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Diamanten bruidspaar Leo en Riekie van Lieshout

Leo van Lieshout (27-11-1934) 
en Riekie van Zandvoort (04-02-

1937) ontmoetten elkaar in mei 
1952 op de kermis in Nuland. 

Riekie werkte in het atelier van 
V&D en in de weekeinden in de 
winkel van V&D in Den Bosch. 
Ze trouwen op 4 april 1956 (voor 
de wet op 15 februari 1956) en 
woonden toen in wachtpost 20 
van de NS, bij de ouders van Rie-
kie in Hintham. Daar zijn twee 
zonen geboren. Later kreeg het 
paar nog drie zonen, vier klein-
kinderen en twee achterkleinkin-
deren.
Leo heeft eerst in een slagerij 
gewerkt en is later voor zichzelf 
begonnen in de vleessector en in 
de horeca. 
De eerste zaak kocht het paar 
in 1962 aan de Hooghuisstraat 
41 in Oss (voorheen hoeden- 
en pettenwinkel van Tongeren). 
Deze werd verbouwd tot Para-
disobar, de eerste ‘nozemtent’ in 
Oss.

Leo en Riekie hadden diverse 
horecabedrijven, waaronder de 
Savannabar in Heesch. Daar-
naast bouwde het paar met de 
zonen de indoorkartbaan in 
Oss en waren ze 33 jaar actief 
in Spanje, aan de Costa del Sol, 
Hier bestierde de familie aan de 
boulevard in Fuengirola D’n Bra-
bander. “Vroeger konden we 
alles, vijf zonen grootbrengen, 
diverse zaken runnen en veel op 
neer vliegen omdat we ook nog 
villa’s lieten bouwen in Span-
je, voor de verkoop en verhuur 
door Frank”, zeggen Leo en Rie-
kie, die het nu wat rustiger aan-
doen en als hobby ‘computeren’ 
noemen. 
Het feest ter ere van hun dia-
manten bruiloft werd zondag 
gevierd in De Waard (voorheen 
de Savannabar) in Heesch.

HEESCH - Leo en Riekie van Lieshout - van Zandvoort uit Heesch 
vierden op 3 april het heuglijke feit dat ze zestig jaar getrouwd zijn. 

Koor Frappant is klaar voor het muzikaal spektakel Tekst: Hieke Stek Foto: Marcel van der Steen

Riekie en Leo

Het wordt een feestje vol herken-
ning: van ‘Hee gaode mee’ tot 
‘Eres tu’ en alles wat daartussen 
zit. Alle muzikale genres komen 
voorbij. “Het instuderen was 
nog een hele klus, want we zin-
gen alles 4- en 5-stemmig zon-
der bladmuziek en dat zijn maar 
liefst 20 nummers. Om het in-
studeren voor ons gemakkelijker 
te maken, zijn van alle nummers 
mp3-bestanden gemaakt, zodat 
we thuis ook kunnen oefenen. 
Natuurlijk staat het muzikale 
spektakel onder de inspirerende 
leiding van onze dirigent Han van 
den Heuvel. Die leidt ons koor al 
jaren en we zijn goed op elkaar 
ingespeeld. Hij is onze motiva-
tor en legt de muzikale lat steeds 

een stukje hoger. Zijn muzikaliteit 
reikt verder dan ons koor. Voor de 
muzikanten (twee dwarsfluitis-
ten, een bassist, een gitarist, een 
drummer en een pianist) heeft 
hij alle arrangementen geschre-
ven. Het gelegenheidscombo is 
samengesteld uit bekenden van 
ons koor en zij waren bereid om 
geheel vrijwillig ons op deze mu-
zikale reis te begeleiden. Daar zijn 
we heel blij mee en zij zijn heel 
enthousiast. De twee dansgroe-
pen staan onder leiding van Desi-
rée Davelaar. Hen hebben we er-
bij gevraagd om de nummers wat 
swing mee te geven. Hun jonge 
bruisende inbreng tilt alles naar 
een hoger plan”, leggen de leden 
van de evenementencommissie 

uit. “Binnen onze commissie zijn 
de taken goed verdeeld, want 
organisatorisch komt er ook heel 
wat bij (om de hoek) kijken.”

Knipoog
Op 15 en 16 april staan de 24 
vrouwen en twaalf mannen 
op het podium van De Stuik in 
Vorstenbosch. “Het zijn stuk 
voor stuk enthousiaste zanglief-
hebbers met een jong hart. We 
hebben er heel veel zin in. Het 
repertoire liegt er niet om, dus 
voel je vooral uitgenodigd. Twee 
van onze koorleden, Jannes en 
Grieta, zullen met een frappan-
te knipoog het publiek door de 
avond loodsen. Laat je door ons 
allemaal verrassen en kom ge-

nieten. Als je graag bij een koor 
wilt komen zingen is het wellicht 
een idee, dat je dit muzikale eve-
nement komt beluisteren en als 
ons repertoire jou aanstaat wil 
je misschien wel lid worden van 
ons koor. Nieuwe leden zijn altijd 
welkom!” besluiten ze.

‘Where The Music Takes Me’: 
muzikaal spektakel van Koor Frappant

VORSTENBOSCH - Het programma dat koor Frappant uit Vorstenbosch brengt, nodigt uit tot meezingen en swingen. Het koor heeft wel vaker 
haar muzikaliteit laten horen, maar deze keer pakt het groots uit met de muzikale illustratie van een gelegenheidscombo en de dansgroepen 
MiChica en X-treme. Veel om naar te luisteren en genoeg om naar te kijken! Jij kunt er nog bij zijn op 15 en 16 april, maar als De Stuik vol 
is - dan is hij vol!

