopje te komen
drinken of om thuis te gebruiken.

hEErlIjkE caffE frEddo
voor maar € 3,15
Een ijskoffie met heerlijke
cantucci, slagroom, vanille
en cacao
***

GRATIS
naar de film

nIEU

ItalIaans schEpIjs
in de smaken:
hisse hangop yogurt sinaasappel - mandarijn
‘t Dorp 70 - 5384 MC Heesch
0412-474000

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

W

A presto!
ercurio
Gaetano & Yulita M

• T/m 30 april 2015 (onbeperkt) gratis naar alle films voor alle
jarigen in april • Alleen geldig op vertoon van een officieel ID
(geen kopie) • Gasten tegelijk gereserveerd krijgen € 1,- korting
• Niet geldig op zaterdagavond • Kaarten zijn niet vooraf af te halen,
maar reserveren is raadzaam • Kortingen kunnen niet achteraf geclaimd
worden • Niet geldig i.c.m. andere kortingen en/of arrangementen
• Voor 3D-films, lange films en de vide geldt de normale toeslag

0413 - 27 16 16 www.TakeTen.nl
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Café Kerkzicht brengt leven in de brouwerij
LOOSBROEK – Café Kerkzicht bestaat onder leiding van Luc Verhoeven één jaar en dat wordt groots gevierd
op zaterdag 18 april met de Brabantse Toppers en de zingende dj Tim B. “ik breng gezellig wat leven in de
brouwerij”, aldus een vrolijke Verhoeven.
Naast het eenjarig bestaan heeft
Verhoeven nog meer leuke feesten
en activiteiten op het programma
staan. De Heesche uitbater in
Loosbroek doet er alles aan om het
de gasten zo goed mogelijk naar

“Ik had gehoopt dat het zo goed
zou gaan”, blikt hij terug op de
mooie feesten die hij al organiseerde, zoals de Q-Music Party en
de activiteiten met carnaval. Daarnaast geniet Luc ook van vele clubs

hun zin te maken. Wil je in de zomer barbecueën op het terras? Dat
kan! Wil je een spelletjesavond?
Ook dat kan! Wil je vanaf 6.00
uur ’s ochtends met een lekker
ontbijtje naar het Formule 1 racen
kijken? Geen probleem, bij Café
Kerkzicht kan het allemaal, want
alle Formule 1-wedstrijden worden
uitgezonden.
Verhoeven is pas een jaar uitbater van Kerkzicht, maar in die tijd
heeft hij veel veranderd in het café.
Er staan nu meer spelkasten in het
café, er is meer sfeerverlichting en
er staan meer speciaalbieren op
de kaart. In een jaar tijd is Luc ook
echt ingeburgerd in Loosbroek en
heeft hij goede contacten opgebouwd met veel Loosbroekse verenigingen en stichtingen.
Luc Verhoeven

en verenigingen die gebruikmaken
van zijn café. “Nooit sta ik met tegenzin in de kroeg”, besluit Luc.

l o o s b ro e k

PrOGrAMMA CAFÉ KerKzIChT
zATerDAG 18 APrIL Eenjarig bestaan met de Brabantse Toppers
en zingende dj Tim. B.
zATerDAG 13 JUNI uitreikingsavond Lôsbroekwist met de bands
Outline en unfinished Business
zATerDAG 18 JULI Beachsoccertoernooi op het plein met BBQ
zATerDAG 29 AUGUSTUS 90’s Party in samenwerking met de
Kreuge, met onder andere Q-Music het foute uur, Darkraver en
Juellz.
zATerDAG 3 OKTOBer Oktoberfest XXL in samenwerking met
De Toren

/café kerkzicht

Tekst: Matthijs van Lierop Foto: Lianne Gabriels

Lezing Huub Schumacher: God, wat ben je veranderd...!

17 t/m 30
april 2015

Boekhandel Berne houdt op zaterdag 18 april een lezing door Huub schumacher naar aanleiding van zijn
boek ‘God, wat ben je veranderd...! Verleidelijke doorkijkjes op geloven’.

G

eloven in God is - vandaag - verre van zelfsprekend. Mensen nemen
afscheid van de god van hun jeugd. Anderen voelen zich bedrogen door
het beeld van God waarin ze zijn opgevoed, maar voelen ook dat er
‘meer’ is. Vanuit deze omgang met mensen schrijft Huub Schumacher
zijn ‘verleidelijke doorkijkjes op geloven’. Steeds gaat hij uit van menselijke
ervaringen: verlangen, teleurstelling, de onmogelijkheid om je God voor te
stellen. En toch weer die omgang met God, die een extra glans geeft aan het
dagelijkse bestaan. Huub Schumachers lezing gaat over het geloof: waarom
het misschien toch niet zo erg is dat ‘wat wij van oudsher voelen bij het geloof’
aan het verdwijnen is, hoe verrassend moderne denkers van in en buiten de
kerk God gaan zien met andere ogen dan wij gewend waren en nog steeds
gewend zijn...
Zaterdag 18 april, in de abdijkerk van de Abdij van Berne, Abdijstraat 49, 5473
AD Heeswijk, aanvang 14.00 uur (inloop 13.30 uur). Na afloop signeert Huub
Schumacher zijn boek bij boekhandel Berne.
Entree € 7,50 (inclusief koffie/thee), te betalen ter plaatse. Plaatsen kunnen
gereserveerd worden per e-mail: administratie@bernemedia.com.
Welkom!

c a fe

lUc is echt ingebUrgerd in lOOsbrOek
en heeFt gOede cOntacten Met
verenigingen en sticHtingen

INTERNATIONAL ART EXPO
OF PAINTINGS AND DRAWINGS
STUDIO EKATERINA

VERNISSAGE

17 april
ur.
18.00-21.00 u
rarily
o
p
Collection tem
ands.
in the Netherl
sing en
Muzikale verras ’
ils
’Sunny Cockta
VALENTINA PISCOPO
PHILANI LUTHULI
PATRICK RAPAI
SHARON KUISIS
MARC ALEXANDER
WAKABA MUTHEKI
Heilarensestraat 4
Heeswijk-Dinther
tel. 06-10323915
www.ekaterinakruchkova.com

Boekhandel Berne - Abdijstraat 53, 5473 AC Heeswijk - T. 0413-291394 - www.berneboek.com

Laatste Pubquiz van dit seizoen
HEESCH - De formule van de pubquiz is gezet. Dit seizoen stonden er
vijf quizzen op de activiteitenkalender van de Pas. De laatste pubquiz
van dit seizoen wordt gespeeld op vrijdag 24 april.

De quiz bestaat uit verschillende
categorieën met in iedere catego-

rie enkele open- en meerkeuzevragen. Uiteindelijk zal de finaleronde
gespeeld worden met de drie beste
teams.
De finale wordt gespeeld op een
podium, zodat het aanwezige publiek de strijd, de zweetdruppels en

de spanning kan voelen, ruiken en
zien.
Voorbereiding is absoluut niet nodig, vertrouw op je gezonde verstand of op dat van je teamgenoten en het motto van de pubquiz
blijft dat meedoen veel en veel
belangrijker is dan winnen. Meld je
aan via info@de-pas.nl o.v.v. ‘deelname pubquiz’.

Speciaal voor Moederdag!
Net als vroeger,
zelf je Moederdag
cadeautje maken
Leuk om weg te geven, of zelf op je tafel te
zetten. Kom er zoveel maken als je wilt!

6- personen of meer,
maak dan een afspraak
in overleg.
Met minder personen,
schuif dan aan op
maandag 4 mei om
13.30 of 19.00 uur.
De bonbonnière kost
€ 15,- per stuk.

Specialist in chocoladeworkshops

Den Hof 17 - 5388 GN Nistelrode - 06 48546757
creatiefenlekker@telfort.nl - www.creatiefenlekker.nl
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MUzIKAALBERNHEZE
‘Pas met publiek erbij begint de voorstelling te leven’
Herken je eigen verhaal in de liedjes van Gerard van Maasakkers
NISTELRODE - Gerard van Maasakkers weet met zijn liedjes zijn publiek te ontroeren. Ze gaan over zijn ouders, over het kind dat hij nooit had, over de stille tragiek van twee mannen in een bejaardentehuis en over
de lucht die nog vol dagen zit. Ze worden gespeeld en gezongen in het theaterconcert ALLEZ, dat een mix is
van oude en nieuwe liedjes. Op zondag 19 april treedt Gerard van Maasakkers samen met zijn gitarist Harry
Hendriks op in CC Nesterlé in Nistelrode. Aanvang 14.30 uur.
Lang tijd was je ‘wereldberoemd’
onder de rivieren en een grote
onbekende boven de rivieren.
Dat lijkt te zijn veranderd. Hoe
ervaar jij dat zelf?

“Ik heb eigenlijk altijd al wel in heel
het land gespeeld, maar pas de
laatste 10, 12 jaar zijn de zalen ook
daar aan het vollopen. Dat is fijn,
natuurlijk. Misschien heeft het te

maken met ‘stug volhouden’, gewoon doorgaan met mooie dingen
maken. Maar de tijd heeft ook wel
meegeholpen: de belangstelling
voor liedjes in een streektaal is veel

groter geworden en mijn Brabants
is ook zeer toegankelijk. En…
Brabanders wonen overal, dus als
wij dan vanuit het zuiden naar
hun verre woonplaats komen, dan
brengen zij hun buren en vrienden
mee.”
Zowel in 2011 als in 2013 werd
je de winnaar van de Annie M.G.
Schmidtprijs, de prijs voor het beste theaterlied van het jaar. Je kunt
dus stellen dat jij precies weet waar
een goed lied aan moet voldoen.
Wat zijn volgens jou de
ingrediënten van een goed lied?
“Ik doe het niet voor de prijzen
natuurlijk, maar erkenning krijgen

stelling. Als ik dat heb, ga ik overleggen met de regisseur en met de
muzikanten. Welke kant willen we
op?
Al pratend of repeterend wordt
mijn basisidee uitgewerkt. Soms
weet ik precies hoe het moet, soms
heb ik hun hulp hard nodig. Geleidelijk aan ontstaat er een opzet
voor het programma.
En dan moet je vaart maken. Letterlijk, want het moet af vóór de
eerste voorstelling, maar ook inhoudelijk; er moet een grote afwisseling zijn in sferen en muzieksoorten. En; ik moet mijn verhaal
er in kunnen vertellen. Als dat lukt,

Zondag 19 april treedt Gerard samen
met gitarist Harry op in CC Nesterlé
voor je werk is natuurlijk prachtig.
Een liedje moet niet liegen; het
moet echt zijn. Ikzelf schrijf altijd
over zaken die mij raken, maar ik
waak ervoor dar het een te persoonlijk verhaal wordt. Zo blijft er
voor de luisteraar ruimte om z’n
eigen verhaal in het lied te horen.”

Gerard van Maasakkers

Tekst: Daan Bartels Foto: Ronald Rietman

Benefietconcert van het
rembrandt Pianotrio
NISTELRODE - De Osse soroptimistclub Le Papillon houdt op
zondag 19 april een huiskamerconcert voor het goede doel in
Nistelrode.

www.dutchclassicaltalent.nl.
Het laatste optreden van het
Rembrandt Pianotrio was in de
Kleine Zaal van het Concertgebouw van Amsterdam.
Na afloop van het benefietconcert
is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten en met Merel, Ketevan en
Daniël na te praten, onder het genot van een hapje en een drankje.

Het concert begint om 14.30
uur en vindt plaats bij de familie
Slegers - Karsmakers aan de Dijkstraat 13 in Nistelrode. Kaarten à
€ 25,- zijn te bestellen via
osslepapillon@soroptimist, of door
het bedrag over te maken op
bankrekening NL46 ABNA 0441
4045 37 t.n.v. Soroptimist Int. Club
Oss o.v.v. concert 19 april 2015.
Ook voor de late beslissers zijn ter
plaatse kaarten verkrijgbaar.

Wat voor een soort voorstelling is
ALLEZ geworden?
“ALLEZ is, na het wat meer ingetogen vorige programma Lijflied,
een wat lichter programma geworden; veel mooie, lekkere liedjes.
Op verschillende momenten kan
het publiek ook een liedje kiezen
of juist wegstemmen, en oudere
liedjes krijgen hier en daar een
nieuw jasje. ALLEZ is een heerlijk
programma om te spelen!”

Uitwisselingsconcert fanfares
St. Lambertus en Wilhelmina
NISTELRODE - Fanfares st. Lambertus uit Nistelrode en Fanfare Wilhelmina uit Nederasselt verzorgen
op zaterdag 18 april een bijzonder
uitwisselingsconcert in schaijk.
Fanfare Wilhelmina is in 1923 opgericht en dankt haar naam aan de
toenmalige Koningin die in dat jaar
haar 25-jarige regeerperiode vierde. De vereniging is daarmee iets
ouder dan Fanfare St. Lambertus
uit Nistelrode die in 1946 werd opgericht. Beide zijn bloeiende verenigingen met veel jeugdleden.
Van oudsher hebben de verenigingen een goede band met elkaar.
Meerdere malen werd zelfs geza-

De opbrengst van het concert is
bestemd voor leermiddelen en
onderwijs aan Syrische kinderen
die naar Turkije zijn gevlucht. De
Nederlandse Soroptimisten en
UNICEF Nederland slaan de handen ineen. Samen zorgen ze ervoor dat Syrische kinderen in
Turkije weer naar school kunnen
gaan. ‘Een verloren generatie? Dat
laten we niet gebeuren!‘
Het Rembrandt Pianotrio is een
jong ensemble met de getalenteerde musici Merel Vercammen
op viool, Ketevan Roinishvili op
cello en Daniël Kool aan de piano.
Ze spelen werken van Beethoven,
Poulenc, Martinu en Mendelssohn.
Als solist en in andere formaties,
zoals duo en kwartet, is elk van de
leden van het Rembrandt Pianotrio te beluisteren in bekende concertzalen en op radio en tv. Ook
zijn Ketevan en Daniël binnenkort
te horen in de finale van Dutch
Classical Talent Award,

Behalve liedschrijver, ben je ook
bandleider en theatermaker. Hoe
vallen die verschillende rollen
samen?
“Meestal schrijf ik wel met een
thema in m’n achterhoofd. Dat
thema zit al in de titel van de voor-

wordt het hoog tijd om er publiek
bij te halen. Want pas dan begint
een voorstelling echt te leven.”

menlijk het jeugdkamp georganiseerd. Daarnaast delen de beide
verenigingen hun muzikaal leider;
Jos de Kleijn. De muzikale leiding
ligt bij dit concert dan ook volledig
in zijn handen.
Beide fanfares verzorgen elk een
deel van het programma. De vereniging uit Nistelrode neemt naast het hoofdorkest - ook haar
jeugdgeleding Happy Fiep mee,
die tijdens enkele nummers van de
fanfare een bijdrage levert.
Het concert vindt plaats in De
Phoenix, Pastoor van Winkelstraat
1 in Schaijk. De zaal is open vanaf 19.00 uur, aanvang concert is
19.30. De toegang is gratis.
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Marijke Floris Wonen in Berlicum geheel vernieuwd
INTerIeUrADVIeS
BERLICUM - Marijke Floris heeft de showroom in haar landelijk gelegen schuur van een oude Brabantse
boerderij volledig opnieuw ingericht. en aangepast aan de huidige tijd. Nieuwe meubels, nieuwe kleuren en
een grote nieuwe collectie gordijn- en meubelstoffen van de hoogste kwaliteit. Met haar gevoel voor kleur,
kwaliteit en harmonie adviseert Marijke Floris haar klanten bij de inrichting van hun huis.

De showroom, ingericht met meubels, gordijnen, tafels, lampen,
kussens en plaids straalt harmonie
uit. Dezelfde harmonie die Marijke
nastreeft in de huizen waar zij advies geeft. Samen met de bewoners kijkt zij in het huis en vertaalt
de wensen in concrete acties. Zij
zoekt naar meubels of meubelstoffen, vloerbedekking, gordijnen,
verlichting en kleuren op de muur.

Bedoeling is dat de smaak en stijl
van de bewoners in hun huis altijd
herkenbaar zijn en dat er harmonie
heerst in het huis.
Door haar jarenlange ervaring
en kennis van de producten, kan
Marijke Floris je informeren over
de mogelijkheden. Als de keuze
is gemaakt zorgt zij voor de rest,
zoals bijvoorbeeld het opmeten en
maken van gordijnen en het ophangen van de gordijnrails, gordijnen en blinds. In het eigen atelier
kunnen banken en stoelen worden

Marijke (links) bespreekt met klanten de stoffen en kleuren voor hun huis

DE

OPeN DAGeN

OP 17, 18 eN 19 APrIL
VAN 11.00 TOT 17.00 UUr
gerestaureerd en gestoffeerd. Doe
je dat liever zelf, dan is er de mogelijkheid om een stoffeercursus te
volgen.

Maak gerust een afspraak voor
een vrijblijvend bezoek aan huis.
Wilt u advies?
Tot 1 juli is het eerste uur gratis.
De ruimte is zowel showroom als
atelier, waar iedereen van harte
welkom is om een kijkje te nemen.
MARiJKE FLORis WONEN
De Ploeg 30
5258 EZ Berlicum
073-503 5 305
06-12 22 48 20
www.marijkefloriswonen.nl

grootste modewinkel VAN NEDERLAND!

ACTIE
€298,-

+ 2 gratis overhemden
+ 2 gratis stropdassen*

MOOI IN PAK

*of een gratis 2-pack t-shirts.
Actieperiode: t/m 3 mei 2015
Zolang de voorraad strekt

liefde voor het vak!

MODE SCHOENEN
EN SPORT VOOR JONG
EN OUD

600 +

RUIM 600
MODEMERKEN
ONDER ÉÉN DAK

UNIEKE
EN GRATIS
VERMAAKSERVICE

24/7 ONLINE
WINKELEN
OF RESERVEREN

NATUURLIJK

VELE VOORDELEN
VOOR VASTE
KLANTEN

RUIM 500 GRATIS
PARKEERPLAATSEN
VOOR DE DEUR

.
GRATIS VERS
GEMALEN KOFFIE IN
ONZE LUNCHROOM

Veeezlier!
pl

NISTELRODE 10.000M2 MODE SCHOENEN SPORT | RAVENSTEIN 2.000M2 MODE | SCHIJNDEL 1.000M2 MANNENMODE | ALTIJD ONLINE VANTILBURGONLINE.NL
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KArWeI VerNIeUWT FOrMULe:

vestiging heesch ondergaat
als eerste een metamorfose

De verbouwing is bijna klaar

HEESCH - Op 21 april 2015 opent een compleet vernieuwde KARWEI in Heesch haar deuren.

Dit is de eerste vestiging van KARWEI die volledig is ingericht volgens de laatste formule van
KARWEI. Daarbij wordt het decoratieve aspect van een van de grootste bouwmarktketens
van Nederland nog sterker benadrukt, zonder de echte klusbouwmarkt uit het oog te verliezen. Franchisenemers Marc en Mariëlle Leijen zien het als een geweldige kans om hier als
eerste mee van start te gaan.