Kaartverkoop
15 en 16 april.
De kaarten kosten € 7,50 
(inclusief een pauzedrankje) en 
zijn verkrijgbaar bij Johnnie’s 
Dagwinkel en via de e-mail: 
wilma.nuijen@online.nl. 
De Stuik is open vanaf 19.30 
uur en het programma begint 
om 20.00 uur. Krant niet op 

woensdag ontvangen?
info@DeMooiBernhezeKrant.nl

Tel. 0412-795170
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De kunst van het ouder worden

Vrijdag 15 april 
16.00 – 18.00 uur
‘De kunst van het ouder worden’

Een lezing bij de Eijnderic in Hee-
sch door Ineke van Pelt.
Oud worden gaat niet vanzelf. Hoe 
doe je dat: oud worden?
Ouder worden houdt in: jezelf in 
deze fase opnieuw leren kennen. 
Het is een vorm van levenskunst 
om een weg te vinden in deze laat-

ste fase van het bestaan. Het is een 
kunst om te kunnen gaan met lasti-
ge gebeurtenissen zoals het verlies 
van dierbaren, vrienden en familie 
in je omgeving. Dan is het de kunst 
om je te beschermen tegen som-
berheid en je bewust te zijn van de 
mogelijkheden om op een creatieve 
wijze invulling te geven zodat het 
leven nog zinvol is.
Laten we ons beïnvloeden door 
maatschappelijke normen en waar-
den of vinden we onze eigen weg?
Waar vinden we adviezen over de 
kunst van het ouder worden? Waar-
om ziet de een deze laatste fase van 
het leven als gouden jaren en de an-
der als een aftakelingsproces?
In deze filosofische lezing gaan we 
samen op zoek naar antwoorden op 
deze vragen. De kosten voor deze 
lezing zijn € 7,50 per persoon, in-
clusief koffie en thee en een drankje 
tijdens de pauze. 

Aanmelden per mail via 
info@eijnderic.nl of telefonisch: 
0412 – 45 45 45.
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Aan de inhoud van DeMooi-
BernhezeKrant is alle mogelijke 
zorg besteed. Er kunnen ech-
ter geen rechten aan worden 
ontleend. De uitgever zal geen 
aansprakelijkheid aanvaarden. 
Niets uit deze uitgave mag op 
enigerlei wijze worden verveel-
voudigd en/of openbaar worden 
gemaakt zonder toestemming 
van Bernheze Media.

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

Open Atelierroute Bernheze
Zondag 10 april - Laatste dag ex-
positie i.h.k.v. de Open Atelierrou-
te Bernheze. Van 11.00 tot 17.00 
uur, entree gratis. Twee leden 
van onze Kunstcommissie Liete 
Scheepstra en Henrian Selten ex-
poseren hun schilderwerken.

Donderdag 14 april - Lezing 
over permacultuur door Irene 
Verbeek, aanvang 20.00 uur, 
kosten € 7,50.
Permacultuur is zo efficiënt mo-
gelijk gebruik maken van de om-
geving zonder deze uit te putten 

of te vernietigen. Je maakt ge-
bruik van wat er al is en - waar 
nodig - herstel je de ecologie, 
zodat jij en de natuur erop voor-
uitgaan. Tijdens de lezing wordt 
verteld wat permacultuur is en 
hoe je het kunt toepassen in 
de eigen (moes)tuin. De lezing 
wordt gegeven door Irene Ver-
beek, permaculturist en ecoloog. 
Op dit moment is zij een perma-
cultuurbedrijfje aan het opzetten 
in Oirschot op de Pallandehoe-
ve. Doel hier is om met een per-
macultuursysteem het jaar rond

dit lokaal groente en fruit te 
kunnen produceren. Daar-
naast willen ze de tuin gebrui-
ken om andere boeren en ge-
interesseerden te laten zien 
dat permacultuur een natuur-
vriendelijk productiesysteem is 
met zeer hoge opbrengsten, 
www.facebook.com/pallandehoeve.

Zondag 17 april - Concert door 
de Kabelgat Ramblers, aanvang 
15.00 uur, entree € 5,-. Na en-
kele jaren zijn de Kabelgat Ram-
blers weer terug in onze kapel!

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

de ScHijf 
van vijf 

Enige weken geleden kwam het 
Nederlands Voedingscentrum 
met de nieuwe schijf van vijf. 
Tja, wie is er niet mee groot 
gebracht of weet tenminste van 
het bestaan ervan. Worden we 
niet allemaal een beetje moe 

van de fabels, onwaarheden, tegenstrijdigheden die over onze 
voeding verteld worden? 

Als we het nieuws mogen geloven eten we werkelijk niks 
gezonds meer en op den duur krijg je overal wel iets van. Maar 
een goede raadgever en graadmeter is natuurlijk de schijf van 
vijf wel. Ook brood heeft de laatste jaren onder vuur gelegen. 
Allerlei fabels zijn de wereld in geslingerd en ook weer tegen 
gesproken. ‘Wat is waar’ vraag je je dan af als consument. 
Het Nederlands Voedingscentrum is daar heel duidelijk in. 
Brood is een dagelijkse behoefte. De belangrijkste bron voor 
jodium, vitamines B, ijzer, vezels en nog een hele waslijst meer. 
Graanproducten verlagen de kans op hart- en vaatziekten, 
diabetes type 2 en zelfs darmkanker. Dan betreft het met name 
natuurlijk volkorenbrood.

Afijn, zonder hier een heel medisch verhaal op te hangen is het 
gewoon een feit dat het eten van volkoren, haver en andere 
graanproducten een must is in het dagelijkse eetpatroon.
En hoe mooi is het? Een heerlijk product als brood, mits goed 
bereid, is nog eens super gezond ook! Ja, goed bereid…want 
daar zit ook veel verschil in. Brood zoals wij het maken met de 
beste grondstoffen en een lange bereidingswijze is nu eenmaal 
vele malen lekkerder en stukken beter verteerbaar dan brood 
bereid in een sneltreinvaart. En als je dan toch elke dag deze 
voedingsstoffen nodig hebt…laat het dan ook lekker zijn in 
plaats van enkel een transportmiddel van je beleg. Een lekkere 
boterham met een lekker stuk beleg … kan net zo lekker zijn 
als een gebakje zeg ik dan wel eens. En dat is ook zo.

De schijf van vijf is een mooi hulpmiddel voor het bepalen van 
onze voeding. Maar eigenlijk kon het net zo goed de schijf van 
variatie heten. Daar gaat het om…

En waar velen het hebben over e-nummers, koolhydraten, 
zout en noem het maar op is er in mijn ogen maar één grote 
bedreiging …suiker!
Zonder dat we het weten zit werkelijk overal suiker in en zal dit 
in de toekomst het grootste probleem worden.
Nog een fabel?...in brood zit suiker. Niet dus… Niet bij ons.

Bart Lamers

BAkkeriJ
Column

Winnaar Escaperoom
NISTELRODE - In DeMooiBernheze-
Krant van 9 maart hadden we een prijs-
vraag over de escaperoom in Nistelro-
de. JOYCE KANTERS uit Heesch heeft 
gewonnen en mag, samen 9 personen, 
naar Escaperoom Nistelrode.

Intratuin Veghel Heuvel 11, 
0413-350816. Vrijdag koopavond, www.intratuin.nl 
Iedere zondag open, uitgezonderd 1e pinksterdag.

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

Vlinderlavendel 
(Lavandula stoechas).
Hoogte 20 cm, 
volle zon, 
halfschaduw, 
potmaat 
14 cm.

VLINDER-
LAVENDEL 2.99

1.99

TOSCAANSE
 SFEER

ZONDAG

OPEN

laat Het dan ook lekker Zij n in plaats van 
enkel een transportmiddel van Je beleg
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Tim Wijnen woont in een dorp en beschrijft zijn 
dagelijkse belevenissen.

Snaaien

Die hersluitbare verpakking zou me toch moeten helpen, zou je 
zeggen? Het is welgeteld vijf minuten geleden dat ik de verleiding 
niet heb kunnen weerstaan en toch naar de snoep heb gegrepen. Van 
die vijf minuten ben ik vier minuten een paar keer op en neer naar 
de keuken gelopen om ‘één handjevol chocoladebolletjes met pinda’s 
kan toch geen kwaad’ portie te verorberen. In de laatste minuut heb 
ik me echt gewonnen gegeven en de snoepzak meegenomen naar de 
bank waar ik die krengen zonder pauze te nemen in mijn mond heb 
gegooid. 

Je hoeft echt geen diëtist te zijn om te ontdekken wat er mis is met mij 
in mijn eetgedrag. Observeer me op een feestje en je legt zo de vinger 
op de zere plek. Zet me aan een hangtafel vol schaaltjes met nootjes, 
worstjes, kaasjes, toastjes en/of chips en je weet dat het binnen no-
time in ieder geval voor de helft leeg is. Dan volgt er even een pauze 
omdat ik me te erg schaam voor mijn varkensachtige gedrag om daarna 
net zo lang te gaan pikken tot alle schaaltjes tot de bodem toe leeg zijn. 
Het ergste is dat ik helemaal geen trek in eten heb op het moment dat 
ik dit rare gedrag vertoon. 

Ik heb gedurende de dag gewoon de Schijf van Vijf gevolgd die op 
dat moment in de mode is. Het rare is dat ik helemaal geen avond- of 
nachteter ben. Ik ben echt niet te porren voor een broodje shoarma 
of een kapsalon om drie uur ’s nachts. Serveer me echter een kilo 
borrelnoten met wat blokjes kaas on the side en ik begin als een malle 
alles naar binnen te werken. 

Mijn hoop is ook dat de hersluitbare verpakkingen een plotseling einde 
zullen krijgen. De fabrikant moet in gaan zien dat het immoreel is om 
de snoepende mensheid zo te confronteren met hun gulzige aard. En 
kunnen we gelukkig zonder pauze lekker blijven snaaien.

Column
D’n Blieker

SAMEN MAKEN 
WE HET VERSCHIL, 

ELKE DAG OPNIEUW!
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Hoofdstraat 100 A
Heeswijk-Dinther 
Tel. 0413-291205 
of 0413-291980

Laat uw huidige verzekeringspakket 
door ons geheel vrijblijvend vergelijken 

op kwaliteit en prijs.

Loop eens 

binnen of neem 

contact op

DE OPLOSSING vOOr
uw vErzEkErINGSzaak IS 

ONzE Taak!!

‘van die vijf minuten ben ik vier 
minuten een paar keer op en neer 

naar de keuken gelopen’

Laar 1, 5388 HB  Nistelrode
Tel. 0412 - 61 11 85

www.jacobsenjacobs.nl
www.morgana.nl/nistelrode nlLaar 1, 5388 HB  Nistelrode www.jacobsenjacobs.nlLaar 1, 5388 HB  Nistelrode www.jacobsenjacobs.nl

*Vraag naar de voorwaarden in de winkel

15% korting
op alle

Morgana 
dekbedden

Kom binnen
voor de

nieuwste
collectie
dekbed-

overtrekken!

10% korting
op alle

Morgana
hoofdkussens

Spirograph
nu vanaf
49,95

100% katoensatijn

Rainbird Multi
vanaf

74,95
100% katoensatijn

Probeer je 
hoofdkussen 

gratis één 
week uit!

Roel Knippen en Rob Vogels 
doen mee aan Alpe d’HuZes

Rob werkt voor het Radboud- 
umc, dat ieder jaar met een groep 
fietsers meedoet aan het jaarlijks 
fietsevenement in de Franse Al-
pen. Dit jaar doet hij voor het 
eerst mee en vroeg hij Roel om 
mee te fietsen. Erwin, die zelf 
aan kanker leed en volledig ge-
nas, fietst niet mee. Hij helpt met 
het inzamelen van het geld. Het 
drietal hoopt samen minimaal  
€ 5.000,- op te halen.

Veilingen
Via Facebook kan iedereen bie-
den op een tiental veilingen. Er 
kan onder andere tweemaal ge-
boden worden op onderhoud 
van de tuin, verricht door Geenen 
Gardening en Hoveniersbedrijf 
Dominicus. Ideaal EHBO stelt 
een EHBO-cursus ter beschikking 
voor de veertien hoogste bieders. 
Daarnaast kan er geboden wor-
den op een stadiontour bij PSV 
en ook op een training door een 
jeugdtrainer van de Eindhovense 
club, waarbij de kinderen kunnen 
ervaren hoe het is om te trainen 

als speler van PSV. Ook kan er 
geboden worden op een cursus 
vlechten, aangeboden door Sa-
lon Lev. Voor alle veilingen kijk 
op Facebook.