Mariëlle en Marc

KARWEI is de meest decoratieve
bouwmarkt van Nederland. De
nieuwe formule is er op gericht de
klant nóg meer inspiratie te bieden. Een aangepast assortiment,
de uitstraling van de winkel, maar
ook het personeel zijn daarbij de
belangrijkste speerpunten. De nadruk komt nog meer te liggen op
service en advies. Daar ligt precies
de kracht van eigenaren Marc en
Mariëlle Leijen.
iNsPiRATiEPuNTEN
Eind 2007 is het ondernemersechtpaar gestart als franchisenemer
van KARWEI. Marc: ”Het decoratieve en de focus op wonen sprak
ons meteen aan. Dat aspect wordt
nu nog verder uitgebreid. Wat
meteen in het oog springt is de
nieuwe indeling van de winkel. In
plaats van het vertrouwde lange
rechte gangpad in het midden van
de winkel, heeft de nieuwe formule een gangpad dat rondloopt.
Klanten komen zo vanzelf langs
verschillende inspiratiepunten vol
ideeën voor in huis. Zo wordt de
klant nog meer geïnspireerd om
zelf aan de slag te gaan.”
Mariëlle vult aan: “Voorheen
was er maar weinig ruimte voor

presentaties. De ideeën uit het
KARWEI-magazine IDEE konden
we niet goed kwijt. Nu stap je echt
de wereld van IDEE binnen.”
ADViEs
Marc: ”Voor de klusser is er het
klusplein. Er is een kluscoach, een

Bij KARWEI komt de klant altijd
op de eerste plaats. Mariëlle kan
het niet vaak genoeg benadrukken: “Service is voor ons het allerbelangrijkste. Als de klant iets wil,
wordt er alles aan gedaan om het
te regelen. Onderling is er een hele
goede sfeer. We komen zelf veel

groter. Zij kijken vooruit en kiezen
er voor te investeren. Zij zijn zeer
gemotiveerd, net als hun medewerkers. Die staan te popelen om
de klanten nog meer inspiratie te
bieden. Die instelling past precies
bij de koers van KARWEI. Dat
maakt deze vestiging perfect voor

‘Voor d� klusser i� er he� klusplei�’
expert die gericht advies geeft
om de klus te klaren. Klanten die
juist lekker rond willen struinen en
ideeën willen opdoen voor hun
interieur, kunnen terecht bij de
stijlcoach. Zij is speciaal aangenomen voor advies over bijvoorbeeld
kleur, stijl en licht.”
KARWEI schuift op richting speciaalzaak en daar hoort deskundig
personeel bij. Marc. “Wij werken
uitsluitend met vakbekwaam personeel. We zorgen dat de juiste
persoon op de juiste plaats staat.
Bij de verf staat dan ook een echte
verfspecialist en in de werkplaats
werkt een echte timmerman.”

op de winkelvloer. Er is een heel
hecht teamverband. Het leuke is:
dat merkt de klant.”
LEF
De keuze om in Heesch de nieuwe
formule te introduceren was snel
gemaakt. Machiel van der Sluis
(Formule directeur KARWEI): ”De
vestiging in Heesch behoort met
zo’n 2200 vierkante meter tot de
kleinere winkels van KARWEI.
Deze bouwmarkt is in handen van
een stel jonge ondernemers die
lef hebben. Ze hebben zich bijna
acht jaar geleden bij de KARWEIformule aangesloten en durven nu
al de stap te zetten naar nieuw en

de introductie van deze vernieuwde formule.”
OPENiNG
De vernieuwde winkel start op
dinsdag 21 april vanaf 18.00 uur
met een openingsfeest voor het
publiek. Op de openingsdag is de
winkel geopend tot 24.00 uur.
FEiTEN EN CiJFERs
De KARWEI-bouwmarkten zijn de
meest decoratieve bouwmarkten
binnen de doe-het-zelfbranche.
De formule behoort met 136
bouwmarkten en een webshop tot
de drie grootste bouwmarktketens
in Nederland.

Cereslaan 9 - 5384 VT Heesch - 0412 474 818 - www.karwei.nl
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efkes Anders: Gek zijn is gezond in ‘Getemd’

Prachtig bedacht, mooi uitgeschreven en ijzersterk uitgevoerd.
Een ingenieuze wijze om een rol te onderstrepen.
NISTELRODE – Efkes Anders kan met haar theatervoorstelling in CC Nesterlé een tweede succesvolle productie afvinken. Efkes anders noemde de voorzitter ook de voorstelling Getemd en doelde hierbij op het
oorspronkelijke verhaal van shakespeare. Anneke van den Heuvel, de regisseuse, schreef het stuk om naar de
twintigste eeuw, waarin zij precies de juiste personen aan de juiste rollen wist te koppelen. Na een ingenieus
rollenspel met eersteklas toneelspel, was de conclusie van het verhaal ‘Gek zijn is gezond’.
Jo van Breemaat, Karin van Dijk,
Wouter de Mol, Antoinette Verstegen, Ria van Zeeland en de nieuwe

spelers Jan Leeijen, Jonas Smits
en Rick van der Steen kregen een
interessante uitdaging; doordat

Katherina en zus Bianca gespeeld
werden door ieder drie personen.
Simone van der Heijden, Ivonne
Leeijen en Marleen Smits vertolkten identiek aan elkaar het personage Katherina, in een rol waarbij
ze alle drie gelijktijdig op het podium verschenen. Zo ook zus Bianca;
vertolkt door Sophie van de Laar,
Wendy Nelissen en Renske Timmers.
Het verhaal
Harold en Eveline zijn failliet, waarbij tante Vivian met een oplossing
op de proppen komt. Wanneer
de oudste dochter Katherina binnen een jaar zal trouwen en een
kind zal krijgen, erft ze behalve de
adellijke titel die haar tante draagt,

ook enkele miljoenen. Dit zou een
makkelijke opgaaf voor zus Bianca,
de liefste van het stel, zijn geweest.
Katherina echter is een stoere meid
met haren op haar tanden en niet
zomaar getemd. Als Peter geld
ruikt, weet hij haar voor zich te
winnen.
Uiteindelijk zal ook Peter inzien dat
hij niet voor het geld wil trouwen,
hij is echt gek op haar en vraagt
hetzelfde, aan de inmiddels omgeslagen Kat. Deze vecht voor haar

geluk en ziet in dat trouwen ook
voor haar weggelegd is nu ze de
ware ontmoet heeft.
Het publiek kon smullen van een
serieus stuk waarin de nodige humor verwerkt werd. Door de herkenbare situaties werd het stuk van
een ouderwets romantisch verhaal
naar de realiteit gebracht.
Chapeau voor de spelers, maar
ook voor de regisseuse Anneke,
die deze shaker vol talent tot een
perfecte cocktail wist te mixen.

Lezing door prof. Margriet Sitskoorn: ‘het (a)sociale Brein’
HEESWIJK-DINTHER - Op maandag 20 april geeft Prof. Margriet sitskoorn een lezing met als titel ‘Het (a)
sociale brein’. Ze spreekt over de kracht van geven en de ontwikkeling van wijsheid. Concreet is de vraag
hoe de mens omgaat met kennis van de werking van het brein. Wat weten we en vooral wat doen we er dan
mee? sitskoorn stelt de vraag wat er in ons brein gebeurt, waardoor wij zelfs mensen in nood toch kunnen
negeren.
Aan de hand van intrigerende
verhalen, wetenschappelijke bevindingen en controversiële dilemma’s biedt professor Sitskoorn
een blik op hoe we ons daartegen
actief kunnen wapenen.
Hoe we ons kunnen ontwikkelen van ‘homo sapiens’ tot ‘homo

sapiens verus’: de waarachtig wijze
mens?
Margriet Sitskoorn is hoogleraar
klinische neuropsychologie
in
Tilburg en bekend van televisie
als vaste gast in het programma
Nieuwslicht bij de VARA en bij de
nationale IQ-kwis van BNN.

De avond begint om 20.00 uur in
de Abdij van Berne in Heeswijk.
De entree van € 10,- is inclusief de
koffie/thee in de pauze en dit komt
geheel ten goede aan de Stichting
Solidair mat Jamtara.
Aanmelden vooraf wordt op prijs

Laarhof 54 te Nistelrode
Te huur

Woonhuis
Vanaf 16 mei 2015
Inlichtingen: 06-53350627
Voorzien van airco,
vloerverwarming en
warmteterugwinunit.

Begane grond: slaapkamer, keuken, woonkamer, luxe
badkamer, berging, hal en toilet.
Verdieping: slaapkamer, garderobekast, toiletruimte
met wastafelmeubel en cv ketel.
Gordijnen, tafels, stoelen, kast, tv, koelkast, vriezer,
wasmachine en diverse andere spullen aanwezig.

gesteld. Reserveren kan via:
berne-anders@abdijvanberne.nl.
Margriet sitskoorn
Prof. dr. Margriet Sitskoorn is
hoogleraar klinische neuropsychologie aan de Universiteit van
Tilburg. Zij doet onderzoek naar de
relatie tussen gedrag en plasticiteit
van het menselijk brein.
Ook is zij directeur van het Neuro
Cognitief Centrum Nederland en
lid van de gezondheidsraad.

Vanaf heden diverse

KOOLPLANTJES
te koop

Willibrordusweg 6 - 5374 NG Schaijk - 0486-461440

Voorjaarsaanbieding

Korting
van 10%
bij besteding vanaf
€ 50,- aan tuinplanten

Bij inlevering van
deze advertentie
een leuk

presentje
cadeau!

info@verstegentuinplanten.nl - www.verstegentuinplanten.nl

Het adres voor
Veevoer
Honden- en kattenvoer
Dierenbenodigdheden
Meststoffen
Zaai- en pootgoed
Tuingereedschap
Meerstraat 32
5473 VW Heeswijk
+31 (0)413 291 403
+31 (0)413 293 401
info@cvanlieshout.nl
www.cvanlieshout.nl

ADRES
TELEFOON
FAX
E-MAIL
WEBSITE
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Afscheid Petrus-emmaus-Cantorij
HEESCH - Nadat de Emmauskerk
in december 1995 definitief werd
gesloten, zijn wij als EmmausCantorij op 10 december 1995
overgegaan naar de Petruskerk.
Voor ons als Cantorij van de Emmauskerk was dit een hele overgang. We waren welkom als Emmausgangers in deze nieuwe
parochie. Na wat gewenning, ging
alles als vanouds door. De naam
van de kerk werd veranderd in
Petrus-Emmaus kerk en ons koor
werd
Petrus-Emmaus-Cantorij.
Harrie Oude Vrielink was vanaf
1987 organist en Gerard Kock van-

af 1989 dirigent. Samen hebben
we een mooi en groot repertoire
opgebouwd. Nadat Harrie Oude
Vrielink in 2003 oogproblemen
kreeg, heeft Gerard Kock de taak
op zich genomen van dirigentorganist, zodat we gewoon door
konden gaan. In mei 2011 gaf
Gerard Kock - na ruim 22 jaar - te
kennen dat hij wilde stoppen bij de
Cantorij, een grote teleurstelling.
Wat nu ? Na lang zoeken vonden
we in Antoon van Dongen een
nieuwe organist-dirigent. Na 4 jaar
kreeg Antoon hartproblemen en
was hij genoodzaakt te stoppen. In
goed overleg met de leden, heb-

ben we besloten om op 22 maart
2015 te stoppen. Het is - gezien
de hogere leeftijd en de achteruitgaande kwaliteit van de laatste
jaren - een wijs besluit. Een van de
koorleden begon dit jaar precies 50
jaar geleden bij de Emmauskerk!
Daarnaast zijn er leden die 30, 40
en meer dan 50 jaar in het kerkkoor zingen.
Diegenen die willen blijven zingen,
zijn van harte welkom bij een van
de andere parochiekoren.
Bestuur en leden Petrus-EmmausCantorij

eensgezinde ‘ijzeren’ actie Sint Servaes
HEESWIJK-DINTHER - Harmonie sint servaes hield haar jaarlijkse oud ijzer actie op 11 april. Naast de wekelijkse activiteiten van de oud ijzercommissie op donderdag, wordt er één keer per jaar een hele zaterdag
gepland om alle straten van Dinther langs te gaan en - op verzoek - ook buiten Dinther oud ijzer op te halen.

Middag vol inspiratie
voor vormelingen
HEESWIJK-DINTHER/LOOSBROEK - Hoe is je leven en wat kun je
allemaal nog doen als je in een rolstoel zit of niets meer kunt zien?
Wat betekent het om in een kleine cel in de gevangenis je dagen door
te moeten brengen en waarom kies je ervoor om deze gevangenen
te begeleiden?
Hoe is het om bij het leger te zijn
en wat betekent het dat je als
aalmoezenier niet met wapens
wilt vechten maar met het kruis
van Christus? Waarom vind je het
belangrijk om mensen te gaan
helpen die in de schulden zitten
of afhankelijk zijn van de voedselbank en wat betekent dat voor
hen? En hoe kun je kickbokser
zijn en tegelijk ook christen?

manier in het leven staan. Ook dit
jaar weer wisten de zeven speciale gastsprekers met hun verhalen
de kinderen te boeien, te laten
nadenken en vooral te inspireren.
In groepjes gingen de vormelingen met hen in gesprek en werden er spelletjes gedaan: daarna
namen de kinderen deel aan de
viering in de abdijkerk met de

als aalmoezenier niet met waPens vecHten
maar met Het kruis van cHristus? en Hoe kun
Je kickbokser zĲn en tegelĲk ook cHristen?
Deze en andere vragen kwamen
aan bod op zaterdag 11 april tijdens de abdijdag voor alle vormelingen uit de parochies van
Heeswijk, Dinther, Loosbroek en
Berlicum/Middelrode. Deze abdijdag vindt elk jaar plaats op het
terrein van de abdij van Berne.
Daar kunnen de kinderen elkaar
en de norbertijnen ontmoeten
én mensen die op een bijzondere

Norbertijnen. Aan het einde van
de dag werd er nog samen een
broodje gegeten en even nagepraat.
Met de hulp van ouders en de leden van de werkgroepen Vormsel werd deze abdijdag weer een
mooie middag voor iedereen:
vormelingen, gasten én begeleiders.

Winnaar
Filmhuis De Pas
Henk Buijks
Met een kleine vijftig leden werd
dit jaar de 53e editie van de oud
ijzeractie gehouden. In acht routes werden alle huizen van Dinther aangedaan en konden ze - in
de loop van de dag - vaststellen,
dat heel veel mensen hun oud
ijzer belangeloos aan de harmonie
aanbieden.
Want alle kleine gespaarde hoopjes, samen met een aantal grote
klanten in het buitengebied, maakten het inzamelen dit jaar weer
meer dan de moeite waard. Pas te-

gen vijven waren alle hulptroepen
weer terug op de verzamelplek.
Met zorg werden alle ijzermaterialen gescheiden en ter plekke verwerkt in de klaarstaande containers. De oud ijzer commissie had
zich weer uitstekend voorbereid op
de inzameldag en ook het weer met hier en daar een klein spatje
regen - werkte uitstekend mee.
Vooral de gezelligheid en de eensgezindheid op deze dag, waarin leden, maar ook andere vrijwilligers
van buiten de vereniging samen-

werken, maken het elk jaar weer
tot een hele fijne dag. Met een
mooie opbrengst tot gevolg.
We willen alle inwoners
Dinther - en ook Heeswijk danken voor het sparen van
oud ijzer. We hopen volgend
weer op u te mogen rekenen.

van
behet
jaar

Mocht u tussentijds van uw oud
ijzer af willen, neem dan contact op
met Gerard Barten 0413-291402
of per mail via
voorzitter@st-servaes.nl.

• Trimmen op massage-achtige wijze
• Feather extensions zetten

06-20 60 36 56

Schutsboomstraat 4 5384 GT Heesch

www.trimsalonbeautydog.nl

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

De complete boekhouding
op maat
Uitbesteding van uw financiële administratie
bespaart u veel tijd en rompslomp.

Meer weten over onze dienstverlening?

Neem vrijblijvend contact met ons op om te kijken wat
Van Schayk voor uw bedrijf kan betekenen.

Van schayk maakt u wegwijs
In de wereld van administratie en belastingen

geur, woon & kadoshop
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De biecht & de zonde
Een dagje zorgeloos zondigen in de Maashorst

– De fietsroute van 30-40 km is niet zomaar een route in de Maashorst. Heeft u
belangstelling om met een fietsroute een prachtige expositie te bezichtigen en daarbij culinair te genieten? Dan heeft de Maashorst in samenwerking met de VVV, Brabantse Hoeve,
de Pastorie, De Vrije Teugel en Eetcafé ’t Pumpke een extra verrassing voor u in petto.

BERNHEZE

Gezellig met vrienden of familie
een dagje zorgeloos zondigen in
de wondermooie Maashorst. Deze
fietsroute voert u langs allerlei religieuze hoogtepunten vol historie.
De Zeelandse Pastorie, het Museum voor Religieuze Kunst en
natuurlijk de vele kerken die deze
regio rijk is.
Onderweg kunt u afstappen voor
lekkernijen die de zonde meer dan
waard zijn. Bourgondisch borrelen met traditioneel trappistenbier
en hemels genieten van echte
streekproducten. En er is natuurlijk genoeg tijd om uw zonden te
overdenken. Op een van de gezellige terrassen op de route of op de
biechtstoel in ‘De Goeikamer’. Wat
u bezoekt, welke zonden u begaat
of waar u opstapt en eindigt, is
helemaal aan u. Dus spring op de
fiets en proef het prachtige parochieleven!
Naast het genieten van de prachtige historische hoogtepunten, de
heerlijk gerechten en van uw gezelschap hebben de ondernemers
ook nog interessante acties, fietsverhuur, een fietsroute - verkrijgbaar voor € 0,50 – en een kortingskaart.

Laat u verleiden en als u toch gaat zondigen, zondig dan goed
Kunnen we je verleiden?
• La Trappe: isid’or, Blond, Dubbel, Tripel, Quadrupel of de Witte Trappist
Proef de stilte van dit integer gebrouwen trappistenbier!
• Bij de Vrije Teugel: Borrelplateau met overheerlijke streekproducten.
• De Brabantse hoeve heeft ‘n zalige zonde uit de Maashorst; vers gebak met
kersen en cranberry’s.
• De Pastorie serveert heilige bonensoep en 10% korting op de gehele rekening.
• Bij eetcafé ’t Pumpke is de ware ‘zonde’: ambachtelijk speltbrood met carpaccio.
sprookjesijs volgens oud ‘Nisserois’ recept.

Brabantse Hoeve
Zeelandsedijk 29
5408 SL Volkel
0413-275 070
www.brabantsehoeve.nl

De Pastorie

Kerkstraat 51
5411EA Zeeland
0486-852 300
www.depastoriezeeland.nl

De Vrije Teugel
Bedafseweg 22
5406 TM Uden
0413-263 088
www.fitland.nl

Eetcafé ’t Pumpke
Raadhuisplein 7
5388 GM Nistelrode
0412-612 956
www.eetcafetpumpke.nl

Wandeling in De Maashorst
MAASHORST - Zand, stenen en bodem vormen het thema van de wandeling in natuurcentrum De Maashorst op zondag 19 april.
Onder leiding van een deskundige IVN-natuurgids komen de wandelaars van alles te weten over de bodem waar je normaal gesproken zo overheen loopt. De Maashorst is een bijzonder
gebied en er is van alles te vertellen over de diverse grondsoorten die je hier aantreft. Er gaat een grondboor mee om diverse grondsoorten te bekijken en ook stenenkaarten waarop te
zien is welke stenen hier zoal voorkomen. De wandeling duurt ongeveer anderhalf uur. Aanvang 10.30 uur. Kosten: € 3,- volwassene, € 2,- kind.
Om van deelname verzekerd te zijn graag vooraf opgeven, info: www.natuurcentrumdemaashorst.nl.
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mooi & in de streek

in de streek

Streekvol – geschenken en kerstpakketten
vol smaakvolle streekproducten
HEESWIJK-DINTHER - smaakvolle, ambachtelijke en pure streekproducten in een feestelijk pakket: dat
is streekvol! Voor elke feestelijke aangelegenheid stelt eigenaresse Manon van schijndel uit Heeswijk-Dinther cadeaus, relatiegeschenken en kerstpakketten samen en verkoopt deze met veel liefde en
plezier in haar online winkel www.streekvol.nl.
Met de smaakvolle streekpakketten van Streekvol is het een
feest om familie, vrienden, collega’s of medewerkers te verrassen.
Relatiegeschenken, kerstpakketten en jubileum- en verjaardagscadeaus, voor man en vrouw,
een grote order of een wat kleinere wens: er is voor elk wat
wils. ‘Streekvol’ onderscheidt
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zich door de persoonlijke benadering plus een uitstekende
en betrouwbare klantenservice.
Neem nu alvast contact met ons
op voor de mogelijkheden voor

dat proeft u! Streekvol is ervan
overtuigd dat door de aankoop
van streekproducten, de lokale
economie en voedselproductie
gestimuleerd worden en ook

Van relatiegeschenken en kerstpakketten
tot jubileum- en verjaardagscadeaus’
de kerstpakketten vol heerlijke
streekproducten!

kleinschalige projecten de kans
krijgen om zich te ontplooien.

SMAAKMAKerS
Boeren en smaakmakers zijn elke
minuut van de dag bezig om alleen de beste en mooiste streekproducten te produceren. En

BeSTeLLeN IS eeNVOUDIG
In de online winkel
www.streekvol.nl bestelt u eenvoudig vanuit uw luie stoel,
waarna u binnen enkele dagen
uw pakket in huis ontvangt.

Heeft u liever persoonlijk contact
of wilt u uw pakket(ten) gewoon
graag persoonlijk op komen halen?
Dat is geen enkel probleem, bel
dan met Streekvol op nummer
06 57 32 31 82.

AANBIeDING!
Verras uw moeder met Moederdag en geef De Verwentas
cadeau. Een heerlijke tas gevuld met heerlijke Maashorst
asperges, jam en dessertsaus en
smaakvolle muesli van De Halm!

Voor meer informatie en bestellen kunt u contact opnemen met:
sTREEKVOL
Manon van Schijndel
06-57323182 - info@streekvol.nl - www.streekvol.nl

* Discus traktaties
koekjes en kluifjes
* Puppy & kitten
welkomstpakket
* Discus voer
1 + 1 gratis
* Total bite
geeft energie

SPANJERS VOOR DIER EN TUIN

  

Schoonstraat 2a 5384 AN Heesch 0412-47 44 45
Bossestraat 65 5374 HS Schaĳk 0486-46 13 86
info@spanjersvoordierentuin.nl www.spanjersvoordierentuin.nl

J. Verkuijlen - Boterweg 2 - Heeswijk-Dinther - 0413-291211

Onze eerste
verse hOllandse asperges
& aardbeien
zijn er weer
Geschild en ongeschild verkrijgbaar.
Zie ook www.geschildeasperge.nl
Openingstijden dagelijks van 8.00 tot 18.00 uur of in de automaat.
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PrAKTISChe INFOrMATIe

Brabant in beweging voor amateursportverenigingen

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

Een nieuw scorebord, nieuwe ballen of netten of werken aan toegankelijkheid voor mindervalide clubgenoten: het zijn allemaal dingen die extra geld kosten. Geld dat een amateursportvereniging vaak niet heeft. De
Karavaan is een nieuw Brabants sportevenement dat via crowdfunding voorzieningen voor sportclubs mogelijk maakt. Brabantse topsporters helpen de clubs om zoveel mogelijk geld op te halen voor de projecten.

Gemeentehuis
Maandag t/m vrijdag: 8.30-12.30 uur
Woensdag: 8.30-19.00 uur
Milieustraat
De Morgenstond 4
Heeswijk-Dinther, tel.: 14 0412
woensdag 13.00-18.00 uur
vrijdag 13.00-18.00 uur
zaterdag 8.30-16.00 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

Naar de gemeente?
Maak altijd een afspraak!

- via www.bernheze.org
- telefonisch 14 0412
- bij de receptie in het
gemeentehuis

AGeNDA
22 APrIL 2015
Informatieavond
Centrumplan Heesch
Cultureel Centrum de Pas,
19.30 uur
23 APrIL 2015
Gemeenteraadsvergadering
Gemeentehuis Heesch
19.30 uur

Sportverenigingen kunnen een
project aanmelden via
www.brabant.nl/dekaravaan.
Leden en andere sportliefhebbers
gaan vervolgens geld inzamelen
door mee te doen aan een sportieve uitdaging met Marianne Vos,
Yuri van Gelder, Nadine Broersen
of een andere topsporter. Voor het
meedoen aan een uitdaging laten
ze zich sponsoren.
Op 14 mei 2015 (Hemelvaartsdag)
worden op zes plekken in Brabant
de uitdagingen uitgevoerd. Een
wielerpeloton onder leiding van

Marianne Vos (de zevende uitdaging) verbindt de locaties met
elkaar. Aan het eind van deze dag
wordt tijdens een feestelijke finale,
live uitgezonden op Omroep Brabant, bekendgemaakt hoeveel
projecten er bij de verschillende
sportverenigingen gerealiseerd zijn.
Sportclubs, dit is een mooie mogelijkheid om extra geld op te halen
voor een project van de vereniging.

Meer informatie op
www.brabant.nl/dekaravaan

De Karavaan is een initiatief van de
provincie Noord-Brabant en Team
Brabant Sport.

Festiviteiten 70 jaar bevrijding Bernheze
Op 5 mei 2015 is het 70 jaar geleden dat er een einde kwam aan de Tweede Wereldoorlog en dat Nederland
werd bevrijd van de Duitse bezetter. Ook in Bernheze vieren we om de vijf jaar op 5 mei de bevrijding.
Naast de traditionele herdenkingen op 4 mei in Heesch, Nistelrode
en Heeswijk-Dinther is er voor
5 mei een feestelijk programma samengesteld.
Ophalen bevrijdingsvuur in
Wageningen
Een groep lopers, met vertegenwoordigers uit alle kernen, vertrekt
op 4 mei om 22.00 uur uit Loosbroek naar Wageningen om het
bevrijdingsvuur op te halen. Op
5 mei om 8.00 uur komen ze aan
in Loosbroek, waar burgemeester
Moorman om 8.45 uur het bevrijdingsvuur zal ontsteken. Aansluitend is er een ontbijt voor geno-

digden, waaronder de veteranen
en de lopers.
Ontsteken bevrijdingsvuur
in de kernen
Om 11.30 uur wordt het bevrijdingsvuur ontstoken in alle kernen
door een vertegenwoordiger van
het college en veteranen uit de betreffende kern.
Middagprogramma
Om 14.30 uur treden Lya de Haas
en Henny Korsten op in Zaal Kerkzicht in Loosbroek. De kaarten
hiervoor worden verloot onder leden van de KBO’s.

Bevrijdings-rockconcert
In Loosbroek, op het parkeerterrein voor Zaal Kerkzicht, wordt
een grote tent geplaatst. Om
20.00 uur ’s avonds start hier een
rockconcert van Fanfare Aurora
uit Heesch met de Piccadilly’s en
Fanfare Sint Willibrord uit Heeswijk-Dinther met de Herrie Davidson Band. Een bijzonder concert,
voor alle inwoners van Bernheze.

Gevonden en
verloren
voorwerpen
Als u een voorwerp heeft verloren of gevonden (bijvoorbeeld
bril, fiets of portemonnee), kunt
u dit registreren bij de gemeente.
Kijk op www.bernheze.org voor
een overzicht, informatie over de
procedure en de registratieformulieren. u kunt voor de registratie tijdens de openingstijden
terecht in het gemeentehuis,
De Misse 6 in Heesch, of bellen
14 0412.
Paspoort, id-kaart of rijbewijs
U kunt een vermissing van paspoort, id-kaart of rijbewijs bij de
gemeente opgeven. U hoeft daar
dus niet meer voor naar de politie. U moet persoonlijk aangifte
doen. Het kan niet digitaal of per
telefoon. Maak daarvoor een afspraak.

20.00 uur voor het rockconcert in
Loosbroek.
Meer informatie volgt via deze
krant en www.bernheze.org

Wij nodigen u van harte uit om
aanwezig te zijn bij het ontsteken
van het bevrijdingsvuur om 8.45
uur in Loosbroek, om 11.30 uur
in Heesch, Nistelrode, Vorstenbosch en Heeswijk-Dinther en om

COLLeGeBeSLUITeN

31 maart 2015

Collegevoorstel startnotitie economische beleidsnota
Het college heeft kennisgenomen van de startnotitie economische beleidsnota en besloten deze voor te leggen aan de Raadscommissie Bestuur en Strategie op 11 mei 2015.
Motie zonnepanelen Heesch West
Het college stelt een notitie ter informatie aan de gemeenteraad vast over de stand van zaken van een onderzoek naar de mogelijkheden van zonnepanelen op het beoogde bedrijventerrein Heesch West.
Bijdrage renovatie & privatisering kleedaccommodatie vv HVCH
In het bestuursakkoord 2014-2018 is opgenomen dat de privatisering van kleedaccommodatie van voetbalvereniging HVCH wordt afgerond op dezelfde manier als bij andere Bernhezer voetbalclubs. Het college stelt de gemeenteraad voor een eenmalige bijdrage aan HVCH beschikbaar te stellen waarmee de vereniging de kleedaccommodatie op voldoende
(onderhouds)niveau kan brengen en vervolgens in eigendom van de gemeente kan overnemen.
Raamcontract met Velopa voor levering straatmeubilair
De gemeente sluit een raamcontract af met Velopa met een looptijd van minimaal drie jaar voor de levering van straatmeubilair en aanverwante artikelen.
Operationeel programma gemeentelijk waterbeheer 2015
Ten behoeve van de uitvoering van het gemeentelijke waterbeheer voor het jaar 2015 heeft het college een uitvoeringsprogramma vastgesteld. Dit programma is gebaseerd op het
gemeentelijke rioleringsplan en waterplan.
Aanbesteding contractbeheer leerlingenvervoer
Het college heeft besloten om het contractbeheer leerlingenvervoer voor de schooljaren 2015-2016 en 2016-2017 op te dragen aan de firma TC&O Management voor Vervoer.
Perspectiefnota 2016-2019 Het college heeft voor volgend jaar zijn plannen vastgesteld in de perspectiefnota. Deze nota wordt met de gemeenteraad besproken en zal de grondslag
zijn voor het samenstellen van de begroting 2016.
Onderzoek opzet toeristenbelasting
De gemeente is in oktober 2014 gestart met een onderzoek naar de opzet van de toeristenbelasting in Bernheze. Hierbij zijn alle huidige belastingplichtigen voor de toeristenbelasting en diverse belangenorganisaties betrokken. Op 11 mei 2015 wordt het onderzoek behandeld in de Raadscommissie Bestuur en Strategie. Op 28 mei 2015 komt het voorstel ter
besluitvorming in de gemeenteraad.
Besluitenlijsten van de collegevergaderingen vindt u op www.bernheze.org.
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GeMeeNTerAAD
Raadsvergadering
Op 23 april 2015 vindt er een raadsvergadering plaats in de raadzaal
van het gemeentehuis, De Misse
6 in Heesch. De vergadering is
openbaar en begint om 19.30 uur.

Agenda:
- Woonzorginitiatieven gemeente Bernheze
- Starterslening Bernheze
- Kadernota Integrale Veiligheid
2015-2019
- Ontwerpverklaring van geen
bedenkingen teeltondersteunende voorzieningen Justitieweg ong. in Heeswijk-Dinther

- Jaarprogramma Milieu en Leef
omgeving 2015 gemeente
Bernheze
- Benoeming accountant voor de
controle van de jaarrekening
2015-2018
- Regionaal risicoprofiel en gemeenschappelijke kaders Veiligheidsregio Brabant-Noord

informatie
De agenda en bijbehorende stukken vindt u op www.bernheze.org.
Via deze website kunt u de raadsvergadering live volgen en op
een later tijdstip terugkijken.
Met vragen over de gemeenteraad en de raadscommissies kunt
u terecht bij de griffie, telefoon
14 0412,
e-mail griffie@bernheze.org.
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Centrumplan heesch
Informatieavond
22 april 2015
Op woensdag 22 april 2015 om
19.30 uur wordt in Cultureel Centrum de Pas een informatieavond
gehouden over de manier waarop
het plein vanaf de fontein tot de
Past. Scheepensstraat opnieuw
wordt ingericht. Gebroeders Van
Venrooij, dat de werkzaamheden
uitvoert, geeft onder andere informatie over de startdatum, de fasering en de werkwijze. Iedereen is
van harte welkom.

OFFICIËLe BeKeNDMAKINGeN
Besluit tot uitschrijving

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

Algemene Plaatselijke
Verordening (APV)
Melding maken uitweg
H.P. van Nistelrooij, Bosschebaan
34, 5384 HH Heesch heeft in overeenstemming met artikel 2:12, lid
1 onder a, van de APV Bernheze
2014 een melding gedaan van het
maken van een uitweg naar Bosschebaan 32 in Heesch. De melding is op 7 april 2015 geaccepteerd. Verzenddatum: 7 april 2015
Procedures 1a, 4a en 7 zijn van
toepassing.
Evenementenvergunningen
Het college van burgemeester en
wethouders heeft voor de volgende
evenementen/activiteiten een vergunning/ontheffing verleend aan:
- Ponyclub De Kleine Heemskinderen voor het organiseren van een

Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht
Reguliere procedure
Ontvangen aanvragen voor een
omgevingsvergunning
Nistelrode
- Bedrijvenweg 3
Wijzigen voorgevel
Datum ontvangst: 03-04-2015
Heeswijk-Dinther
- Plein 1969 6
Plaatsen 3 borden
Datum ontvangst: 07-04-2015
- Justitieweg 2
Oprichten varkensstal
Datum ontvangst: 08-04-2015
- Hoge Broekstraat 5a
Vernieuwen woning
Datum ontvangst: 07-04-2015
- Meerstraat 31

Het college van burgemeester en
wethouders heeft besloten de persoonsgegevens van de volgende
personen niet meer bij te houden,
omdat uit onderzoek geen uitsluitsel
is verkregen over de verblijfplaats.
- D.W.C. van Nuland,
geboren 07-12-1977
- W.H. Paluch,
geboren 23-01-1970
- E.J. Siatka,

geboren 18-09-1962
Besluitdatum: 25 februari 2015
Procedures 4b en 7a zijn van
toepassing.
Dit besluit kan grote persoonlijke
en/of financiële gevolgen hebben
voor de betrokkenen. Bent u op
de hoogte van het huidige adres
van genoemde personen, neem
dan contact op met de gemeente
Bernheze, telefoon 14 0412

Drank- en horecawet

Aan G.J.M. van den Heuvel is
vergunning verleend voor het
uitoefenen van het slijtersbedrijf G.J.M. van den Heuvel,
H.O.D.N. Mitra, ’t Dorp 88,
5384 MC Heesch. De vergunning is verzonden op 8 april 2015.
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing.

Outdoor Dressuurwedstrijd op
8 mei 2015 van 17.00 tot 21.00
uur, 9 mei 2015 van 9.00 tot
22.00 uur en 10 mei 2015 van
9.00 tot 20.00 uur op het Ferchevalterrein, Dintherseweg 14, 5388
VG Nistelrode. De beschikkingen
zijn verzonden op 7 april 2015.
- Bar ’t Vijfeiken voor het organiseren van een braderie op 31 mei
2015 op parkeerterrein ’t Vijfeiken, 5384 ER Heesch van 13.00
tot 17.00 uur. De beschikkingen
zijn verzonden op 7 april 2015.
- Gilde Sint Antonius Abt en Fanfare De Notenkrakers voor het
organiseren van een Muziekspektakel Vorstenbosch van
18.00 tot 2.00 uur in ’t Gildebergske, Nistelrodesedijk 2,
5476 VJ Vorstenbosch. De beschikkingen zijn verzonden op
8 april 2015.

- J. van Grunsven voor het organiseren van een 25-jarige bruiloft op 30 mei 2015 van 20.00
tot 2.00 uur op locatie Deken
van der Cammenweg 31, 5384
LV Heesch. Er is een geluidsontheffing verleend tot 1.00 uur.
De beschikking is verzonden op
8 april 2015.
- Jong Nederland Vorstenbosch
voor het organiseren van een
Juniorentoernooi van 1 tot en
met 3 mei 2015 op locatie Tipweg 8, 5476 VA Vorstenbosch.
De beschikkingen zijn verzonden op 9 april 2015.
- J. van der Wijst voor het organiseren van een besloten feest op
19 september 2015 van 19.00
tot 2.00 uur op locatie Balledonk 42, 5473 BE HeeswijkDinther. Er is een geluidsontheffing verleend tot 1.00 uur. De

beschikking is verzonden op 9
april 2015.
- Stichting Oranje Comité Heeswijk-Dinther, 5473 CA Heeswijk-Dinther voor het organiseren van de viering Koningsdag
op 27 april 2015, op en rondom
Plein 1969, stille tocht op 4 mei
en Sinterklaasintocht op 15 november 2015. De beschikkingen
zijn verzonden op 9 april 2015.
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing.
Melding klein evenement
In overeenstemming met artikel
2:25, lid 2 onder g, van de APV
Bernheze 2014 is een melding gedaan voor:
- Stichting Blauw voor het organiseren van Tour de Blauw op
4 september 2015 van 9.00 tot
17.00 uur in diverse straten van

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

Plaatsen erfafscheiding
Datum ontvangst: 11-04-2015
Heesch
- Narcislaan 3
Aanbrengen geïsoleerde dakplaat
Datum ontvangst: 08-04-2015
Procedure 6 is van toepassing.

- Bedrijvenweg 3
Veranderen voorgevel
Verzenddatum: 13-04-2015
Heesch
- Schrikkelvenstraat 4
Milieuneutraal veranderen
Verzenddatum: 07-04-2015
- Vinkelsestraat 65a
Veranderen 2e bedrijfswoning
naar gastenverblijf
Verzenddatum: 09-04-2015
- Watergat 2
Toestaan recreatieve nevenactiviteit met ondersteunende horeca
Verzenddatum: 08-02-20115
- Peelseloop 9
Oprichten dakkapel
Verzenddatum: 08-04-2015
Loosbroek
- De Hekkenslag 1
Bouwen carport, erfafscheiding
en overdekt terras

Verzenddatum: 02-04-2015
- Krommedelseweg 4
Verbouwen woning
Verzenddatum: 07-04-2015
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing.

Nistelrode
- De Leibeek (bij 10) Kappen
berk (overlast)
Verzenddatum: 09-04-2015
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing.

De volgende omgevingsvergunningen zijn verleend. Omdat deze
besluiten leiden tot een onomkeerbare situatie, treden ze zes weken
na verzending van het besluit in
werking.
Heeswijk-Dinther
- Gouverneursstraat t.h.v. Veldstraat
Kappen eik (werkzaamheden)
Verzenddatum: 01-04-2015
Heesch
- Hildebrandstraat (bij nr. 15)
Kappen 8 populieren en
2 acacia’s (geplande nieuwbouw)
Verzenddatum: 07-04-2015

uitgebreide procedure

Besluiten
De volgende omgevingsvergunningen zijn verleend. Deze besluiten treden daags na verzending
van het besluit in werking.
Heeswijk-Dinther
- Heibloemsedijk 8
Beperkte milieutoets
Verzenddatum: 03-04-2015
Nistelrode
- Loo 57
Bouwen woning met vrijstaand
bijgebouw
Verzenddatum: 07-04-2015

Vorstenbosch, Loosbroek en
Heesch. De melding is op 7 april
2015 geaccepteerd.
- TWC Ons Verzet voor het organiseren van een recreatieve
fietstocht waarbij de route gedeeltelijk over het grondgebied
van gemeente Bernheze loopt
op 19, 20 en 21 mei 2015. De
melding is op 7 april 2015 geaccepteerd.
- Trap-In Uden voor het organiseren van een recreatieve fietstocht waarbij de route gedeeltelijk over het grondgebied van
gemeente Bernheze loopt met
twee stempelposten op locaties
Langenbergsestraat 12, 5473
NM Heeswijk-Dinther en Nistelrodesedijk 19, 5476 VJ Nistelrode. De melding is op 9 april
2015 geaccepteerd.

De wetgever heeft bepaald dat
ingekomen aanvragen voor een
omgevingsvergunning, die worden voorbereid met de uitgebreide
procedure, niet worden gepubliceerd. De bekendmaking van deze
aanvragen vindt plaats via publicatie van een ontwerpbesluit.