Kermis
Tijdens het kermisweekend in 
Vorstenbosch staan Rob, Roel en 
Erwin op de braderie, die plaats-
vindt op zondag 8 mei. “We 
gaan zelfgemaakte loempia’s 
verkopen en we organiseren een 
raad-en-winactie”, vertelt Erwin. 
“Ook kunnen mensen lootjes 
kopen van de loterij van het Rad-
boudumc”, voegt Rob eraan toe. 
“Er kan onder andere een fiets 
gewonnen worden.” 
Verder staan er op allerlei loca-
ties in Vorstenbosch donatie-
boxen. Deze boxen staan bij 
De Dagwinkel, Geenen Dier-
voeders, Bakkerij Van Leur, 
Slagerij van den Tillart, Cafe-
taria de Schaapskooi, Eetcafé 
Bar de Ketel, kantine Vorsten-
bossche Boys en in de kantine 
van TVV’82. 

Om te doneren of voor meer in-
formatie kijk op 
www.facebook.com/
vorstenboschvooralpedhuzes. 

Kijk ook op www.deelnemers.
opgevenisgeenoptie.nl/
roelknippen en 
www.deelnemers.opgevenis-
geenoptie.nl/robvogels. 
Doneren via Erwin kan ook. 
Stuur daarvoor een mail naar 
erwinvdzanden@hotmail.com.

VORSTENBOSCH - Roel Knippen en Rob Vogels uit Vorstenbosch gaan op donderdag 2 juni proberen 
om zes keer de berg Alpe d’Huez op te fietsen om geld op te halen voor kankeronderzoek. Erwin van der 
Zanden helpt het duo bij de geldinzameling. 

V.l.n.r.: Roel, Erwin en Rob Tekst: Matthijs van Lierop Foto’s: Ad Ploegmakers

Klaar voor de start!
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Dit enthousiasme heeft er toe 
geleid dat zes bands zich bijzon-
der geroepen voelden om mee 

te werken. Outline, Co-Inciden-
tal, Dude, Finders Keepers, The 
Basement en The Picadilly’s vul-

den op zaterdag 5 maart 2016 
afwisselend op hun eigen wijze 
het podium van de theaterzaal 
en het café van De Pas voor dit 
benefietconcert.
Voor het goede doel dit jaar 
is gekozen voor Buro Lima uit 
Heeswijk-Dinther. Een stichting 
voor pedagogische begeleiding 
en ondersteuning in een veilige 
en vertrouwde omgeving voor 
kinderen met een beperking.
Het geld zal worden besteed aan 
het creëren van een snoezel-
ruimte. 
Een ruimte waar de kinderen lek-
ker kunnen luieren en ontspan-
nen.
Tijdens het persmoment op vrij-
dag 1 april is bekendgemaakt 
wat het bedrag is geworden dat 
is verworven met het Benefiet-
concert.
Buro Lima was met enkele kin-
deren en begeleiders aanwezig 
en heeft deze dag, in de Pas, de 
cheque in ontvangst mogen ne-
men van € 6.864,-!

gezondheid in balans

Aromatherapie Els Verdonk

Donkeren Dijk 32
5473 CS Heeswijk-Dinther
Tel: 0413-293501

Praktijk voor:

Aangesloten bij: FAGT (www.fagt.org) RBCZ (www.rbcz.nu)

www.elsverdonk-aromatherapie.nl info@elsverdonk-aromatherapie.nl

Aromatherapie
&

Massage bij kanker

Aromatherapie Els Verdonk
Donkeren dijk 32
5473 CS  Heeswijk-Dinther
Tel: 0413-293501

Praktijk voor: 

 

Aangesloten bij:  FAGT (www.fagt.org)    RBCZ (www.rbcz.nu)

www.elsverdonk-aromatherapie.nl  info@elsverdonk-aromatherapie.nl   www.elsverdonk-aromatherapie.nl info@elsverdonk-aromatherapie.nl   

Aromatherapie
&

Massage bij kanker

Hondstraat 10, 5476 KT  Vorstenbosch | Tel.: 06 - 20 48 02 77 
 Mail: info@brabantmassage.nl | Internet: www.brabantmassage.nl

Sportmassage | Ontspanningsmassage | Bindweefselmassage | Chronische klachten

Comfortabeler ouder
worden in eigen huis?

Bel   (085) 016 04 03 
Mail   info@familiae.nl 
Web  www.familiae.nl

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

from A to Beautiful

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

Lekker makkelijk. Dat is één. Maar permanente 
make-up biedt zoveel méér:
•	 Professionele	modellering	van	uw	wenkbrauwen.	

Goed gevormde wenkbrauwen geven het effect van 
een optische lift en zorgen voor een stralende, open 
blik. 

•	 Mooi	geaccentueerde	ogen.	Een	perfect	aangebrach-
te permanente eyeliner geeft u een stralende oogop-
slag 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.

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

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

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

Laser facelift
Kies nu voor de nieuwe laser facelift!
Voor onmiddelijk e� ect 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.

U ben� va� hart� welko� voor 

ee� grati� huidanalys� e� advie�!

BERNHEZE - De collecte van 
Amnesty International, die van 
13 tot en met 19 maart werd 
gehouden, heeft in de gemeente 
Bernheze € 1611,- opgebracht. 

Twintig vrijwilligers hebben in 
de kernen Nistelrode, Heesch en 
Heeswijk-Dinther gecollecteerd. 
In heel Nederland werd dit jaar 
€ 540.000,- opgehaald voor het 
werk van Amnesty (stand per 28 
maart). De organisatie dankt alle 
vrijwilligers voor hun geweldige 
inzet.