Lees verder op pagina 22
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Ontwerpbesluiten
Het college van burgemeester en
wethouders wil toestemming verlenen voor:
Nistelrode
- Dintherseweg 23
Veranderen milieu
Verzenddatum: 03-04-2015
Procedures 1a en 3b zijn van
toepassing.

Woensdag 15 april 2015

Besluiten
De volgende omgevingsvergunningen zijn via de uitgebreide
voorbereidingsprocedure verleend.
Deze besluiten treden in werking
na afloop van de beroepstermijn.
Heesch
- Bosschebaan 116
Plaatsen bovengrondse AdBluetankinstallatie (activiteit bouw
en milieu)
Verzenddatum: 07-04-2015

Loosbroek
- Heideweg 1
Beperkte milieutoets voor
wijzigen pluimveehouderij
Verzenddatum: 14-04-2015
Procedures 1a, 5a en 7a zijn van
toepassing.

Wet milieubeheer
Algemene maatregel van bestuur
De volgende meldingen als be-

doeld in artikel 10.52 van de Wet
milieubeheer zijn ingekomen:
- VOF Bomenpark heeft een
melding Activiteitenbesluit ingediend voor het veranderen
van een restaurant op het adres
Vorsselweg 3, 5384 RW Heesch.
- M.A.J. VAN Erp heeft een
melding Activiteitenbesluit ingediend voor het veranderen
van een rundveehouderij in
een paardenhouderij op het

adres Watersteeg 1, 5476 KW
Vorstenbosch.
- M.H. de Mol heeft een melding Activiteitenbesluit ingediend voor veranderen van een
veehouderij op het adres Heibloemsedijk 8, 5473 TC Heeswijk-Dinther.
Procedures 1a en 6 zijn van toepassing.

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

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

Bezwaar
Procedure 4a
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na verzenddatum van dit besluit bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Bernheze. Het
bezwaar heeft geen schorsende werking.
Procedure 4b
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na publicatiedatum van dit besluit bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Bernheze. Het
bezwaar heeft geen schorsende werking.
Beroep
Procedure 5a
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na publicatiedatum van dit besluit beroep indienen bij de sector bestuursrecht
van de rechtbank, Postbus 90125, 2500

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

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

www.bernheze.org

12 APRIL

A.S.

Koopzondag van 12.00 - 17.00 uur | www.lentepodiumheesch.nl
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een CPO-project dat navolging verdient
gen met architect, gemeente, aannemer en anderen zorgden voor
de nodige voortgang. Een enkele
keer moesten knopen doorgehakt
worden, maar ook dat gebeurde in
goede harmonie.
Keuzes maken
De keuzes voor architect en aannemers, werden met de leden besproken en verwerkt in een lijst met
voorwaarden waaraan een rangorde van prioriteiten gekoppeld
was. Zo waren keuzes transparant
en objectief. Factor Architecten uit

met belangstellenden, waardoor
de onderlinge grootte van de kavels kon variëren. Grote stimulans
was dat de gemeente het bouwterrein bouwrijp maakte, voordat alle
kavels verkocht waren. Zo werden
twijfelaars over de streep getrokken.
Bijkomende factoren
Van der Pas: “De bouw is uitgevoerd onder woningborg. Mocht
de aannemer failliet zijn gegaan,
dan zouden de woningen toch
afgebouwd worden, zonder extra

‘Keuzes waren transparant
en objectief’

Henk Verschuur en Adrie van der Pas; blij met het proces en het behaalde eindresultaat.

Foto: Marcel van der Steen

HEESCH – De deelnemers van het CPO-project aan de Nelson Mandelastraat en Hoogstraat wonen naar
tevredenheid. Tijd om met voorzitter Henk Verschuur en secretaris Adrie van der Pas van de stichting CPO
Hoogstraat terug te kijken naar het bouwproces.
Verschuur: “De aanpak voor een
CPO-project is voor 90% overal
hetzelfde. Het stappenplan heeft
ons goed geholpen en daar kunnen anderen - die overwegen in
een CPO-project binnen Bernheze
of daarbuiten samen te bouwen hun voordeel mee doen.”

Voorwaarden
In de stichting is het belangrijk dat
de mensen die deelnemen hetzelfde doel voor ogen houden en
flexibel zijn om consensus te bereiken. Helemaal volgens ieders eigen
wens bouwen is voor een team een
onhaalbare kaart. Binnen de Stich-

ting CPO Hoogstraat was de teamgeest vanaf het begin goed en er
was een groot vertrouwen in het
bestuur, dat op haar beurt open,
intensief en transparant communiceerde. Vergaderingen werden
snel opgevolgd met actiepunten en
verslagen. Periodieke vergaderin-

Kavel te koop aan de
hoogstraat in heesch
In het centrum van Heesch aan de
Hoogstraat heeft de gemeente op
dit moment nog 1 kavel te koop.
Op deze kavel mag u binnen de
kaders van het bestemmingsplan
uw eigen (vrijstaande) woning
bouwen.
U moet daarbij onder andere rekening houden met een maximale
goothoogte van 6 meter en een
maximale bouwhoogte van 10 meter.
Oppervlakte en prijs
Oppervlakte: ca. 443 m²
Prijs: € 325,- per m²
(exclusief BTW)
Totale prijs van de kavel € 143.975,(exclusief BTW)
interesse
Bent u geïnteresseerd in de kavel,
neem dan contact op met de gemeente, telefoon 14 0412 of stuur
een mail naar
gemeente@bernheze.org.

Duiven dankte de opdracht aan
hun vaktechnische kennis én een
sociaal, flexibele en communicatieve houding.
Er werd zelfs voor een bewoner een
heus klompenhok gecreëerd door
te schuiven met binnenmuren.
Dezelfde flexibiliteit toonde Bouwbedrijf Van Herpen uit Heesch als
aannemer door risicodragend te
starten met de bouw.
De gemeente Bernheze gaf in dit
alles het goede voorbeeld. Er was
een centrale contactpersoon, die
vragen verder uitzette en terugkoppeling gaf. De verkaveling van
bouwpercelen gebeurde in overleg

kosten! Ook zijn we allemaal lid
van de Vereniging Eigen Huis geworden. Zij kwamen als bouwkundige periodiek de bouw technisch
keuren, met telkens een rapport
met foto’s.
Ook de oplevering werd door hen
gedaan.” De heren zijn het erover
eens: Het was een intensieve tijd,
waarin veel werk verzet moest
worden, maar ze zijn blij dat ze het
gedaan hebben.
Voor informatie over CPO bouwen
kunt u contact opnemen met de
gemeente: Robert Keulards, telefoon 14 0412.

Collectief Particulier
Opdrachtgeverschap
Collectief Particulier Opdrachtgeverschap als u een eigen huis in
Bernheze wilt bouwen met anderen.
Wethouden Peter van Boekel is trots
op de CPO-projecten die inmiddels
in Bernheze zijn gerealiseerd.
Bouwen onder CPO betekent zeggenschap over de bouw van uw
woning. U beslist samen met overige leden in een stichting of vereniging bijvoorbeeld over de keuze van
architect en aannemer. Daarnaast
kent CPO de nodige financiële voordelen; door samen aan te besteden
en in te kopen kunt u voordeliger
bouwen. Samen kunt u wellicht ook
werkzaamheden zelf uitvoeren.
Voordelen
Bijkomend groot voordeel is dat u
uw toekomstige buren goed leert
kennen, door intensief overleg en
eventuele samenwerking. Dit betekent ook dat u tijd moet investeren en zich moet verdiepen in de
aspecten van woningbouw. Omdat
deelnemers aan een CPO-project
meestal niet veel ervaring hebben
in woningbouw, worden zaken als
bouwtechnische aspecten, financiele, juridische en organisatorische
zaken geregeld via een op te richten

stichting of vereniging. Het oprichten van een stichting of vereniging is
dus een vereiste en deze fungeert als
rechtspersoon van de deelnemers.
Professionele begeleiding
De stichting/vereniging kiest in
overleg met de gemeente een deskundig bureau voor de begeleiding
van het CPO-project. De provincie
Noord-Brabant heeft momenteel
een ‘stimuleringsregeling collectief
particulier opdrachtgeverschap’ dat
CPO-projecten in de eerste fase financieel ondersteunt met een bedrag van € 4.000,- per woning.
Voorwaarde voor de subsidie is de
professionele begeleiding van met
name starterswoningen. De stichting
kan dit geld gebruiken voor professionele begeleiding, architect, oprichtingskosten stichting/vereniging
(rechtspersoon) en vergaderingen.
Meer informatie:
• Provincie Noord-Brabant
www.brabant.nl;
• Stuurgroep Experimenten
Volkshuisvesting www.sev.nl;
• Informatie Centrum Eigen Bouw
www.iceb.nl;
• Ministerie van Infrastructuur en
Milieu www.rijksoverheid.nl.
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Lokaal: Mantelzorg,

wat is dat precies?

Henny van der Wal
bernheze - 2,6 miljoen volwassen Nederlanders verlenen meer dan
acht uur per week en/of langer dan drie maanden mantelzorg. Wat verstaan we precies onder mantelzorg en wat is het verschil met vrijwilligerszorg?

Inschrijving Buitenspeeldag van start
Nederland - Vanaf donderdag 9 april is de inschrijving gestart voor
de Buitenspeeldag op 10 juni 2015. Jantje Beton en Nickelodeon
roepen dan ook iedereen op om in hun buurt een buitenzinnig en
actief programma voor kinderen te organiseren. Aanmelden kan via
www.buitenspeeldag.nl.
Wat is er leuker voor kinderen
dan avontuurlijk buitenspelen
met vriendjes? Buiten gaat een
nieuwe wereld voor hen open en
tijdens het spelen leggen ze een
stevige basis voor later. Buitenspelen lijkt vanzelfsprekend, maar
dat is het niet.
Maar liefst één op de vijf kinderen speelt niet of slechts één keer
per week vrij buiten. En dat terwijl
buitenspelen kinderen vrolijk en
blij maakt. En nog belangrijker:
buitenspelen prikkelt de fantasie
en is goed voor de sociale vaardigheden, gezondheid en motoriek. Juist in een tijd waarin 80%
van de kinderen niet genoeg beweegt en veel speelomgevingen
zijn verwaarloosd, kan er niet voldoende aandacht naar uitgaan.
Succes
Zet daarom snel een actief en
mooi programma op touw en bezorg kids een waanzinnige dag!

Mantelzorgers zorgen dus langdurig en onbetaald voor een
chronisch zieke, gehandicapte of
hulpbehoevende persoon uit hun
omgeving.
Dit kan een partner, ouder of kind
zijn, maar ook een ander familielid,
vriend of kennis.

Verschil mantelzorg en vrijwilligerszorg
Mantelzorg en vrijwilligerszorg
worden vaak door elkaar gehaald.
Toch zijn het verschillende dingen:
• Mantelzorgers kiezen er niet
voor om te gaan zorgen: het
overkomt hen, omdat ze een
emotionele band hebben met
degene die zorg nodig heeft.
Mantelzorgers zorgen soms 24
uur per dag, kunnen hier niet
zomaar mee stoppen en verrichten soms verpleegkundige
handelingen.
• Vrijwilligers kiezen ervoor om te
zorgen. Als zij met het vrijwil-

ligerswerk starten, is er (nog)
geen emotionele band. Zij verlenen hun zorg voor een beperkt
aantal uren en kunnen hier op
eigen initiatief mee stoppen.
Zorgvrijwilligers werken in georganiseerd verband en verrichten
nooit verpleegkundige handelingen.
Mantelzorg heeft een stevige impact op je leven. Wat ik hiermee
aan wil geven is, dat ik diep respect heb voor mensen die mantelzorg verlenen en vaak een ondergeschoven kindje zijn. Heeft u
vragen, neem dan contact op met
www.lokaal.nu.

SP: Staan voor goed onderwijs in Bernheze
Cor van Erp, Fractievoorzitter SP

Kijk voor praktische tips op
www.buitenspeeldag.nl.
Vorig jaar werden er op meer dan
duizend locaties buitenspeelactiviteiten georganiseerd door gemeenten, scholen, buurtverenigingen, ouders en kids.

Aanmelden voor verkiezing:
Leraar van het jaar 2015
Bernheze - Tot en met vrijdag 1 mei kunnen leraren, schoolleiders, onderwijs (ondersteunend) personeel, maar ook leerlingen en ouders hun
favoriete leraar aanmelden voor de verkiezing Leraar van het Jaar 2015.
jurydag, na een zorgvuldige procedure, de uiteindelijke winnaars
gekozen.

Een beroepsjury maakt een selectie
van tien leraren per sector. Deze
leraren krijgen een tweeledige
opdracht (tekst en filmpje) en op
basis daarvan kiest de beroepsjury
drie genomineerden per categorie. Tenslotte worden op de vak-

Definitie mantelzorg
Mantelzorg is zorg die niet vanuit
een hulpverlenend beroep wordt
gegeven aan een hulpbehoevende, maar door één of meerdere
leden van diens directe omgeving,
waarbij de zorgverlening direct
voortvloeit uit de sociale relatie.

De winnaars worden rond de Dag
van de Leraar (Worlds Teachers’
Day, 5 oktober 2015) bekendgemaakt. De Leraren van het Jaar
2015 zijn een jaar lang ambassadeur van hun sector, waarbij ze
hun inspiratie, innovatie en passie
mogen uitdragen en delen met
de rest van Nederland. Daarmee
draagt de verkiezing bij aan een
positief imago van het leraarschap
en zorgt het ervoor dat de kwaliteit
van de beroepsgroep bespreekbaar
gemaakt wordt.
Nomineer uw favoriete leraar via:
www.deleraarvanhetjaar.nl.

bernheze - Mogelijk bent u door ‘Pontius Pilatus Pas’ in de vorige
editie van deze krant op het verkeerde been gezet. De suggestie werd
gewekt dat SP geen onderwijspartij zou zijn. Wat een onzin! De feiten
zijn aantoonbaar anders! Mogelijk doet u eens navraag bij BS De Beekgraaf in Nistelrode, of bij BS Emmaus in Heesch, of bij Het Hooghuis
in Heesch. Scholen die, ondanks de financiële crisis vanaf 2008, nieuwbouw konden realiseren.
SP = onderwijs
Goed onderwijs is van het allergrootste belang. Daar wil de SP
maximaal in investeren. Hier worden jongeren immers voorbereid
op de toekomst. Een goed vak of
beroep leren. Dan kun je later jezelf redden in de maatschappij. Bij
goed onderwijs horen goede voorzieningen. De SP heeft zich vanaf
2007 sterk gemaakt voor bijvoor-

beeld het 4de stamlokaal van Het
Hooghuis in Heesch. Hard nodig
om de kinderen die in Heesch
VMBO onderwijs volgen van
dienst te zijn. Daar kan goed onderwijs gegeven worden. Niet voor
niets melden steeds meer kinderen
zich aan bij deze prachtige school.
De SP is buitengewoon trots deze
school binnen onze gemeentegrenzen te hebben. De SP kiest

voor investeren in kwaliteit. Door
kwaliteit van onderwijs voorkom
je vroegtijdig schoolverlaten. Dan
hoef je daar ook minder geld aan
kwijt te zijn. ‘Pontius Pilatus Pas’
wil daar juist veel extra geld aan
uitgeven!
Dat noemt de SP symptoombestrijding. Het paard achter de wagen
spannen. Dat kan een keuze zijn.
Maar niet de keuze van de SP.

Stichting OOG blijft ontwikkelen
Bernheze - Stichting Openbaar OnderwijsGroep (OOG) is een stichting voor openbaar onderwijs in de regio Noordoost-Brabant. Stichting OOG werkt vanuit de overtuiging: OOG voor Ontwikkeling, Kwaliteit en
Elkaar. Stichting OOG wil zich blijvend verder ontwikkelen. Daarom wordt er op dit moment een onderzoek
uitgevoerd naar het imago van stichting OOG binnen alle OOG-scholen. Om een compleet beeld te krijgen
van dit imago wordt er ook hulp gevraagd aan de mensen uit de directe omgeving van OOG-scholen, te
weten in de gemeentes: Bernheze, Boekel, Landerd, Oss, Sint-Oedenrode, Uden en Veghel.

Het onderzoek wordt uitgevoerd
door Wendy Beekhuizen, studente aan de HAN Nijmegen, als
deel van haar afstudeeropdracht in
Communicatie.
Woont u in één van de gemeentes
of kent u stichting OOG? Heeft u

even 5-10 minuten de tijd om de
hiervoor samengestelde enquête
in te vullen? Ga dan vóór 26 april
2015 naar:
http://goo.gl/forms/OzpK2ZFIOh
en maak kans op één van de 3
VVV-bonnen die verloot worden
onder alle respondenten. Dit zou
ons erg helpen met het onderzoek!
Wij danken u bij voorbaat voor uw
bijdrage.
Stichting OOG bestaat uit achttien openbare basisscholen met
elk hun eigen specialiteit, accent
of onderwijsconcept. Iedereen is

welkom. Er is respect voor elkaar
en aandacht voor de verschillen en
overeenkomsten tussen kinderen.
Vanuit interesse worden de kinderen uitgedaagd om een kijkje te
nemen in elkaars wereld en in andere werelden.
OOG-scholen zijn een ontmoetingsplaats voor ouders, kinderen
en betrokkenen bij het leren van
kinderen. Er wordt gewerkt aan
kwalitatief goed onderwijs. Voor
meer informatie bezoekt u onze
website: www.stichtingoog.nl.
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Voor het laatste nieuws en
openingstijden, zie
www.centrumheesch.nl
www.centrumheesch.nl

Blanco: Investeerder

voor mooi plan

gezocht

Marko Konings, Fractievoorzitter Politieke Partij Blanco
BERNHEZE - Op de locatie van de voormalige Cuneraschool in Heeswijk zijn
de eerste nieuwe woningen opgeleverd. De oude gebouwen hebben plaats gemaakt voor een aantal nieuwe, voor onder andere starters op de woningmarkt.
Daar blijft altijd behoefte aan; betaalbare koopwoningen. Tijd om nu verder te
gaan met fase 2 van het plan, patiowoningen en de langverwachte (zorg)appartementen.
Er wordt nu een bestemmingsplan
gemaakt voor dit tweede deel,
daarin worden de mogelijkheden
opgenomen. Maar dat betekent
dus nog niet dat er vervolgens
ook gebouwd gaat worden. Het
nieuwe
appartementencomplex
komt aan de Abdijstraat. Daar zijn
voorlopig 14 zorgappartementen
voorzien en 8 reguliere. De vraag
naar zorgappartementen is er al
heel lang. Eerdere initiatieven om
in de Heilaren en later op het ter-

rein van Ter Weer te gaan bouwen,
zijn helaas niet doorgegaan. Daarom is alle hoop nu gevestigd op dit
plan. De Woongroep HDL is opgericht om ook voor mensen met
een beperking goede woonruimte
te vinden.
Dit plan is de eerste aanzet, het
wachten is nu nog op een investeerder of projectontwikkelaar om
het appartementencomplex ook
echt te bouwen. Deze is helaas tot
op heden nog niet gevonden.

Progressief Bernheze:

nieuwsbrief

Wij van Politieke Partij Blanco hadden graag gezien dat de gemeente
nu wat meer het voortouw zou
nemen. Elders in het land zien we
gemeenten dat wél doen.
Maar ons voorstel om te kijken
of we dit complex zelf kunnen
ontwikkelen met de 22 zorgappartementen en nog 8 goedkope
huurappartementen, kreeg geen
enkele bijval. Jammer, maar de
Woongroep HDL zal dus nog geduld moeten hebben.