Collecte Amnesty brengt 
€ 1.611,- op in Bernheze

Lezing over schouderklachten 
bij reumapatiënten 

Deze lezing zal gegeven worden 
door drs. Femke Lamers-Karne-
beek, reumatoloog, dr. Gerco 

Moens, orthopeed en Stefan 
Huisman, fysiotherapeut. Zij zijn 
allen werkzaam in ziekenhuis 

Bernhoven in Uden. Zij zullen 
uitgebreid aandacht aan het on-
derwerp besteden. Daarnaast is 
er ruimte voor vragen. 
Iedereen die belangstelling heeft, 
is van harte welkom. De toegang 
is gratis. Aanvang 19.30 uur, 
sluiting om ± 21.45 uur 

VEGHEL - De Reumapatiëntenvereniging Veghel-Uden e.o. houdt op 
donderdag 14 april een voorlichtingsbijeenkomst in het Diensten-
centrum van de Peppelhof aan de Wilgenstraat 15 in Veghel. Het 
thema van deze avond is ‘Schouderklachten bij reumapatiënten’. 

Informatieavond over drugs en alcohol 
bij jongeren 

Burenhulp Nisseroi houdt op donderdag 14 april in CC Nesterlé een 
informatieavond over drugs en alcoholgebruik onder jongeren. 

De stelling ‘Alcohol - en in hogere mate drugsgebruik - is iets voor in de grote stad’. Helaas is niets 
minder waar. Alcohol maar ook drugs zijn verkrijgbaar op iedere hoek van de straat, overal. Ook bij 
de evenementen in Bernheze in alle dorpen; denk hierbij aan carnaval, kermis en feestavonden van 
de (sport)vereniging.
Je hoeft dus niet naar de grote stad. Vaak zien we dat het gebruik van alcohol normaal gevonden 
wordt en maatschappelijk geaccepteerd is; dit is niet het geval voor drugsgebruik! Het gevaar schuilt 
‘m in de relaxte houding van de jongeren, die het gevaar van de middelen onderschatten.

NiX onder 18! 
Geen drugs, ook geen alcohol en tabak! Het gaat om de gezondheid en de ontwikkeling van 
kinderen en jongvolwassenen, die allebei in de groeifase zitten. Belangstellenden zijn van harte 
welkom op deze informatieavond op 14 april om 19.30 uur, de koffie en thee staan klaar en de 
toegang is gratis.

www.burenhulpnisseroi.nl

Informatieavond over drugs en alcohol 

Trots op het behaalde resultaat 

Benefietconcert ‘Nothing Else Matters’:
Ongehinderd kind zijn... Buro Lima Heeswijk-Dinther

HEESCH - Op zaterdag 5 maart 2016 heeft het Benefietconcert Nothing Else Matters plaatsgevonden 
in de Pas in Heesch. Opnieuw waren de verbintenis met Bernheze, de passie voor muziek maken en de 
drive om iets te doen voor het goede doel dé ingrediënten die de organisatie heeft doen besluiten dit 
concert opnieuw te organiseren. Belangeloos, betrokken en een avond lang muziek mogen maken; zo 
omschreven zij zelf hun motivatie tot deelname.

Donderdag 

14 april 

CC Nesterlé

19.30 uur

‘De gezondheid en ontwikkeling staan voorop’
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tip van de bakkers

granaatappel bavarois    

taartje verrassend lekker fruitig

    5 personen 9,95

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

geldig t/m 13-4-2016

we staan weer in de schijf van vijf
HIEP HIEP VOLKOREN 

Volkoren telt weer helemaal mee op de schijf van vijf. 
De afgelopen jaren heeft u veel kritische geluiden gehoord over

brood maar in de nieuwe schijf van vijf wordt brood en dan met name 
volkoren brood terecht weer erkend als belangrijke voedingsstof.

Daar zijn wij blij om!

Ons brood heeft zeker dat extra. Het heeft veel
smaak, geur en blijft lang lekker.  Wij bakken

„langzaam brood” of „slow bread” zoals de
Engelsen dat noemen. Door het langzame
proces dat wij ons brood geven krijgt het 

veel ontwikkeling en gaat het lekker
smaken en ruiken. Net als met een goede wijn

eigenlijk. Door de goede ontwikkeling is het
brood ook veel beter verteerbaar, veel

gezonder dus dan brood met allerlei fratsen.

Bij aankoop van 2 broden

naar keuze:

2 volkorenhaver- 

croissants

1,00

Prostaatkanker
Later kwam het idee van de vis-
sers om met de wereldrecordpo-
ging een goed doel te steunen. 

Omdat de schoonvader van een 
de mannen aan prostaatkanker 
lijdt, kiezen de vissers ervoor om 
geld in te zamelen voor Stichting 

Vrienden van het Jeroen Bosch 
Ziekenhuis. Met het ingezamel-
de geld wordt onderzoek gedaan 
naar prostaatkanker, met als doel 

de ziekte eerder te kunnen vast-
stellen. Om geld in te zamelen, 
zal er van 8 tot 15 mei iedere dag 
een loterij plaatsvinden en wor-

den er viswedstrijden georgani-
seerd. De prijzen zijn gesponsord 
door bedrijven. Een van de prij-
zen is een rondrit in een Dakar 
truck. Loten zijn tijdens de week 
te koop op het terrein van de  
Slothoevevijver in Vinkel, waar de 
vissers zeven dagen gaan vissen.

Competitie
De zeven vissers willen het we-
reldrecord graag leuk houden 
en willen er om die reden een 
competitie van maken. Volgens 
Gijs moet er in een hele week 
wel voor 1.500 kilo vis gevangen 
worden, terwijl Leon van mening 
is dat de 2.000 haalbaar is. “Dat 
is maar 40 kilo per man per dag!”

Spectaculair
De vissers nodigen iedereen uit 
om een kijkje te nemen in de 
week van de wereldrecordpo-
ging. Het clubhuis is geopend 
voor een hapje en een drankje. 

Ook zijn er viswedstrijden voor 
de jeugd. Bovendien is iedereen 
welkom om mee te vissen. “We 
gaan de week spectaculair ope-
nen”, zegt Jeroen. “We willen 
zoveel mogelijk geld ophalen.”