Opvallende

Automatisering in uw huis
Energie-café BECO over domotica
BERNHEZE - BECO (Bernhezer Energiecoöperatie) organiseert een interessant Energiecafé voor jong en oud. Het E-café op dinsdag 21 april zal
in het teken staan van domotica, ook wel genoemd huisautomatisering.
Domotica draait om het gebruiken van moderne technieken om allerlei
toepassingen in woningen of bijvoorbeeld gezondheidscentra beter te
laten verlopen, waardoor de kwaliteit van wonen en leven toenemen.
Je hoort weleens dat domotica er
vooral is voor techneuten en dat
het met name wordt gebruikt om
het comfort in de woning te verbeteren, maar domotica kan eigenlijk
voor veel meer doelen worden
toegepast. In gezondheidscentra wordt domotica bijvoorbeeld
steeds meer gebruikt in allerlei
zorgprocessen en ouderen kunnen
langer zelfstandig wonen door domotica slim in te zetten.
Edwin van Kessel van Be-Next zal
op deze avond een presentatie
houden over de vele mogelijkheden die domotica biedt en over de
ontwikkelingen die op dit vlak aan
de gang zijn.
Na de presentatie van Edwin zal
John van Krieken, bekend van
Buurkracht Loosbroek en lid van de
werkgroep Reductie van de BECO,
een meer technische presentatie
houden over domotica toepassingen. In het dagelijks leven houdt

Misleiding
In de communicatie naar de gemeenteraad en de samenleving
heeft het college het steeds over
het uitbreiden van ‘het bedrijf’.
Echter, het gaat om een verandering van de bestemming van deze
locatie. In het huidige bestemmingsplan heeft het bedrijf een
agrarische bestemming. De meeste activiteiten die nu plaatsvinden
zijn illegaal en hiervoor is een nietagrarische bestemming nodig. De

regels van de provincie staan deze
verandering niet toe. Het Aa-dal
is bestemd voor waterberging,
grondgebonden landbouw, recreatie en natuur. Een opslag- en
recyclebedrijf hoort op een bedrijventerrein.
Leefomgeving
In de omgeving wonen mensen
die bezwaar hebben tegen het
oprichten van het opslag- en recyclebedrijf. In de nieuwsbrief laat

de gemeente een buurtbewoner
aan het woord die positief is over
de gebiedsontwikkeling. De gemeente laat geen tegenstander in
de nieuwsbrief aan het woord.
Progressief Bernheze kiest voor de
bestaande afspraken die gemaakt
zijn voor dit gebied. Het nakomen
van afspraken en het beschermen
van de leefomgeving staan bij ons
hoog in het vaandel.

John zich ook met domotica bezig.
Het belooft een interessante avond
te worden, zoals gezegd voor jong
en oud.
is uw belangstelling gewekt?
Kom dan 21 april om 20.00 uur
naar
het
Willibrordcentrum,
Hoofdstraat 78 te HeeswijkDinther. BECO is op veel vlakken
actief in de gemeente Bernheze.
Tegenwoordig zijn we ook leverancier van 100% groene, Nederlandse stroom.
Daarnaast kunnen leden gratis
gebruik maken van de energieontdekkoffers en kunt u ook via de
BECO zonnepanelen aanschaffen.
Word lid en help mee om Bernheze
100% duurzaam te maken!
www.bernhezerenergie.nl.

Openingstijden
Openingstijden
Openingstijden
maandag
12.00-17.00 uur
Donderdag
12.00-17.00
uur
Woensdag
9.00-17.00 uur
woensdag
12.00-17.00 uur
Vrijdag
12.00-17.00
uur
Donderdag 12.00-17.00
9.00-17.00 uur
donderdag
uur
Zaterdag
10.00-15.00
uur
Vrijdag
9.00-17.00 uur

Cent van den Berg
BERNHEZE - Een deel van de inwoners van Heeswijk-Dinther heeft afgelopen
week een nieuwsbrief van de gemeente ontvangen over de ‘Gebiedsontwikkeling
Heeswijkse Aa-Beemden’. De gebiedsontwikkeling is een gevolg van de wens
van een ondernemer in het Aa-dal om een bedrijf op te richten voor opslag- en
recycle-activiteiten. De ontwerpers van het plan denken met het toevoegen van
natuur en een grote wal met bomen en struiken het bedrijf voldoende te kunnen
camoufleren. Maar verkeer, geluid en fijnstof neem je hier niet mee weg.

vrijdag
Zaterdag
zaterdag

12.00-17.00 uur

10.00-15.00
10.00-15.00uur
uur

Zaterdag 18 april
50% korting
op zomerkleding
ALLES 50% KORTING
Kringloop Heesch, Kromstraat 5, 5384 LT Heesch
Tel. 0412-474500 - www.kringloop-heesch.nl

Daarom kiest u voor
RegioBank

Meer
w
Kom laeten?
ng
voor es of bel
afspra en
ak.

reactie@progressiefbernheze.nl.

Bedrijvig buitengebied
noodzaak voor leefbaarheid
CDA:

Bij u in de buurt

U bent bij ons geen rekeningnummer.
U wordt geholpen door iemand
die u kent.

Een complete bank

Een bank waar u terecht kunt voor
betalen, sparen, hypotheken, alles.
RegioBank heeft alles onder één dak.

Erwin van Kessel, burgerlid ruimtelijke zaken CDA Bernheze
BERNHEZE - Vrijkomende of ‘verrassende’ agrarische bedrijfsbebouwing is een
project waarin studenten van de HAs onderzoek gaan doen, om te bekijken
welke alternatieven mogelijk zijn om nieuwe bedrijvigheid te vinden voor stoppende agrarische bedrijven.
Onderzoeksbureau Alterra verwacht dat er tot 2030 maar liefst
24.000 agrarische bedrijven gaan
stoppen. Hiermee komt er - naar
schatting - 32 miljoen m2 agrarische bebouwing vrij. Ongeveer de
helft hiervan zal een andere bestemming krijgen, maar de andere
helft zal zonder actief beleid leeg
komen te staan, ook in de gemeente Bernheze. In Bernheze hebben
inmiddels 49 intensieve bedrijven
(van totaal 330) aangegeven binnen nu en 5 jaar te stoppen via de

zogenaamde stoppersregeling.
Dat we met vrijkomende agrarische bebouwing aan de slag moeten, kwam tijdens de commissievergadering Ruimtelijke Zaken kort
aan bod. Het komt in het najaar
op de agenda en de wethouder is
hierover al in overleg met de gemeente Oss. Samen optrekken is
hierin onontbeerlijk, waarom zelf
het wiel uitvinden? Het is belangrijk dat we het buitengebied zowel
sociaal als economisch vitaal houden.

Nu mogelijkheden bedenken
Wij als beleidsmakers, komen voor
de keuze te staan om alternatieve
bestemmingen toe te staan in ons
mooie en grote buitengebied. CDA
Bernheze doet graag een oproep
om mee te denken en met nieuwe
ideeën te komen. Zo kunnen we samen een duurzaam beleid over dit
onderwerp ontwikkelen en bedrijvigheid in het buitengebied houden.
Ben jij die pionier op dit vlak, dan
gaan we graag in gesprek. Iedere
ontwikkeling is immers een kans.
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Zonder poespas

Wij brengen uw financiele vragen
terug tot begrijpelijke oplossingen en
gewoon goede producten.

Altijd binnenlopen

Bij ons kunt u altijd even binnenlopen
voor advies en een kop koffie.
U bent altijd welkom.

rivez Assurantiën
Van heck Assurantiën
Van Heck Assurantiën
& risicobeheer
‘t Dorp 124
't Dorp 124
Weijen 19a, 5388 HL Nistelrode5384 MD Heesch
5384 MD Heesch
T 0412 - 45 20 03 0412 - 45 20 03
088 - 8000 900
E info@vanheckassurantien.nl
info@rivez.nl
info@vanheckassurantien.nl
I www.vanheckassurantien.nl
www.rivez.nl
www.vanheckassurantien.nl

26

Woensdag 15 april 2015

ooGcontact

wie
is deze Bernhezenaar?

mooIBernHeZertJeS
Te hUUr
OPSLAGrUIMTe
Frontstraat in Uden.
225 m2. Informatie:
06-22387287.
OPSLAGLOODS 100M2
Heeswijk-Dinther. Voorzien van
grote schuifdeur en loopdeur,
verlichting en 220V.
06-12116912.

Stuur uw oplossing voor a.s. maandag 12.00 uur naar
office@demooibernhezekrant.nl onder vermelding
van OOGCONTACT en maak kans op

AANGeBODeN

5x 1/5 staatsloten

n
le
e
e

‘t Dorp 65, 5384 MB Heesch
0412-451782

Oplossing
vorige week:
Cor van Erp
uit Heesch

Winnaar:
Jeanette van den
Braak
kan de staatsloten
ophalen bij Kantoorboekhandel Ceelen
Werknemers van Bernheze Media
worden uitgesloten van deelname.
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hAAL De BrABANTSe
SFeerMAKerS in huis voor een
gegarandeerd sfeervol feest!
Kijk voor meer info en
sfeerimpressies op
www.brabantsesfeermakers.nl of
bel 0413-764747.
PeDICUre
heeSWIJK-DINTher
Jacqueline Verhagen, Oranjestraat
11, Heeswijk-Dinther. Ook bij
diabetische en reumatische voet
met vergoeding. Heel de zomer
uw nagels mooi verzorgd met
gelcolor, colorlak. Kalknagels?
Ook hiervoor leent deze
pediquemethode zich prima!
Meer info of afspraak:
0413-293260.

FrIeTKrAAM voor uw
evenement of feest.
Voor info en/of boekingen:
0413 292911/06 25416954
Mario & Christa Bok.
MeDISCh PeDICUre
NISTeLrODe
Dorien Visser-Hanegraaf
Vendelweg 6. 0412-612118.
Ook bij diabetes en reuma.

Te KOOP
AANBIeDING! Be SIerADeN,
deze met rodium behandelde
sieraden zijn blijvend mooi. Nu
met 20% korting. Kom ook kijken
naar de nieuwe BiBa en Oozoo
collectie.
Loop eens vrijblijvend binnen!
Heesakkers kadoshop,
Abdijstraat 12, Heeswijk-Dinther.
De mooiste COLLeCTIe
VerLIChTING vindt u in
Heeswijk. Lampen op zicht
meenemen en lampen hangen
is voor ons geen probleem.
Ook voor reparaties kunt u bij ons

terecht.
Heesakkers lichtvisie,
Abdijstraat 12, Heeswijk-Dinther
www.heesakkerslichtvisie.nl.
DAGeLIJKS VerS GePLUKTe
TULPeN
€ 2,- per bos, verschillende
kleuren. Richard van Doorn
Vorstenbosseweg 1 Dinther.
PrINTPAPIer
Océ Black Label Zero
A-kwaliteit, A4 printpapier
80 grams
Per pak 500 vel € 4,99
Hele doos 5 pakken € 19,99
’t Mediahuys, Laar 28
Nistelrode.
zONNeheMeLBUIzeN
CLeO PerFOrMANCe 100W
€ 9,95 p.st. Sylvania snelbruiners
100W € 11,95 p.st.
Oude buizen GRATIS doormeten
op gesteldheid.
Heesakkers lichtvisie,
Abdijstraat 12, Heeswijk-Dinther
www.heesakkerslichtvisie.nl.
NIeUWe DeSSOTAPIJTTeGeLS
allerlei kleuren/soorten
Grote voorraad, scherpe
meeneemprijs.
Vanaf € 0,25/tegel
Duinweg 17, Schijndel.
06-23034594
Dinsdag en zondag gesloten.

WILT U EEN ZOEKERTJE PLAATSEN?
Dan is dit mogelijk vanaf € 5,-. office@demooibernhezekrant.nl of 0412-795170.

6
5

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

Straal mee met de lentezon,door
zorgvuldig gekozen kleuren die
bij u passen. Laat mij u helpen
ontdekken welke kleuren dit zijn,
in een PerSOONLIJKe
KLeUrANALYSe MeT
MAKe-UPADVIeS.
Bel 06-51110053. Colorenta
kleuranalyse Hannie Heesakkers
Abdijstraat 12, Heeswijk-Dinther
colorenta@ziggo.nl.
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Puzzle #6433

More Puzzles:

www.sudoku-puzzles.net

Zakelijke dienstverlening

Uw zakelijke ICT beheerder
Specialist in zakelijke en grootschalige WIFI netwerken
Wilt u graag vergelijken met andere automatiseerders
of heeft u een langlopend probleem
wat wij kunnen oplossen voor u?

Neemt u dan contact met ons op!
Vinkelsestraat 70A - 5383 KM Vinkel - 0412-456172 - info@jpallroundict.nl

www.jpallroundict.nl

De ontwikkeling van het (kinder)brein; basis voor kind- en pubergedrag
Vrijdag 24 april van 15.30 uur tot
18.00 uur zal Hans Manders, voormalig huisarts in Heesch, een lezing
geven bij De Eijnderic in Heesch.
Niets zo verwonderlijk als de ontwikkeling van kind tot volwassenheid. Tijdens deze lezing gaat het
niet zozeer om de lichamelijke ontwikkeling, maar meer uitgesproken
over de geestelijke ontwikkeling.
De basis voor onze geestelijke ontwikkeling start al in de baarmoeder en gaat na de geboorte in hoog
tempo door. Als er zich in dit proces
problemen voordoen, dan geeft dat
direct of op langere termijn aanleiding tot mogelijke achterstand in
bepaalde vaardigheden of het kind
blijft wat langer druk en minder geconcentreerd.
Vaak krijgt het kind onterecht een
etiket opgeplakt als ADHD, terwijl
er gewoon sprake is van een iets
vertraagde ontwikkeling. De ontwikkeling van het kind gaat lang-

zaam over van onschuldig spelgedrag in ‘ongeleid projectiel’ gedrag
van pubers. Maar is dat gedrag eigenlijk wel zo afwijkend?
Tijdens deze lezing neemt Hans
Manders u mee langs het wonderlijke ontwikkelingspad van ons brein
en probeert u deelgenoot te maken
van de wisselwerking tussen brein
en prikkels van buiten, die samen
maken dat een kind is zoals het is.
De voordracht zal met name onthullend en ondersteunend zijn voor
ouders en grootouders die dagelijks
of regelmatig met het ontwikkelende kind met zijn vaak typische gedrag worden geconfronteerd.
Programma:
15.30 – 16.00 uur:
inloop met koffie of thee
16.00 – 16.45 uur:
deel 1 van de lezing
16.45 – 17.30 uur: pauze
17.30 – 18.00 uur:
deel 2 van de lezing

De kosten voor deze lezing bedragen € 7,50 per persoon, inclusief
koffie of thee en een drankje tijdens
de pauze.
Meldt u zich vooraf aan bij de Eijnderic. Dit is (t/m 21 april 2015) mogelijk per e-mail: info@eijnderic.nl
of via 0412 – 454545.

Meer informatie en inschrijven via info@eijnderic.nl / www.eijnderic.nl / 0412-454545
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Verkeersexamens 2015

Kerkstraat 2A - 5384 KB Heesch - 0412 454 938
info@notarisgroeneweg.nl - www.notarisgroeneweg.nl

eetcafé
‘t Pumpke
LUNCH•BORREL•DINER

Proef de lente!

hten
erlijke aspergegerec
Geniet van onze he

BERNHEZE - Tot en met dinsdag 21 april 2015 wordt door VVN afd. Maasland weer het praktisch verkeersexamen georganiseerd voor de groepen 7/8 van de basisscholen uit haar werkgebied (gemeenten Oss en
Bernheze met daarbij ook Nuland en Vinkel). Er zullen gedurende deze periode circa 1400 leerlingen over
enkele van de drukst bereden straten van Oss fietsen. Dit, met als einddoel, het verkeersdiploma te behalen.
De Wethouder van Eschstraat, Molenstraat, Raadhuislaan en Kortfoortstraat zullen gedurende ruim anderhalve week oranje kleuren.
De start zal - net zoals voorgaande jaren - plaatsvinden achter de
brandweerkazerne aan de Wethouder van Eschstraat in Oss, waar
tevens ook de finish is van de route.
Ook dit jaar gaan 3e jaars leerlingen van ‘Het Hooghuis’, studierichting Sport, Dienstverlening en
Veiligheid bij de praktische verkeersexamens ingezet worden o.a.
als controleposten. Dit in het kader

Het schriftelijk verkeersexamen
van Veilig Verkeer Nederland is op
donderdag 9 april afgenomen.
Wanneer de deelnemers zowel geslaagd zijn voor het schriftelijk als
het praktisch verkeersexamen, behalen zij het felbegeerde verkeersdiploma.

VVN afd. Maasland blijft zich inzetten voor de Brabantse Verkeersveiligheidscampagne
´Help Brabant mee op weg naar
NUL VERKEERSDODEN!´.

Tekst?

Een nieuwe
advertentie, huisstijl,
brochure, folder,
flyer of website?
Uw creatieve vragen worden omgezet in
frisse, originele ideeën. Wij zijn een full-service
reclamebureau en regelen alle zaken voor u,
van concept tot uitwerking. Passend bij uw
bedrijf, binnen uw budget.

NISTELRODE - Vivin, voor iedere
vrouw in Nistelrode, organiseert
op donderdag 16 april van 20.00
tot 22.30 uur in CC Nesterlé een
thema-avond.

KrAKerS ACTIeF

Eetcafé ‘t Pumpke • Raadhuisplein 7 • 5388 GM Nistelrode • 0412 61 29 56
info@eetcafetpumpke.nl • www.eetcafetpumpke.nl

van praktijkervaring opdoen op
een stageplaats.

Thema-avond Vivin

Na een uitleg van een half uur over
de vele mogelijkheden voor vrouwen
bij het Conscius Sports te Nistelrode
komt de kleurenconsulente Hannie
Heesakkers vertellen wat kleuren
in o.a. kleding voor iemand kunnen
doen. Zij geeft een uitleg over de
manier waarop zij bepaalde kleuren
per persoon adviseert.

7 dagen
per week
geopend

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

V.l.n.r.: Sonja, Riky, Maria, Anny, Elly, Sandra en Annie
Zie oplossing pagina 35

persoonlijk reisadvies

Boek nu uw

vakantie

bij Reis(es)mee
en ontvang een

gratis

strandlaken!
*deze actie geldt t/m 1 juni 2015
en vraag naar de voorwaarden.

T: 0615895082 E: esmee.vanuden@mijnreiskennis.nl

www.mijnreiskennis.nl/esmeevanuden
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BerNheze

B O UW T

UW BOUWPerIKeLeN IN BerNheze BOUWT?
INFO@DeMOOIBerNhezeKrANT.NL

Een rondje op de bouw…
bij de specialisten

Blijdschap bij Heesche voetbal
DOOR EXTRA BiJDRAGE VAN DE GEMEENTE KAN GEsTART WORDEN MET NiEuWE ACCOMMODATiE

‘W�
hope�
begi�
jun� t�
kunne�
starte�’

Het totale accommodatieplan
gaat ruim 1 miljoen euro kosten.
De vereniging moet zelf 25% van
de kosten dragen. En dit gaan ze
doen door het uitgeven van obligaties, externe financiering en eigen middelen. De huidige leden
en sponsoren zullen bij het realiseren van het nieuwe accommodatieplan een belangrijke rol gaan
spelen. De gemeente is ook alleen
verantwoordelijk voor het voetbaldeel, niet voor de kantine en
aanverwante zaken.

Wethouder Wijdeven met Voorzitter Ploegmakers bij de maquette voor de nieuwe accommodatie
Foto’s: Marcel van der Steen

HEESCH – Bijna vijf jaar na het eerste gesprek met de gemeente Bernheze heeft voetbalclub HVCH nu haar
leden laten weten dat de nieuwe accommodatie er zal komen.
De gemeente had al een bedrag
van ruim vier ton gereserveerd
voor het accommodatieplan, maar
dit was niet voldoende. Door een

www.hetbouwblok.nl

extra bijdrage van € 295.000,van de gemeente is HVCH grotendeels geholpen. De raad zal dit
op 28 mei nog wel moeten goed-

keuren. Als dit gebeurt, dan zal de
gemeente in totaal € 714.000,bijdragen. Een eerder bedrag van
€ 419.000,- was al toegekend.

Wethouder Rien Wijdeven vertelde afgelopen donderdag bij de
bijeenkomst: “Het is een heel lang
proces geweest en er is veel gediscussieerd. Als gemeente moeten
we rekening houden met andere
clubs en we moeten ze allemaal
over één kam scheren. Maar dat
het nodig is, dat weet de gemeente. Leden en ouders van leden van
HVCH hebben zelfs geklaagd bij
de gemeente over de slechte staat
van de kleedlokalen bij HVCH.”
Chris Ploegmakers, voorzitter van
HVCH, is zeer opgelucht dat het
uiteindelijk allemaal goed is gekomen. “De oudste kleedlokalen zijn van 1965 en zien er echt
slecht uit. We hopen begin juni
te kunnen starten met de bouw
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vereniging HVCH
Adviesburo Jan van Gerwen
B.V.
Adviesburo
Jan van Gerwen

B.V.

Van Schijndel Tegelhandel
gewoon de beste in de regio!

v. Schijndel
Tegelhandel
Natuursteen

Altijd e
st
de scherpngen.
aanbiedi

topkwaliteit
Italiaanse en Spaanse
voor Chinese prijzen!

Tegels, natuursteen, maatwerk, tegelwerk en advies

Oostwijk 11, 5406 XT Uden
Industrieterrein Vluchtoord
Tel.: 0413 - 270 110

Vanaf 15 2
m
GRATIS
thuisbezo
rgd!

zen
Extra voordelige prij
reekse
door onze rechtst
import af fabriek.

De koffi
e staa
t
altijd kl
aa
er is vo r en
GRATIS ldoende
parkeerp
lek!

Wij laten u weer genieten...

Kijk voor meer info op www.vanschijndeltegels.nl

Brandpreventief
Adviesburo
Jan van Gerwen
B.V.
Adviesburo
Jan
B.V.
Brandpreventief
Adviesburo
Jan van
van Gerwen
Gerwen
B.V.
Adviesburo
JanBetonvan Gerwen
Brandpreventie
Brandpreventie
staalenB.V.
houtconstructies
Beton- staal- en houtconstructies

Adviesburo Jan van Gerwen B.V.

Architect Hein Koppens

en zullen de nieuwe kleedlokalen
eerst bouwen, want deze worden
gebouwd op een plaats waar nu
niets staat.
Ook architect Hein Koppens gaf
nog een toelichting op het plan
dat er ligt. “Renovatie van de
kleedkamers was bijna niet haal-

HOUTUITNEDERLAND.NL

R
E
P
KO !
D
E
GO NIET
KAN
PLANKEN-SCHROOTJES-TUINHOUT-BALKEN
enz. enz. in vele maten

www.nederlandslariks.nl

baar, die zouden echt plat moeten
en opnieuw opgebouwd worden.
Er is uitgegaan van een vastgestelde norm, met het aantal leden van HVCH (1340) is de club
verplicht om 16 kleedlokalen te
hebben. Maar omdat HVCH ook
vele meisjes die in een gemengd

team spelen, als lid heeft, is het
uitgangspunt van 18 kleedkamers
genomen, zodat dit altijd voldoende is. Om niet teveel ruimte
in beslag te nemen, is er nu gekozen voor een kantine bovenop
de kleedkamers, met een mooi
uitzicht over het hoofdveld.”
Natuurlijk met een ingang en voldoende ruimtes voor het bestuur,
wedstrijdcommissie en materialen.

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

Gé-Dé KEUKENS

Kwaliteit keukens voor betaalbare prijzen

Kozijnen
Brandpreventief Adviesburo Jan van Gerwen
Brandpreventief Adviesburo Jan van Gerwen
n Kozijnen
n Kozijnen
n Ramen
n Ramen
n Ramen
n Deuren
Ruim 25 jaar ervaring
n
Deuren
n Deuren
• Advies op maat
n Schuifpuien
n Schuifpuien
n Schuifpuien
• Flexibel en klantgericht
n Vouwwanden
n Vouwwanden
• Renovatie van bestaande keuken
Vouwwanden

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

B.V.

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

B.V.

De Oude Ros 10 Nistelrode - Bedrijventerrein ‘Kleinwijk’ - 0412-612231
info@gedekeukens.nl - www.gedekeukens.nl
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KWALITEIT

showroom open
op zaterdag
9.00 - 15.00 uur

IS DE

NORM

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

Let the
sun shine

Bouwplannen?
Bestemmingsplan
nodig?
Planschade?

* 15 jaar garantie
* Prefab dakkapellen
* Werkplaats/showroom
open op zaterdag van
10.00 - 14.00 uur
* Gratis een vrijblijvende
prijsopgave aan huis

Proﬁteer
nu nog
van de 6%
BTW regeling

Graafsebaan 31 Heesch 06-2909 9005
onno@roconnect.nl www.roconnect.nl
Cereslaan 12a - 5384 VT Heesch
06-22692338
www. vanheijdendakkkappellen.nl

Jan Habrakenstraat 6 - 5473 GV Dinther - 0413 – 74 50 30
info@veba-elektro.nl - www.veba-elektro.nl

Conscius Sports

CONsCius sPORTs WORDT Nu OOK BuiTEN VOORZiEN VAN EEN NiEuWE LOOK
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De schilders in Bernheze nemen deze klus graag van u over

Peter van Roosmalen Schilderwerken

Koksteeg 50 - Vinkel
06-10189411

HISTOR ONE MUURVERF

Schildersbedrijf Theo Wijnen
Catharinahoeve 23 - Heesch
06-53740305

in zĳdemat, mat, extra mat en kalkmat.
Diverse verpakkingsinhouden.

HISTOR ONE LAKKEN

Vanaf april is het tijd om het buitenschilderwerk aan te pakken

in hoogglans, zĳdeglans en mat op waterbasis en alkyd.
De Histor One lakken onderscheiden zich door: minder vergelend,
huidresistent, goed afwasbaar en makkelĳk te verwerken.
Verpakkingsinhoud 0,5 ltr – 1 ltr – 2,5 ltr van de mengmachine.

RTING )
NU 25%metKzaO
15
terdag 9 mei 20
t en

(aktie loopt to

FLEXA COLORS

mat, zĳdeglans of hoogglans.
Verkrĳgbaar in alkyd en op waterbasis.

Verpakkingsinhoud. 0,5 ltr. 1 ltr. en 2,5 ltr. van de mengmachine

NU 30% KORTING

OP=OP

John F. Kennedystraat 89 - 5384 GB Heesch - 0412-486277

Bron: www.schilder-weetjes.nl

BERNHEZE – uw buitenschilderwerk is ongeveer een keer per vijf jaar toe aan een nieuwe lik verf. Het
schilderwerk op het zuiden en westen is vaak eerder aan onderhoud toe, door de invloed van zon en regen. Daarnaast zijn er verfsoorten waarbij onderhoud vaker nodig is, denk bijvoorbeeld aan lak of beits.
Het binnenschilderwerk is ongeveer eens per zeven jaar aan een
nieuwe schilderbeurt toe. Denk
daarbij aan het schilderwerk van
bijvoorbeeld kozijnen en deuren.
Onderdelen die harder slijten, zoals trappen, hebben eerder een
nieuwe verflaag nodig.
Wanneer schilderen: de signalen
Wanneer is het tijd om een schilder in te schakelen?
• Als uw schilderwerk blaasjes
en scheurtjes vertoont. Beschadiging van het schilderwerk begint vaak bij de liggende onderdelen, zoals een
vensterbank.
• Als de verf zichtbaar beschadigd, versleten of verkleurd is.
Denk hierbij ook aan het binnenschilderwerk, zoals versleten vloeren of verkleurde muren.

• Als de verf verpoedert (afgeeft) of niet meer goed hecht.
U kunt dit controleren door de
zogenaamde poederproef of
hechtproef uit te voeren.
Testtip 1: Poederproef
Maak uw schilderwerk op een
plek met een natte doek schoon.
Als er verfpoeder op de doek
achterblijft, dan is het tijd om een
schilder in te schakelen.
Testtip 2: Hechtproef
Maak uw schilderwerk op een
hoek of vensterbank schoon.
Druk een stuk plakband op deze
plek en wrijf dat stevig vast. Trek
het plakband los. Als u de verf
meetrekt, dan hecht de verf niet
meer goed.
ideale
weersomstandigheden
om te schilderen
De beste periode om het schilde-

ren van uw huis op de agenda te
zetten, is tussen april en oktober.
In deze periode is het weer ideaal voor een goed eindresultaat,
vooral als het om buitenschilderwerk gaat. Bij een temperatuur
tussen de 10 en de 25 graden,
droogt de verf goed op. Daarnaast zijn de luchtvochtigheid en
de zon van invloed op de kwaliteit van het schilderwerk. Een
schilder let daarom op:
• De zon; de schilder werkt ‘achter de zon aan’, door te beginnen met het schilderwerk waar
de zon die dag al geweest
is. Schilderen in de volle zon
zorgt dat verf opwarmt en het
oplosmiddel in de verf te snel
verdampt.
• De luchtvochtigheid; als de
luchtvochtigheid te hoog is,
kan er condens (waterdamp)
tussen de verflagen ontstaan.

GLAS EN SCHILDERWERKEN

VAN
BALLEGOOIJ
• ONDERHOUD
• NIEUWBOUW
• BEGLAZING
• WANDAFWERKING
• ALLE SOORTEN STUCWERK
Bosschebaan 88, 5384 VZ Heesch | Telefoon 0412-47 50 01 | www.vanballegooij.nl
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Motorclub de Ketel toert voor donatie aan Vrienden van Bernhoven

V.l.n.r.: Paul, Wilbert, Stella en Mayke

Uden/Vorstenbosch - MC De Ketel heeft de Goodwilltour route 2015 uitgezet voor - zoals de naam
het al zegt - het goede doel. Een route met veel animo, die op 22 maart met 44 deelnemers gereden is. Met
het inschrijfgeld haalden ze het bedrag van € 250,- op voor de Stichting Vrienden van Bernhoven. Paul Pals
en Wilbert van der Heijden konden een cheque aan Stella van Emmerik en stagiaire Mayke, van de afdeling
communicatie van ziekenhuis Bernhoven, uitreiken.
Op donderdag 9 april werd bekend wat het bedrag, dat verworven was met de Goodwill Tour, geworden was.
De opbrengst wordt besteed aan
de aanschaf van een bedfiets voor
de afdeling geriatrie. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat
oudere patiënten gemakkelijk
complicaties kunnen krijgen als

ze niet bewegen. De regio waarin
Bernhoven werkzaam is, kent een
sterke vergrijzing. Hoe meer oudere patiënten tijdens hun verblijf
in het ziekenhuis oefenen met de
bedfiets, hoe groter de kans dat ze
herstellen en hun oude conditie terugkrijgen.
De toerrit werd door de rijders

richting Duitsland verreden. Langs
de Maasduinen richting de Rijn en
bij Rees werd de Rijn overgestoken
richting Emmerich.
Via de Ooijpolder, door de Maashorst weer terug naar De Ketel in
Vorstenbosch.
De initiatiefnemer Jan van Uden en
Ruud Verhoeven (mede bestuurs-

lid) konden er niet bij zijn, maar
hun taak werd overgenomen door
Wilbert van der Heijden. Onder de
supervisie van Ruud is de route tot
stand gekomen en hij verzorgde
het contact met Bernhoven.
“De vele positieve reacties zijn
goede opstekers voor volgend jaar,
want we willen ook volgend jaar

dit initiatief herhalen.”, vertelt Wilbert. Paul en Wilbert waren ook op
de motor om de mooie cheque bij
Ziekenhuis Bernhoven te overhandigen. Paul: “Deze prachtige dag
konden we al genieten, we wensen voor volgend jaar ook mooier
weer, waardoor de opkomst misschien nog groter zal worden.”

Wonen in het centrum van Heesch?
Wonen in Narcisveld betekent wonen met het centrum om de hoek
in ruime eigentijdse woningen. De meeste woningen zijn verkocht
en de bouw van de eerste woningen vordert gestaag.

Er zijn nog enkele woningen beschikbaar!
■ Patiowoning bouwnr. 20 - kavel 203 m2 | € 220.000,- v.o.n.
■ Tweekapper bouwnr. 22 - kavel 241 m2 | € 257.500,- v.o.n.
■ Tweekapper bouwnr. 24 - kavel 222 m2 | € 254.000,- v.o.n.
Neem vrijblijvend contact op met de makelaar voor één van de
laatst beschikbare woningen!

Verkoopbemiddeling

Opdrachtgever / ontwikkelaar

Bernheze Makelaars & Adviseurs

T (0413) 243818
www.bernheze.nl

JBO_Mooi Bernheze adv 278x191mm april 2015.indd 1

Jansen Bouwontwikkeling B.V.
Wijchen
www.jansenbouwontwikkeling.nl

OPEN DAG

VRIJDAG 17 APRIL 16.00 - 18.00 UUR
OP DE BOUWLOCATIE
02-04-15 12:36
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Peter van Tilburg en Cor van Erp tekenen het 3-jarig top sponsorovereenkomst
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Nistelrode werden de handtekeningen gezet. Dit onder toeziend oog van de sponsorcommissie en de PR-commissie van DOS’80.
Voor de komende jaren kan DOS’80 uitkijken naar een stukje aanvullende sponsoring
op het huidige bestand. “Erg mooi dat op
deze manier een mode- en sportzaak zijn
maatschappelijke betrokkenheid toont. Zo
kan DOS’80 toch weer iets extra’s doen

voor de leden, waarbij de kosten voor de
club binnen de perken blijven. Langs deze
weg willen wij Van Tilburg Mode & Sport
nogmaals bedanken voor dit contract.’, besluit Cor van Erp.

Uitverkocht: Mark van de
Veerdonk met TOF in CC Nesterlé

T. 0412 624 8 5 5 WWW.CONNECT-ACCOUNTANT S.NL

NISTELRODE - Wie kent hem niet? Mark van de
Veerdonk uit slabroek bezorgt menigeen al de slappe
lach bij het zien van zijn gezicht of het horen van zijn
naam.
Zaterdag 18 april om 20.15 uur heeft Van de Veerdonk in CC Nesterlé een thuiswedstrijd met zijn nieuwe voorstelling TOF.
Voor zowel CC Nesterlé als voor deze plaatselijke cabaretier is het tof te noemen dat de voorstelling in het
nieuwe theater is UITVERKOCHT!

‘CC Nesterlé, zo dichtbij, kom, geniet en ontmoet’
u
Wat is voor jo
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de belangrijk
reden om
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Dertien Nederlands Kampioenen DV Dancing Kids in Oss
zATerDAG 11 APrIL
NeDerLANDS KAMPIOeN MINIOreN eN JUNIOreN
Mars Marshmallows 467 punten (279)
Garde solo Gwen Opstal 486 punten (291)
Garde Miracle 474 punten (284)
show modern spirit 462 punten (277)
show karakter Have a Nice Flight 423 punten (254)

zONDAG 12 APrIL
Officiële opening Nederlands Kampioenschap en de presentatie was in handen van Antwan van Keulen en Henk van Grunsven

OSS/NISTELRODE – De leden van DV Dancing Kids Nistelrode beginnen elk jaar in april aan ‘n nieuw seizoen en op dat moment weten ze; over een jaar staan we op het podium om te knallen. Dit weekend, na een
jaar vol toernooien, kon DV Dancing Kids het resultaat laten zien van een vol jaar van inzet, enthousiasme
en doorzettingsvermogen. Dit resulteerde na twee dagen in: dertien Nederlands Kampioenen! Een grandioos
weekend met veel inzet van ouders, trainsters en dansers. De laatste loodjes worden nu ingezet richting het
Europees Kampioenschap, waar zij ook weer het hoogst haalbare resultaat willen binnenhalen.

NeDerLANDS KAMPIOeN JeUGD eN hOOFDKLASSe
Garde mars untouched 491 punten (295)
Garde solo Kimberley Xhofleer met 496 punten (297)
Garde polka Diamonds 465 punten (278)
Garde polka Touch met de ultieme score van 500 punten!
show modern Euphoria 475 punten (285)
show modern inspiration 488 punten (293)
show solo Marlon van de Berg 463 punten (278)

Have a nice flight

Touch en Untouched Nederlands Kampioen

Kimberley Xhofleer

Om Nederlands Kampioen te worden heb je bij de minioren 250 punten nodig. De minigarde had nu 243 punten dus niet genoeg om Kampioen te worden, wel een eerste plaats. Bij de vrije klasse kun je wel eerste worden
maar ook geen kampioen. Daar promoveert je met twee keer 252 punten naar de sportklasse.
Minigarde 1e met 407 punten (243)
Melody 1e met 417 punten (250)
Vera Oomen 2e plaats met 481 pnt, Sascha van Munster 8e met 434 pnt, Lindsey Wassenberg 1e met 419
punten, Release 3e met 411 punten, Guusje van Thiel 3e met 471 punten en Demi Gabriël 3e met 486 punten.

Marshmallows

Spirit
Marlon v.d. Berg

Inspiration

Euphoria

Gwen Opstal

Diamonds

Miracle
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Schoonesdakar met drie trucks onderweg naar Libya Rally

Heesch – Afgelopen zaterdag zijn de eerste vier teamleden van Schoonesdakar vetrokken naar Barcelona
met de trucks, om deze daar vervolgens in te schepen naar Marokko. Vandaag, woensdag 15 april, zijn de
overige negen teamleden per vliegtuig nagereisd. Het team staat vrijdag 17 april aan de start van de Libya
Rally, die om veiligheidsredenen in Marokko wordt verreden.
“Normaal gesproken rijden we
alleen de Dakar”, vertelt Aart
Schoones, “maar omdat we nu
met een nieuw motorconcept naar
de Dakar van 2016 willen, zullen
we uitgebreider moeten testen.
Dat gaan we in Marokko doen.”
Om met de tijd mee te gaan en ook
om te proberen de mileubelasting
van de trucks terug te brengen, is
team Schoonesdakar vorig jaar gestart met de bouw van een nieuwe
truck, voorzien van een DAF Euro6 motor. Frank van Weerdenburg:
“De trucks mogen in de Dakar rally
al twee jaar niet meer zichtbaar ro-

ken, maar dat is niet gemakkelijk te
verenigen met competitief rijden.
Met de huidige Euro-5 motoren
zaten we aan de grens.”
Het team heeft nu dus een Euro6 motor als basis gebruikt en daar
volledig in eigen beheer een motormanagement voor ontwikkeld.
“De Euro-6 norm gaan we natuurlijk niet halen”, gaat Frank verder,
“maar op dit moment hebben we
meer pk’s en koppel, met beduidend minder schadelijke uitstoot!”
Schoones: “De Libya Rally komt
heel dicht bij de Dakar, al is
het maar één week. Het aantal

jeu de boules

Jeu de boules-de-France
Nistelrode – Met een lekker voorjaarszonnetje was het zondag 12
april heerlijk toeven op accommodatie De Gildenhof. De jeu de boulesclub Die Lé organiseerde voor het vierde opeenvolgende jaar het jeu de
boulestoernooi-de-France.
Werden de drie voorgaande edities
van het jeu de boulestoernooi-deFrance steeds in augustus/september georganiseerd, deze keer werd
gekozen voor het voorjaar. Met 34
leden kon – na een lekker kopje
koffie en het welkomstwoord door
voorzitter Jos Bongers – om 10.30
uur het startsein gegeven worden
voor de eerste van de vier te spelen
ronden.
Met de Franse vlag als versiering
en met op de achtergrond muziek van o.a. Adamo en Gilbert
Bécaud ademde het Gildehof een
echte Franse sfeer. Na de 2e ronde
was het tijd voor een lunchpauze,
waarin men zich, naast de broodjes, de courgettesoep goed liet
smaken. Vanaf 13.30 uur was het
vervolgens tijd voor de 3e en 4e

ronde. Vanaf 15.30 uur was het
gezellig buurten en werd er genoten van een aantal lekkere Franse
hapjes.
Om 16.00 uur werden allereerst
alle vrijwilligers bedankt. Aansluitend vond de prijsuitreiking plaats,
waarbij er voor alle deelnemers
een (kleine) prijs was.
De uitslag was als volgt:
1e plaats: Johanna Bevers
2e plaats: Ans v.d. Lee en Leny
v.d. Ven
3e plaats: Gerrit Eiland
Hierna werd er nog enige tijd gezellig nagebuurt. Daarna kon er
om 17.30 uur definitief opgeruimd
worden en kon ook dit toernooi
bijgeschreven worden als een zeer
geslaagd toernooi.