Wereldrecord vissen voor onderzoek prostaatkanker

HeescH/Vinkel – Zeven dagen aan een stuk vissen om geld in te zamelen voor onderzoek naar pros-
taatkanker. Een zevental vissers van visvereniging Vinkel/Heesch gaat vanaf zondag 8 mei een week 
lang de uitdaging aan. Jeroen van den Broek, Mark Savelkouls, Jarno Musters, Twan Savelkouls, Jaap 
van Schaijk, Leon Timmermans en Gijs Savelkouls hoorden het verhaal van Wiel Kuypers uit Mill. Hij 
viste 160 uur (net geen zeven hele dagen) en bezit daarmee het wereldrecord. “Wij willen er overheen 
gaan, er een hele week van maken”, zegt Jaap. In het begin zag niemand het idee zitten, maar later 
waren de zeven vissers toch positief gestemd. Voor meer informatie: 

www.facebook.com/
karperteamslothoevevijver 
of mail naar 
teamslothoeve@gmail.com. 

V.l.n.r.: Jeroen, Mark, Leon, Gijs, Jaap, Twan, Jop en Jarno Tekst: Matthijs van Lierop Foto: Marcel van der Steen

‘Maar 40 kilo 
vis per man 
per dag’
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ZORG EN HULP
Spoed, als elke seconde telt
Alarmnummer Brandweer, 
Ambulance en Politie 112
Doven en Slechthorenden 
spoedeisende hulp 0900-8112
Geen spoed
Brandweer 0412-458888
Politie 0900-8844
Politie doven en slechthorenden 
0900-1844
Huisartsenpost 0900-8860
bERNHEZE
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. 8.00-17.30 uur
zaterdag 11.00 - 13.00 uur
0412-451971
brabantZorg
Locatie: Heelwijk en Thuiszorg 
Heelwijk/Laarstede
Mozartlaan 2, 0412-465500
www.brabantzorg.eu
HEESwijk-DiNTHER
Huisartsen
Huisartsenpraktijk 
De Vrij-Kesselaer
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.

Dagelijkse eucharistieviering 
om 12.15 uur.

Op zondag om 10.30 uur
en vespers om 18.00 uur.

Dagelijkse eucharistieviering 

Abdij van Berne
www.mooibernheze.nl

informeert, boeit 
en interesseert

Bezoek

Geslaagde 
inzamelingsactie 
Lichtpunt
HEESWIJK-DINTHER/LOOSBROEK - Hulpdienst 
Lichtpunt hield op zaterdag 27 februari een in-
zamelingsactie voor levensmiddelen bij Jumbo 
in Heeswijk-Dinther. Deze levensmiddelen wer-
den gebruikt voor het maken van boodschappen-
pakketten voor gezinnen in Heeswijk-Dinther en 
Loosbroek die wel een extra steuntje in de rug 
kunnen gebruiken. Uiteindelijk werden er 52 pak-
ketten uitgedeeld. 

Aan deze actie werkte ook een aantal vormelingen 
mee. Tijdens hun voorbereiding op het Vormsel 
doen alle vormelingen van Heeswijk-Dinther en 
Loosbroek een keer mee aan een activiteit zoals 
meehelpen bij de bingomiddag op Laverhof of met 
het uitdelen van de maaltijd in CC Servaes. Op 
deze manier leren de vormelingen hoe zij zichzelf 
ook kunnen inzetten voor hun hulpbehoevende 
medemensen. 

Enthousiast hebben de jongeren geholpen en ze 
wisten veel mensen er toe te brengen om een of 
meerdere boodschappen van het aangeboden lijst-
je te kopen en af te geven bij de kraam. 
Bij het inpakken van alle pakketten hielpen ook 
weer vormelingen mee. Met als resultaat 32 goed-
gevulde paaspakketten. Dankzij de gulle gaven 
van enkele instellingen heeft de werkgroep nog 
eens twintig paaspakketten kunnen samenstellen, 
zodat er vlak voor Pasen uiteindelijk 52 pakketten 
rondgebracht zijn door de leden van de werkgroep 
Lichtpunt.

-  Tijdens het eerste thema ‘Ge-
roepen bij je naam’ werd uit-
gelegd dat iedereen bij de ge-
boorte een naam krijgt. Ook 
Jezus kreeg bij zijn geboorte 
een naam. De namen van de 
apostelen, de vrienden van Je-
zus, kwamen ter sprake in de 
voorgelezen verhalen uit de 
Bijbel.

-  Bij het thema ‘Wij zijn ge-
doopt’ is de betekenis van de 
symbolen water, olie, zalven, 
handoplegging, doopkaars, 
Peter en Meter uitgelegd. 
Natuurlijk is hierbij het ver-
haal van Jezus die gedoopt 
werd door Johannes de Doper 
voorgelezen.

- Een rondleiding in de kerk 
stond op het programma om 
thuis te raken in dit gebouw, 
het huis van God. Diverse be-
grippen zoals altaar, taberna-

kel, Godslamp, preekstoel en 
biechthokje zijn bekeken en 
uitgelegd.

- Het thema ‘Delen met elkaar’ 
stond in het teken van samen 
delen. Ook kwam aan bod dat 
het in de wereld niet allemaal 
eerlijk verdeeld is. Om die re-
den maken alle kinderen een 
spaardoosje. De communican-
ten kunnen het spaardoosje 
vullen met een bedrag van hun 
eigen spaargeld. Het geld is dit 
jaar voor de Voedselbank.

Zaterdag 16 april tijdens de na-
viering, worden de spaardoosjes 
ingeleverd en worden daarna 
door enkele communicanten aan 
een vrijwilligster van de Voedsel-
bank overhandigd. We wensen 
alle kinderen en ouders een spe-
ciale dag toe. 
Communiewerkgroep.

Eerste Heilige Communie in 
Parochie De Goede Herder
NISTELRODE – Zondag 10 april doen 28 kinderen in Nistelrode van 
parochie De Goede Herder, om 11.30 uur hun Eerste Heilige Com-
munie. Vanaf januari zijn de kinderen samen met hun ouders, onder 
leiding van de communiewerkgroep, met de voorbereidingen voor 
deze bijzondere dag bezig geweest. 