ZOTTE

ZATERDAG
rdag
a.s. zaterting
10% ko assen
op autow

EXTRA*
KORTING
OP DIESEL/BENZINE/LPG

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

HESCHEWEG 223 OSS

wedstrijdkilometers per week is gelijk en de terreinomstandigheden
komen redelijk overeen. Het is een
goede test voor ons.”
Uitdaging
Het team uit Heesch gaat met
twee rallytrucks deelnemen. De
nieuwe truck wordt gereden door
Aart Schoones zelf. Als monteur
gaat Toine Dijkhoff mee en Frank
van Weerdenburg gaat navigeren.
De tweede truck wordt gereden
door Enrico van der Donk, die de
afgelopen drie Dakar Rally’s als
monteur bij Aart in de truck zat.

Van der Donk: “Voor mij is het een
mooie uitdaging. Deze rally is wat
minder beladen als de Dakar en

Schaijk, Roy van der Heijden en
Mario Kerkhof. De laatste wordt
uitgeleend aan een bevriende

de nieuwe truck is voor minder milieubelasting
voorzien van een daf euro-6 motor
het lijkt een mooi avontuur te worden!” Zijn monteur is Rutger van
Ballegooijen die ook in het dagelijks leven monteur is in het bedrijf
van Enrico. Michel van Herpen is
navigator op deze truck.
13-koppig team
Natuurlijk moet er ook gesleuteld
worden. De assistentie wordt verleend door Paul van Nistelrooij,
Peter van den Berg, Jaap van

Belgische deelnemer. Tenslotte
gaan ook Maarten Verhey en Carlo
van Sonsbeek mee naar Marokko.
Zij gaan zorgen voor fotografie, video en verslaggeving.
De verrichtingen van het team zijn te
volgen via www.schoonesdakar.nl,
facebook.com/schoonesdakar en
twitter.com/schoonesdakar. Ook
zal RTL 7 twee uitzendingen maken
die in mei worden uitgezonden.

Inschrijving ‘t Pumpke Nisseroise Open 2015 geopend
Nistelrode - Vanaf nu kun je je
inschrijven voor ‘t Pumpke Nisseroise Open 2015. Het toernooi
vindt plaats van 6 - 14 juni 2015.
De inschrijving sluit op 10 mei.
Je kunt je inschrijven via
www.toernooi.nl voor:
Dames dubbel, Heren dubbel of
Gemengd dubbel (Speelsterkte 3
t/m 8). Je kunt je inschrijven voor
één onderdeel, er wordt gespeeld
in poules. De commissie bestaande
uit Moniek Postma, Thieu Corssmit,
Nicole van Tilburg, Natasja Kerkhof, Paulo Fernandes, Harrie Gehrmann, Marion Pashouwers en Tinie
Ketelaars kijkt uit naar een gezellig
toernooi met goed weer. Voor meer
informatie kun je contact opnemen
met Tinie Ketelaars, wedstrijdleider:
telro.open@gmail.com.

budo
Den Haag/Heesch - Afgelopen zondag is in Den Haag de
Taekwondoselectie van Van Buel
Sports opnieuw als beste club uit
de strijd gekomen.
De zegereeks lijkt maar niet op te
houden voor de fanatieke groep
sporters en haar trouwe aanhang!
Tal van gouden, zilveren en bronzen medailles werden buit gemaakt
en als kroon op het werk mocht de
trofee voor beste club in ontvangst
worden genomen!

Kampioen tijdens Holland Cup
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voetbal

voetbal
Pas op de plaats
Langens Installatiebedrijf kampioen C-poule!
Avesteyn, na duidelijk verlies!
Heeswijk-Dinther - Drie ronden voor het einde van de zaalvoetbalcompetitie in Heeswijk-Dinther is het
jonge team van Langens Installatiebedrijf afgelopen zaterdag kampioen geworden van de C-poule. Na een
spannende, gelijkopgaande wedstrijd tegen de nummer drie; Heerkens Techniek, werd uiteindelijk 14 seconden voor tijd de winnende treffer gemaakt en kon met een 5-4 overwinning het feest losbarsten.
Het team van Langens Installatiebedrijf speelt nu drie jaar in
de Heeswijk-Dintherse zaalvoetbalcompetitie. Het vriendenteam
heeft langzaam de weg omhoog
gevonden. Na een zevende plaats
twee jaar geleden en een vierde
plaats vorig jaar, was een kampioenschap volgens ingewijden een
kwestie van tijd.

DAW troefde Avesteyn af in de duels en was vooral op de Dintherse
speelhelft te zien. Dat dit ook in
doelpunten omgezet werd, bleek
ook een feit. Na ruim een half uur
spelen kwam DAW op voorsprong,
na ongelukkig en ongeconcentreerd verdedigingswerk. Het
beeld van de wedstrijd veranderde
niet wezenlijk. Tien minuten daarna kwam DAW zelfs op een 2-0
voorsprong na een knappe aanvallende actie van de DAW-spits,
waar Avesteyn geen antwoord op
had. Dit was ook de ruststand.
Dit alles was niet echt van in-

vloed op het wedstrijdbeeld van
de tweede helft. Avesteyn bleef
machteloos en DAW bleef sterker
in het geheel. Avesteyn deed nog
een poging door een extra middenvelder in te brengen en wat
meer risico te gaan nemen door
één op één te gaan spelen. Het
mocht niet baten. Het werd een
bittere maar terechte nederlaag.
Hieruit kunnen nog geen definitieve conclusies getrokken worden,
maar dat er de komende wedstrijden uit een ander vaatje getapt zal
moeten worden om lijfsbehoud te
realiseren, mag duidelijk zijn!

Proefwedstrijd vissen voor de jeugd

Na een wat grillige competitiestart
kwam Langens Installatiebedrijf
vanaf de 11e speelronde aan kop.
Enkele weken geleden kwam er
nog wat zand in de motor, maar
door puntenverlies van de directe
concurrentie is Langens met 48
punten uit 19 wedstrijden niet
meer te achterhalen door naaste
belager Arttekst.
Na de wedstrijd waren er roosjes

turnen

Deze turnsters hebben allemaal
super gepresteerd op de voorwedstrijden, waardoor ze doorgestroomd zijn naar deze regiokampioenschappen. Hier lieten ze zich
weer van hun beste kant zien! Zo
liet Gijsje zeer mooie sprongen zien
en kreeg hiervoor 12,625 punten.

Bernheze - Heb jij vissen altijd al leuk gevonden en lijkt het je leuk om
met leeftijdsgenootjes deel te nemen aan onze wedstrijden? Op zondag
19 april starten we met onze jeugdwedstrijden van HSV Vorstenbosch.
Dan is nu je kans om eenmalig - gratis - deel te nemen aan een wedstrijd om te kijken of dit je bevalt. Deelnemen kan tot 18 jaar.
9.00 uur en eindigen om 12.00 uur
bij de Klotbeek aan de Koffiestraat
in Heeswijk-Dinther.
Zorg ervoor dat je ruimschoots op
tijd aanwezig bent. Opgeven kan
via een berichtje aan onze Facebookpagina of via 06-52630438.

Overwinning voor Sine-Cura

Valkenswaard/HeeswijkDinther - Gijsje van de Akker,
Yanou Smits, Sophie Nooijen,
Nina Verhoeven, Famke Voets,
Nina Eijmberts, Kim Kuijpers en
Jelke de Wit turnden zaterdag
11 april voor de regiokampioenschappen in Valkenswaard.

Op het onderdeel balk liet Yanou
een nieuw onderdeel zien dat ze
nog nooit heeft geoefend en werd
beloond met een 12,15. Sophie en
Nina Verhoeven lieten zeer nette
brugoefeningen zien en kregen
hiervoor zelfs 13,90 punten. Ook
Famke maakte een hele mooie
brugoefening en kreeg hiervoor

Mocht je geen eigen hengel hebben, dan zijn deze te leen bij de organisatie. Graag vooraf aangeven
via onderstaand telefoonnummer
dat je hiervan gebruik wilt maken.
Heb je interesse en heb je vriendjes die ook vissen? We starten om

13,50. Nina Eijmberts had alle vier
de onderdelen zo goed gedaan dat
ze de eerste plaats heeft behaald
en zich Regiokampioen mag noemen!
Kim heeft een nette sprong laten
zien, goed voor een 11,175. Op

vloer heeft Jelke een hele nette oefening laten zien en kreeg hiervoor
11,75 punten.
Yanou, Sophie, Nina, Famke, Nina,
Kim en Jelke hebben zich geplaatst
voor de districtsfinale. Heel veel
succes op de districtsfinale!

PERKGOEDPARADE
Perkgoed

16 april

9.00 tot 12.00 uur

Diverse soorten en kleuren,
halfschaduw.
Draagtas 10 stuks

23 april
30 april

doelbewust 50 fit

proefdagen
Sportkleding gewenst

ACCOUNTANCY - BELASTINGEN - ADVIES

Finovion Accountancy Bernheze
Jan Timmers Korenstraat 5 5388 CR Nistelrode Tel. 0412 700509
De Beekgraaf 58 NistelroDe 0412 617 333

0.

99

13.00 tot 16.00 uur
9.00 tot 12.00 uur

WWW.FINOVION.NL

dankt sponsor André Langens voor
de ondersteuning en gaat volgend
jaar met vertrouwen in de B-ploeg
van het zaalvoetbal aan de slag.

Zondag
open

Intratuin Veghel
Heuvel 11
0413-350816. Vrijdag koopavond. www.intratuin.nl
Iedere zondag open tot en met Vaderdag

Geldig bij Intratuin Veghel t/m maandag 27 april 2015 of zolang de voorraad strekt.

Heeswijk-Dinther - Avesteyn kon dit weekend goede zaken doen als
van DAW gewonnen zou worden. Lijfsbehoud in de derde klasse zou
dan nagenoeg gerealiseerd zijn. Dit had voor de spelers van Avesteyn
meer dan voldoende moeten zijn om te knokken om de punten. Je zou
een tot op het bot gemotiveerd team verwachten, maar dat was niet te
zien in de wedstrijd.

en appeltaart voor de kampioenen,
die samen met hun vaste supporters op de foto gingen. Het team
van Langens Installatiebedrijf be-
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motorsport
Hans Geurts lid van Verdienste
Raivo Dankers tweede in
bij Prinses Irene
ADAC Junior Cup
Nistelrode - Hans Geurts is tijdens de vrijwilligersavond van Prinses
Irene uitgeroepen tot Lid van Verdienste. Hans Geurts (66) is een stille
kracht binnen de vereniging. De aanwezigen lieten blijken helemaal
achter de keuze van de benoemingscommissie te staan.
Ongeveer iedereen binnen de vereniging kent Hans wel, want hij is
nagenoeg alle dagen te vinden op
het sportpark. In ieder geval is hij
er sowieso elk weekend, want dan
voorziet hij de teams van thee of
ranja.

Hij hield de koppositie goed vast,
totdat hij even buiten de baan belandde en bij het terug oprijden
van het circuit in het gele doek
verstrengeld raakte. Hierdoor verloor de rijder uit Heesch de eerste
plaats en werd - na een sterk gereden wedstrijd - als tweede afgevlagd.

een stille kracht
binnen
de vereniging
Als er doordeweeks wedstrijden
zijn, is hij er ook vaak, evenals
op trainingsavonden. Een andere
belangrijke taak die hij uitvoert is
het schoonhouden van de kleedlokalen.
Hij doet
dat meteen
voetbal
hockey
tennis na de
basketbal
turnen
volleybal
handbal
wedstrijden op zaterdag en zondag, maar ook doordeweeks doet
hij dat minimaal één keer. Hans is jeugdvoetbal, waar hij vooral de
al een paar decennia actief.
F en E jeugd begeleidde. Daarna
rolde hij langzaam in het werk wat
Hij
begon ooit
hij nu nog
steedshandboogschieten
met plezier doet.
beugelen
boksenals leider
badmintonbij het
zwemmen
waterpolo
tafeltennis

korfbal

Prinses Irene
korfbalsters winnen ruim
korfbal

hardlopen

jeu de boule

paardrijden

wielrennen

darten

golf

Nistelrode - De Prinses Irene fysieke wedstrijd, waar het soms
korfbalsters speelden voor de net over het randje ging vanuit de
vierde keer dit veld- en korfbal Limburgse ploeg, won Prinses Irene
seizoen tegen De Merels, uit Mel- nu ruim. Na een 3-6 ruststand werd
biljarten
duivensport
judo
vissen
skien
kano
het uiteindelijk
eensnowboarden
5-12 overwinderslo.
ning. Bij Prinses Irene maakten de
De drie vorige ontmoetingen wer- A-junioren; Ella Romijnders en
den weliswaar door Prinses Irene Hilde Pittens hun eerste minuten in
gewonnen, maar zeker niet al- het eerste team. Lotte Wilbers was
lemaal even overtuigend. In een met drie gave worpen topscorer.
schaken

dammen

kaarten/bridgen

voetbal

Dure nederlaag Prinses Irene vrouwen
1cm b

Nistelrode - De Prinses Irene voetbalsters leden tegen de directe concm b
current in de1,2degradatiestrijd,
FC Gelre, een dure 3-1 nederlaag. Prinses
Irene keek bij rust tegen een 2-1 achterstand aan, waarbij het ook nog
een strafschop miste. In de 2e helft had Prinses Irene het initiatief, maar
het was FC Gelre dat scoorde. Er is echter nog niets verloren. Gezien het
1,4cm b
programma dat
men nog krijgt, moet de ploeg vertrouwen blijven houden op - uiteindelijk - een goede afloop.
autosport

karten

De oplossing

Duitsland/Heesch - Raivo
Dankers van het HSF Logistics
Motorsport Team is in de eerste
wedstrijd om de ADAC Junior Cup
in Furstlich Drehna op het podium
geëindigd. In de eerste manche
kreeg Raivo, na een aantal ronden,
de koppositie in handen.

In de tweede manche werkte hij
zich in de beginfase op naar een
derde plaats, maar op dat moment
waren de twee leiders al te ver weg

waarna Raivo zich concentreerde
op de derde plaats en hij tweede
werd in het dagklassement.
Volgend weekend staat voor de

rijder uit Heesch de tweede selectiewedstrijd om het Europees Kampioenschap Noord/West op het
programma in het Duitse Lugau.

voetbal

Prinses Irene lijkt echte wil om
te winnen te missen
Son en Breugel/Nistelrode - Prinses Irene verloor in Son en Breugel met maar liefst 3-0 van de rode
lantaarndrager. Op die uitslag viel niets af te dingen. In de 1e helft ging de wedstrijd nog gelijk op, maar in
de 2e helft kwam SBC wel erg goedkoop aan de doelpunten.
Waar SBC al is gedegradeerd,
toonde die ploeg veel inzet en de
echte wil om te winnen. Zo was
elke tweede bal voor hen, dat ontbrak - zo leek het - juist bij een
groot aantal spelers aan Nistelrodese kant. Moet ook gezegd worden dat coach Kaya, die nagenoeg
met een nieuw team aan deze
competitie begon, het ook aardig
had staan zoals dat in trainersjargon heet. Voor de winsterstop
had zijn ploeg nog maar 1 punt
na twaalf wedstrijden. In de volgende tien wedstrijden werd drie
keer winst behaald, vier keer gelijk
gespeeld en ook drie keer verloren.
Opnieuw was de beste man aan
de kant van Prinses Irene de jongste van het stel, Koen Pittens.
Dat mogen de anderen zich aantrekken. Na rust scoorde SBC in
de 51e minuut de 1-0 via Toon
Sweegers. Zo ongeveer vanaf de
aftrap was het Tim v.d. Brand,
die alleen voor doelman Smulders verscheen, maar hij schoof
de bal voorbij de verkeerde kant



van de paal. Daarna wist Prinses
Irene amper nog iets te creëren en
strooiden in de 67e minuut Mentor
Emurlai en in de 76e minuut John
Egelmeers nog wat extra zout in de
Nistelrodese wonden.

Foto: T. Bevers

Door deze nederlaag en de uitslagen van de directe concurrenten,
komt de nacompetitie voor handhaving steeds dichterbij.

motorsport

voetbal
Boxtel/Heeswijk-Dinther
Ondanks een prima eerste halfuur
een 0-1 voorsprong moest Heeswijk de punten, op bezoek in Boxtel, toch aan ODC laten.
De sterke spitsen van het thuisteam
brachten hun club - vlak voor rust op fraaie wijze op voorsprong en in
het vervolg van de wedstrijd haalden ze - met name door vervelend
gedrag - het tempo uit de wedstrijd. In de counter liep de score
nog op naar 4-1. Volgende week
ontvangt Heeswijk Prinses Irene
uit Nistelrode voor een onvervalste
Bernhezer-derby. Aan de blauwwitten de taak om het goede gevoel van voor de winterstop weer
te vinden, zodat men sterk aan de
nacompetitie kan beginnen.

ODC fopt Heeswijk
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Open jeu-de-boulestoernooi
in Dinther op zondag 17 mei

voetbal

Heeswijk-Dinther - Het St. Barbara Gilde Dinther houdt op zondag
17 mei weer een open jeu-de-boulestoernooi. Het gaat om een open
toernooi, waarvoor iedereen zich met een team kan inschrijven.

Heesch – Ongelooflijk, maar
HVCH had eigenlijk de hele wedstrijd geen enkel recht op de overwinning. Te weinig Heeschenaren
waren in goede doen.

Het gilde beschikt op haar terrein over acht banen, waar zestien
teams tegelijk op kunnen spelen.
Er wordt doublette gespeeld, dat
wil zeggen dat een team bestaat
uit twee spelers, eventueel met
een reserve erbij. Per team mag er
één junior bij zijn. De aanvang van
de wedstrijden is 13.00 uur.

Met veel balverlies, persoonlijke
fouten en een eigen doelpunt,
werd gastheer Erp behoorlijk geholpen. In de tweede helft herstelde HVCH zich wel iets, wist het
zelfs twee keer te scoren, maar dat
mocht Erp ook en de ruststand was
al 2-0. Op de 4-2 eindstand is dan
ook niet veel af te dingen.