52 goedgevulde pakketten

Islamdeskundige en moslim Enis 
Odaci en Herman Koetsveld, 
christen en predikant, beiden uit 
Hengelo, trekken al jaren inten-
sief met elkaar op. 
Zij vonden elkaar in hun ge-
zamenlijke overtuiging dat de 
godsdiensten hun claim op de 
waarheid moeten loslaten ter 
wille van de wereldvrede en de 
humaniteit. Via verschillende 
media leveren zij gevraagd en 
ongevraagd hun kritische en 
tegelijk hoopgevende visie. Dat 

roept – zo blijkt telkens – de no-
dige bijval, maar ook de nodige 
vragen en tegenstemmen op. 
Enis Odaci en Herman Koetsveld 

zijn van de dialoog. Zij zullen 
hun bijdrage houden vanuit de 
gedachte ‘Deel elkaars verhalen, 
proef elkaars tranen’. Zo maken 
zij zoveel mogelijk ruimte voor 
het gesprek met hen en elkaar.

Abdij van Heeswijk-Dinther. 
Aanvang 20.00 uur.
Toegang is € 10,-.
Aanmelden gewenst via 
berne-anders@abdijvanberne.nl.

Berne-Anders activiteit: 
Dialoog met Herman 
Koetsveld en Enis Odaci
HEESWIJK-DINTHER - De Berne-Anders activiteit in de Abdij van 
Berne in Heeswijk op woensdag 13 april uur is een dialoog met 
Herman Koetsveld en Enis Odaci: “Twee tradities, één taal van ver-
trouwen”.

twee tradities,
een taal van 
vertrouwen
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VOLOP  PARKEERGELEGENHEID

Aanbiedingen geldig van 18 t/m 24 juli 2014

Aan Laar / Tramstraat - Nistelrode

Aanbiedingen geldig van 7 t/m 13 april
Aan Laar / Tramstraat - Nistelrode

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

Aspergepaté 

100 gr. € 1,65
Bourgondische 
of oosterse rib
‘Voor op brood of 
bij de maaltijd’

Gebraden 
gehaktballen

100 gr. € 1,10100 gr. € 1,40

Kipvinken

1/2 krentenbrood

       voor 1,50

Boerenstok Pizza   
Ter intro

gevuld met verse 
tomaat, spek, ui en kaas

4,25

100 gr. € 1,20

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

HOLLANDSE BLOEMKOOL per stuk € 1.50
NICOLA AARDAPPELS 
(nieuwe oogst) per kilo € 0.98
KIWI GREEN 10 stuks € 2.50

Wij verzorgen al uw schalen koude schotel 
à € 4.75 per persoon

Groent� e� frui� 
d�’� d� klo� 

ron� geniete�

Yoghurt Kersen 
brioche

 nu

Brioche gevuld met 
kersen, room en yoghurt

2,95

Altijd een moment

voor iets lekkers!

“Buiten sporten is mooi”, zegt Jacqueline Rijnberg 
uit Vorstenbosch. “Roeien is een mooie combinatie 
van kracht en techniek”, begint Pieter Verbost uit 
Heesch. Een zestal leden uit Bernheze zit binnen in 
het clubhuis van AROSS, gelegen aan het water tus-
sen Oss en Macharen, midden in de polder. De zon 
schijnt door het raam naar binnen in het clubhuis, 
waar het rond de klok van elf uur in de ochtend erg 
druk is. 
In een hoek genieten jonge leden van hun frisdrank, 
aan de andere kant geniet een stel oudere leden van 
een stuk cake. Buiten komen op het Burgemeester 
Delenkanaal van zowel links als rechts roeiboten 
voorbij in allerlei maten. Dan zitten er vier personen 
in een boot, dan weer één, dan weer twee.
Het geluk straalt van de leden af. “Ik kan roeien 
prima combineren met hardlopen”, zegt Pieter, tot 
voor kort marathonroeier. En nee, een roeimarathon 
is geen 42 kilometer, maar zestig of tachtig. “Zwaar 
hoor!”

Roeien is een leuke sport, maar geen makkelijke. 
“Je gebruikt alle spieren”, zegt Jacqueline. “Naast je 
arm-, rug- en buikspieren ook en vooral je beenspie-
ren. Bij roeien zit je op een rollerbankje dat je met 
je benen wegtrapt. Het is een geweldige teamsport 
en als je kiest voor wedstrijdroeien kun je meedoen 
aan wedstrijden overal in het land.” John Buters en 
Ingrid de Haas uit Heesch vinden de blessureonge-
voeligheid het mooie aan de roeisport. “Je hebt bij-
na geen kans op blessures aangezien de beweging 
onbelast is.” 

Een ander voordeel is dat men op alle leeftijden kan 
instromen. Iedereen kan gaan roeien. “Op je 44ste 
ga je niet meer beginnen met voetballen”, zegt Ar-
nold van den Brink uit Nistelrode. “Gewoon lekker 
roeien voor de gezelligheid en onderweg aanleggen 
voor een punt appelgebak. Geweldige sportieve 
tijdsbesteding!” 

Op zaterdag 9 april vindt de open dag plaats van de 
roeivereniging voor jong en oud. Tussen 11.00 en 
14.00 uur is iedereen van harte welkom om kennis 
te maken met de roeisport, die ruimte biedt aan re-
creatieve roeiers en fanatieke wedstrijdroeiers. Op 
de open dag worden onder andere workshops ge-
geven. Locatie: Ossestraat 13 in Oss. Voor meer info 
kijk op www.aross.nl.

Er is niets mooier dan roeien

BERNHEZE/OSS - De zon schijnt neer op het water en de wind zorgt voor een lekker briesje. Deze zonni-
ge lentezaterdag blijkt de ideale dag om met de roeiboot het water op te gaan. De leden van Algemene 
Roeivereniging Oss (AROSS) uit Bernheze voelen zich in een roeiboot als een vis in het water.

Het is heerlijk roeien in het lentezonnetje Tekst: Matthijs van Lierop Foto’s: Ad Ploegmakers 

Samen sterk

‘GeWOOn lekker rOeien 
VOOr De GeZelliGHeiD en 

OnDerWeG AAnleGGen VOOr 
een PUnT APPelGeBAk’

Iedereen klaar? Start

Nog even poseren...