De wedstrijden worden gehouden
op het gildeterrein aan het Raadhuisplein in Dinther. Het inschrijfgeld bedraagt: € 5,- per team, ter
plaatse te betalen. Inschrijven kan
ter plaatse tot 12.30 uur of via de

Erp is HVCH gewoon te slim af

handbal

mail: hgjvanhooft@hotmail.com.
De prijzen bestaan uit levensmiddelenpakketten.

hockey

Lucas van
Cleef naar NK Shoot-Out

Heren DOS’80 net geen
kampioen, dames onderuit
Heesch - De heren van DOS’80 speelden hun laatste wedstrijd van het
seizoen in Eersel tegen Jupiter. Een overwinning leverde niet het kampioenschap op. De dames speelden uit tegen Apollo uit Son en Breugel
en verloren.
Tweede plaats
De start van de Heeschenaren was
voortvarend, het was al snel 0-3.
Daarna stokte het bij de ploeg
van Frank Schellekens. De ploeg
maakte het zich onnodig moeilijk
en zorgde er voor dat thuisploeg
Jupiter ging geloven in een stunt. Bij
rust was het 16-18. Toch wist DOS
de punten mee naar huis te nemen,
door een degelijke tweede helft af
te werken. Eindstand: 29-33.
Doordat Bedo geen misstap maakte, miste DOS’80 het kampioenschap op een punt. Toch is trainer
Frank Schellekens tevreden over de
tweede plaats. “We hebben ten-

slotte toch 9 teams achter ons kunnen laten!”
Verlies
De eerste helft waren de dames
van, afscheid nemend coach, Joop
Baltussen goed bij de les. Zij hadden zelfs even 5 doelpunten voorsprong, mede door uitstekend keeperswerk van Nicole Maas. Echter
hielp DOS hun tegenstander weer
in het zadel met enkele afspeelfouten, die genadeloos werden afgestraft. In korte tijd kwamen zij terug naar een 8-11 ruststand.
Na de rust was het Apollo dat de
klok sloeg. Toen Apollo voor het
eerst in de tweede helft op voor-

Dennis Gloudemans

Foto: Ruud Schobbers

sprong kwam, was de ban gebroken. DOS wist het goede niveau
van de eerste helft niet meer te
evenaren en bij Apollo lukte alles.
Zo werd het, enigszins geflatteerd,
25-19.

schieten

Heeswijk-Dinther - Lucas van
Cleef uit Heeswijk-Dinther mag
Hockeyclub HDL vertegenwoordigen op het NK Shoot-Out in
Amsterdam.
Lucas van Cleef wist op paasmaandag tijdens de Shoot-Outkampioenschappen Regio ZuidNederland in Tilburg alle sterspelers van clubs als HC Den Bosch,
MOP, HC-Eindhoven en HCTilburg te verslaan en mag

Hockeyclub HDL vertegenwoordigen bij de Nederlandse kampioenschappen Shoot-Out op zaterdag
13 juni in Amsterdam.
Tijdens de wedstrijden wist Milo
Leerdam zich te plaatsen voor de
halve finales, maar daar moest hij
in anderen zijn meerdere erkennen. Ook Floor van der Heijden,
Emma Schouten en Roseanne
Wijdeveld (als keepster) deden
mee. Zij wisten zich niet te plaatsen voor de halve finales.

Op zondag 26 april
gaan wij
weer open!
Doe nu mee met onze KLEURWEDSTRIJD
en win mooie prijzen!
Hoofdprijs: gezinsabonnement
seizoen 2015
Haal je kleurplaat op bij ’t Kuipke
tijdens de voorverkoopdagen voor abonnementen
op 18 april en 22 april van 13.00 tot 15.00 uur.
(of download de kleurplaat van de site of facebook)
Inleveren t/m 26 april bij ’t Kuipke op genoemde dagen
of bij Kantoorboekhandel Ceelen
Prijsuitreiking 3 mei.
AQUAJOGGEN GAAT WEER VAN START
Vanaf woensdag 7 mei 19.00 - 19.45 uur.
Per les € 3,50
John F. Kennedystraat 58 • 5384 GE Heesch • T. 0412-451779 • www.zwembadhetkuipke.nl

Joep van Lankveld 3e tijdens
de IPC World Cup
Stoke Mandeville (uk) /
Heeswijk-Dinther - Voor Joep
van Lankveld, lid van de Dintherse schietsportvereniging Hedilo,
is het zijn eerste podiumplaats op
het allerhoogste internationale niveau.
Joep ging met 630,4 (een gemiddelde van 10,51 punten over 60
schoten) als 7de de finale in en
eindigde als derde achter Paralympische kampioen Vasyl Kovalchuck
en de Fin Minna Sinika Leinonen.
Hij verdiende hiermee een bronzen
medaille.
Joep heeft zich ten doel gesteld
om zich te kwalificeren voor de
Paralympische Spelen in Brazilië in 2016. Daarvoor moet hij
eerst een startbewijs veroveren in

voetbal

Nederland. Later dit jaar zijn er
drie wereldbekerwedstrijden, waar
telkens twee startbewijzen zijn te
verdienen. De wedstrijd in Stoke

Mandeville telde jammer genoeg
hier nog niet voor mee. Hij heeft
hier wel bewezen dat hij met de
besten van de wereld mee kan.

WHV wint gemakkelijk

Loosbroek - In de belangrijke wedstrijd thuis tegen Odiliapeel, heeft
WHV zich goed hersteld van de nederlaag tegen SCMH op paasmaandag. In de eerste tien minuten van de eerste helft was het nog een gelijk
opgaande strijd, maar in de negende minuut was het Marco Lunenburg
die de score opende voor WHV.

wel, maar het was onmachtig om
het WHV moeilijk te maken. WHV
geloofde het ook wel en speelde
de wedstrijd plichtmatig uit, zonder nog te scoren.

Odiliapeel was geschokt en WHV
profiteerde daar optimaal van,
want een minuut later was het
weer Marco Lunenburg die met
een vlammend schot de 2 - 0
scoorde.
Hierna was Odiliapeel helemaal
van de leg af en was het WHV dat

Zonder blessures op te lopen werden de drie punten voor WHV bijgeschreven. Volgende week speelt
WHV de belangrijke uitwedstrijd
tegen WEC uit Wijbosch. Met de
steun van veel supporters hopen
we daar een goed resultaat te behalen.

de wedstrijd controleerde en nog
voor de rust de wedstrijd besliste
middels twee goed uitgespeelde
aanvallen, die werden benut door
Harold Lunenburg en Thijs Lunenburg: 3 - 0 en 4 - 0 voor WHV. Met
deze stand werd de rust bereikt.
Na rust probeerde Odiliapeel het
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handbal

Maasland run Classic start
met Bomenparkloop

e2 van DOS’80 kampioen 2014-2015
HEESCH - De laatste handbal wedstrijd van de zaalcompetitie van zaterdag 11 april, was meteen ook de
kampioenschapswedstrijd. Het hele seizoen presteerde de groep van trainsters Anne en Lieke al uitmuntend.
Maar deze laatste wedstrijd moest nog wel gewonnen worden om het kampioenschap veilig te stellen.
De ruststand van 8-0 was een goed begin, maar coaches Marco en Arjan bleven de groep stimuleren om dit
ook in de tweede helft door te zetten. Met onder andere twee doelpunten van Sem in de tweede helft, wist
het team uiteindelijk te winnen met een ruime zege van 13-2, wat meteen ook het kampioenschap opleverde.
Rens, Sem, Froukje, Nils, Tom, Thomas, Pim, Yara, Daan, Siem en Tijn, Gefeliciteerd !

HEESCH - in Heesch vindt op zondag 19 april de Bomenparkloop plaats.
De Bomenparkloop is de eerste wedstrijd van het Maasland Run Classic
circuit 2015. Jong en oud, beginner of gevorderde; iedere loper kan aan
deze wedstrijd meedoen. De start is om 10.00 uur en na afloop van de
wedstrijd is er een prijsuitreiking. Er kan ter plaatse worden ingeschreven, dus voorinschrijven is niet nodig.
Het Maasland Run Classic circuit
2015 is een reeks van negen hardloopwedstrijden over 5 of 10 kilometer in Oss en omgeving. Het
is mogelijk om met één enkele
MRC-wedstrijd mee te doen, maar
ook met meerdere. Wie met minimaal zes van de negen wedstrijden

meedoet, strijdt mee om een plek
in het eindklassement. Start en finish van de Bomenparkloop zijn
op de Vorsselweg in Heesch. Meer
informatie over de Bomenparkloop
en de MRC is te vinden op
www.maaslandrunclassic.nl en op
www.avoss78.nl.

budo

Stoere kennismakingscursus kanovaren

Goud voor
Jesse van Buel

Voor jongeren (10-20 jaar) met een verstandelijke en/of motorische beperking

LOMMEL/HEESCH - De 8-jarige
judoka Jesse van Buel uit Heesch
isvoetbal
afgelopen hockey
zaterdag tennis
tijdens de
basketbal
internationale Soevereincup in het
Belgische Lommel op de eerste
plaats geëindigd. Van Buel won
drie partijen op rij bij de jongens
onder 11 jaar tot 30 kilogram en
kreeg
omgehangen!
beugelen het goud
boksen
badminton
zwemmen

turnen

waterpolo

volleybal

handboogschieten

handbal

tafeltennis

korfbal

Altior 1 weer
dichter bij kampioenschap
korfbal

hardlopen

jeu de boule

paardrijden

wielrennen

darten

golf

HEESWIJK-DINTHER - in de strijd om het kampioenschap mocht Altior zondag 12 april thuis aantreden, tegen Oranje-Wit. Deze ploeg
had veel punten van Altior afgesnoept in de zaal, dus de thuisploeg
was vastbesloten om vandaag te winnen. De pupil van de week, sam
biljarten
duivensport
vissenomgaanskien
snowboarden maarkano
Roovers,
zag
de damesjudo
onzorgvuldig
met de kansen,
de
ruststand was toch een voorsprong van 6-2.
In de tweede helft steeg de frustratie bij de tegenpartij, maar Altior
hield het hoofd koel en balde de
wedstrijd volwassen uit. De eindstand
belangrijke
dammen was 10-6, eenschaken
stap richting het kampioenschap
is hiermee gezet. Aanstaande donderdag 16 april speelt Altior om
20.00 uur thuis,
1cm b de halve finale van
het bekertoernooi, tegen Spes!
1,2 cm b 2: 7-5
Altior 2 – Klimroos
Altior 3 – SVOC’01 2 14-6
BMC 2 – Altior 3: 5-10
(inhaalwedstrijd)
1,4cm b
Altior 4 – Miko’76
2: 10-8
Altior 5 – SCMH 4: 7-7
Be Quick MW2 – Altior MW1:
autosport
karten
14-11
Altior A1 – Oranje Wit A1: 4-10
Altior A2 – De Kangeroe A1: 6-4
Altior A3 – Flash A1: 6-5
Flamingo’s B1 – Altior B1: 1-2
SCMH B1 – Altior B1: 1-6
(inhaalwedstrijd)
Be Quick C1 – Altior C1: 1-2
Korloo C1 – Altior C2: 4-4
Altior C3 – De Korfrakkers C4: 4-3

kaarten/bridgen

BERNHEZE - Tijdens de kennismakingscursus kanovaren leer je hoe je op een veilige manier je eigen boot
bestuurt. Je ontdekt hoe cool kanopolo is, hoe uitdagend kanoslalom kan zijn, hoe avontuurlijk toervaren
is en hoe spannend raften kan zijn. Ben je niet bang voor water en wil je een sport voor langere tijd gaan
beoefenen, dan is kanovaren absoluut iets voor jou! We kijken naar jouw individuele mogelijkheden en wat
je leuk vindt. Plezier in het kanovaren staat voorop.
Wanneer:
Dinsdag: 5 lessen op 12-19-26 mei
en 2-9 juni 16.00-17.00 uur.
Zaterdag: 5 lessen - op 9-23-30
mei en 6-13 juni 12.30-13.30 uur.
Waar:
Maaslandse Kanovereniging,
Ossestraat 13, 5367 NE
Macharen-Oss.
Kosten: € 35,-, inclusief gebruik
boot, peddel, spatzeil en zwemvest
Een zwemdiploma A is verplicht.
Geen diploma, wel zwemvaardig?
Dan overleggen we de mogelijkheden.
Organisatie: Wave Begeleiding
Contactpersoon: Wilma van
Nistelrooij, 06-25302651
info@wavebegeleiding.nl.

Het kan weer!
Zilvervloot
Sparen
1,40%
rente

Sam Roovers

Emos D1 – Altior D1: 10-3
Altior D2 – De Korfrakkers D1: 0-7
Rooi E2 –motorsport
Altior E1: 0-13
Altior E2 – Corridor E1: 4-5
Altior E3 – Korloo E1: 5-5
Strafworpen 7-5
De Korfrakkers E1 – Altior E4: 6-1
Altior E5 – Alico E2: 8-0
Altior F1 – JES F1: 13-5
Altior W1 – De Korfrakkers W1:
7-3
Altior W2 – Be Quick W2: 8-5.

v

Cortjens Bernheze Verzekeringen
Korenstraat 4
5388 CS NISTELRODE
T (0412) 61 17 95
E info@cortjensbernheze.nl
I www.cortjensbernheze.nl

10%
premie
voor 10
ja
sparen ar
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EVENEMENTEN
16 APRIL

Tornado Volleybal speeltuin
Locatie: Sporthal de Overbeek
Nistelrode

Secretaressedag
Pagina 9
Oud papier buitengebied
Locatie: Nistelrode
Proefdagen bewust 50 fit
Locatie: Conscius Sports
Nistelrode
Voorlichtingsbijeenkomst:
Artrose
Locatie: Wilgenstraat 15 Veghel
Thema-avond Vivin
Locatie: CC Nesterlé Nistelrode
Pagina 27
Balletstudio Hanneke van
der Stappen presenteert
CLUEDO
Locatie: De Pas Heesch

Uitwisselingsconcert Fanfare
St. Lambertus
Locatie: Pastoor van Winkelstraat
1 Schaijk
Mark van de Veerdonk: Tof
OCHT
Locatie: CC Nesterlé
UITVERKNistelrode
Pagina 12
Alles 50% bij Kringloop
Heesch
Locatie: Kromstraat 5 Heesch
Balletstudio Hanneke van
der Stappen presenteert
CLUEDO
Locatie: De Pas Heesch
Bonte avond Loosbroek
Locatie: CC De Wis Loosbroek

Lezing: Spotten met de
vijand
Locatie: Heemkamer
Heeswijk-Dinther

Lezing Huub Schumacher
Locatie: Abdij van Berne
Heeswijk-Dinther
Pagina 11

17 APRIL

19 APRIL

Reiki 1 bij Centrum Maia
Locatie: Palmenweg 5 Nistelrode

Vogelbeurs De Oranjewever
Locatie: Riethoeve Vorstenbosch

T’eXpierement presenteert:
Peter Pan
Locatie: CC Nesterlé Nistelrode

Proefwedstrijd vissen
voor de jeugd
Locatie: Klotbeek Koffiestraat
Heeswijk-Dinther
Pagina 36

Balletstudio Hanneke van
der Stappen presenteert
CLUEDO
Locatie: De Pas Heesch
Publieksavond Sterrenwacht
Halley
Locatie: Halleyweg 1 Heesch

Bomenparkloop
Locatie: Vorsselweg Heesch
Pagina 39

Bonte avond Loosbroek
Locatie: CC De Wis Loosbroek

Wandeling over zand,
stenen en bodem
Locatie: Natuurcentrum
De Maashorst Nistelrode
Pagina 18

Soos Imeet geopend
Locatie: Raadhuisplein 21
Heeswijk-Dinther

Bernhezer Solistenconcours
Locatie: Gymnasium Bernrode
Heeswijk-Dinther

Wmo koffiemiddag
Locatie: De Pas Heesch
Pagina 6

Open zondag
Badkamermarkt.nl
Locatie: Canadabaan 18a
Nistelrode

18 APRIL
Intuïtieve Mandala
& Healing
Locatie: Palmenweg 5 Nistelrode

Rembrandt Pianotrio
Benefietconcert
Locatie: Dijkstraat 13 Nistelrode
Pagina 12

Efkes Jonger presenteert:
Minoes
Locatie: Zaal ‘t Tramstation
Nistelrode

Gerard van Maasakkers:
Allez Liedjes van altijd
Locatie: CC Nesterlé Nistelrode
Pagina 12

SingleCafé
Locatie: St. Barbaraplein 6 Oss
Balletstudio Hanneke van
der Stappen presenteert
CLUEDO
Locatie: De Pas Heesch
VV Vogelvreugd: Kaarten
Locatie: CC Servaes
Heeswijk-Dinther
Kienen
Locatie: Café Zaal Elsie
Heeswijk-Dinther

22 APRIL

25 APRIL

Voorlichtingsbijeenkomst
Psoriasis
Locatie: Apotheek Nistelrode

Kruiden-lentewandeling
Locatie: Praktijk voor natuurgeneeskunde Nistelrode

T’eXpierement presenteert:
Sjakie en de chocoladefabriek
Locatie: CC Nesterlé Nistelrode

Sponsordiner stichting
PEP-projecten
Locatie: Restaurant de Waard
Heesch

Labyrint lopen en open huis
bij Centrum Maia
Locatie: Palmenweg 5 Nistelrode

Oud ijzer Fanfare Aurora
Locatie: Heesch
Oranjebridgedrive
Locatie: CC Servaes
Heeswijk-Dinther

Eerste H. Communie
Locatie: Kerk Vorstenbosch

Workshop geheugentechnieken Klasse-RT
Locatie: CC Nesterlé Nistelrode

Concert: Comnitet
Locatie: Kloosterkapel
Vorstenbosch
Pagina 2

Informatieavond
centrumplan Heesch
Locatie: De Pas Heesch
Pagina 21

Museumboerderij
‘lentekriebels’
Locatie: Heeswijk-Dinther
Pagina 10

23 APRIL

Open dag HKK De Elf Rotten
Locatie: Schoonstraat 35 Heesch

Proefdagen bewust 50 fit
Locatie: Conscius Sports
Nistelrode

Kienen
Locatie: Café Zaal Elsie
Heeswijk-Dinther

KBO Heesch: Wandelen
langs kunstwerken
Locatie: Startpunt De Pas Heesch

Koningsnacht
Locatie: Café Kerkzicht
Loosbroek

Onderonsje in Dinther
Locatie: CC Servaes
Heeswijk-Dinther

27 APRIL

Lezing: Inzicht door
astrologie
Locatie: Kloosterkapel
Vorstenbosch
Pagina 2

Vorstelijk Koningsontbijt
Locatie: Café De Snor Nistelrode

20 APRIL
Lezing: Het (a)sociale
Brein door prof. Margriet
Sitskoorn
Locatie: Abdij van Berne
Heeswijk-Dinther
Pagina 16
Film: A most wanted man
Locatie: Filmhuis De Pas Heesch
21 APRIL
Alzheimer Café
Locatie: Eigen Herd Uden
Heropening Karwei
Locatie: Cereslaan 9 Heesch
Pagina 15 en 16
Dinsdag@Bernhoven:
KNO-heelkunde bij kinderen
Locatie: Ziekenhuis Bernhoven
Uden
Pagina 4
Energiecafé BECO
Locatie: Willibrordcentrum
Heeswijk-Dinther
Pagina 25
VV Vogelvreugd: Kienen
Locatie: CC Servaes
Heeswijk-Dinther
Inschrijfavond Losbroekwist
Locatie: CC De Wis Loosbroek
Film: A most wanted man
Locatie: Filmhuis De Pas Heesch

26 APRIL
De Kingsday Pre-Party
Locatie: Café De Snor Nistelrode

Koningsdag

28 APRIL

Mark van de Veerdonk: Tof
Locatie: De Pas Heesch

VV Vogelvreugd: Kienen
Locatie: CC Servaes
Heeswijk-Dinther

24 APRIL

29 APRIL

Dagworkshop Yantra
tekenen
Locatie: Palmenweg 5 Nistelrode

Labyrint lopen en open huis
bij Centrum Maia
Locatie: Palmenweg 5 Nistelrode

Bobzavond
Locatie: Dorpshuis Nistelrode

Optimaal voorbereid naar de
brugklas! Klasse-RT:
Locatie: CC Nesterlé Nistelrode

Soos Imeet geopend
Locatie: Raadhuisplein 21
Heeswijk-Dinther
Bonte avond Loosbroek
Locatie: CC De Wis Loosbroek
Pubquiz
Locatie: De Pas Heesch
Pagina 11
Lezing Hans Manders
Locatie: De Eijnderic Heesch
Pagina 26

KBO Heesch: Wandelen
langs kunstwerken
Locatie: Startpunt De Pas Heesch
Mobiele vraagbaak Zorg
Locatie: CC Bernrode
Heeswijk-Dinther
30 APRIL
Proefdagen bewust 50 fit
Locatie: Conscius Sports
Nistelrode

Voor meer informatie over de inhoud en tijden van de evenementen kunt u de agenda op onze websites bekijken.
Wilt u uw evenementen op deze pagina geplaatst hebben dan kunt u deze aanmelden via onze websites
www.mooiheesch.nl

www.mooinisseroi.nl

www.mooihdl.nl

www.vorstenbosch-info.nl