Een heerlijke tocht op de Maas
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Verdubbeling aantal ‘Ambassadeurs van het 
Landschap’ in De Maashorst

‘Ambassadeurs van het Land-
schap’ is een cursus van IVN 
Instituut voor Natuureducatie 
en Duurzaamheid. Tijdens de 
cursus van vier dagdelen doen 
de ondernemers door gastpre-
sentaties en excursies gedegen 
kennis op over het ontstaan, de 
cultuurhistorie, natuur en actue-
le ontwikkelingen in het gebied. 
Daarnaast maken zij kennis met 
elkaars activiteiten, waardoor het 
makkelijker tot samenwerking 
komt. De komende tijd gaan de 

ambassadeursbedrijven samen 
met IVN, Platform Maashorst 
Betrokken Ondernemers en VVV 
De Maashorst verder met het 
opzetten van onderscheidende 
recreatieve producten om na-
tuurgebied De Maashorst te be-
leven en op de kaart te zetten.

Eindpresentaties
Tijdens de afsluitende bijeen-
komst in café-zaal ’t Oventje 
in Zeeland presenteerden alle 
ondernemers hun gebiedson-

derzoek dat zij gedurende de 
cursus hebben verricht. Tijdens 
de bijeenkomsten in de afge-
lopen drie maanden kregen zij 
informatie via lezingen, excursie 
en een fietstocht over en in het 
mooie gebied. De eindpresen-
taties lieten een grote diversiteit 
aan Maashorstpareltjes zien, va-
riërend van het unieke wijstver-
schijnsel, de Peelrandbreuk tot 
het belang van bosomvorming 
op Herperduin, tot de geschie-
denis van Het Oventje. 

Streekfonds De Maashorst 
De cursus Ambassadeurs van 
het Landschap is mede moge-
lijk gemaakt dankzij Provincie 
Noord-Brabant en een bijdrage 
vanuit Streekfonds De Maas-
horst. Het Streekfonds vergaart 
de financiële middelen die no-

dig zijn om duurzame, vernieu-
wende en regionale projecten 
te realiseren voor mens, natuur, 
cultuur, (plattelands) economie 
en toerisme. Het Streekfonds 
wordt gevuld middels een ex-
tra rente die de Rabobank geeft 

over Rabo StreekRekeningen De 
Maashorst (internet spaarreke-
ning voor bedrijven/organisa-
ties). Ook ontvangt het Streek-
fonds een bedrag aan donaties 
en bijdragen van de Vrienden 
van De Maashorst. Jaarlijks komt 
via deze wegen een groot be-

drag beschikbaar voor projecten 
die de kwaliteit van De Maas-
horst versterken. 

Kijk voor meer informatie op 
www.allemaalmaashorst.nl/
streekfonds.

MAASHORST - Het aantal ambassadeurs van het landschap in De Maashorst is bijna verdubbeld. Deze 
week ontvingen 39 recreatieondernemers het felbegeerde certificaat uit handen van Peer Verkuijlen 
(Streekfonds De Maashorst) en Ido de Haan (cursusleider IVN Brabant). Hiermee komt het totaal van 
Maashorst ambassadeurs op 83 personen, van 53 verschillende bedrijven. De Maashorst heeft zo in 
Nederland de grootste dichtheid van bedrijven die ondernemen met hart voor natuur en landschap! 

De trotse ambassadeurs met het felbegeerde certifi caat

De eindpresentaties lieten een grote 
diversiteit aan Maashorstpareltjes zien

Stal Het Kantje

Stal Het Kantje iS een bedrijf wat zicH ricHt 
op Het geven van manege leSSen aan zowel 

Kinderen alS volwaSSenen. 

• Lessen in klein groepsverband (maximaal 6 personen)
• Minimale leeftijd is 6 jaar

Ook is het mogelijk om bij Stal Het Kantje je kinderfeestje te houden.
Je komt dan gezellig de paarden verzorgen, paardrijden en kunstjes doen 
op het paard. Na afloop is het mogelijk om met zijn allen frietjes te eten. 

Graag tot snel, Pamela van Dijk en Mitchel Vissers

Voor meer informatie:

Stal Het Kantje
Kantje 16 - 5388 XB Nistelrode - info@stalhetkantje.nl - 06-10509094

www.stalhetkantje.nl

Cultureel schooljaar met thema ‘Wat Anders’
Tijdens de Open Atelierroute Bernheze op 9 april is dit kunstwerk, gemaakt door 3000 kinderen van 
basisscholen in Bernheze, te bewonderen. Het cultureel schooljaar 2015/2016 kreeg van Cube Bernheze 
het thema Wat Anders?! Inspirator Wubbo Ockels, eerste ruimtevaarder van Nederland, zegt in zijn laat-
ste speech vanaf zijn sterfbed dat we allemaal bestaan uit dezelfde moleculen. Daarop werd het mooie 
project geïnspireerd. Bij LipsGroen in Nistelrode is het resultaat tentoongesteld. www.cubebernheze.nl.
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0413-224100 - info@vanweertrondhout.nl - www.vanweertrondhout.nl

Boomrooierĳ  van Weert Rondhout:
is meer dan alleen maar bomen rooien.

Het snoeiseizoen komt eraan!
 
Bomen zĳ n tĳ dens de groeiperiode beter in staat snoeiwonden actief af te 
grendelen en kunnen de snoei daardoor beter verwerken. Wilt u uw bomen laten 
snoeien/rooien of bent u enkel op zoek naar een vakbekwame bomenklimmer?

Neem dan contact met ons op of vraag eenvoudig een offerte aan via onze site.

De Leijgraaf
Groepsaccommodaties en activiteiten
Derptweg 15 
5476 VX Vorstenbosch
T   0413 - 368492          M   06 - 2356 6218

www.deleijgraaf.nl

- Groepsaccommodaties
- Familiedagen
- Kinderfeestjes
- Outdoor activiteiten
- Zeskampspelen

DE LEUKSTE ACTIVITEITEN VOOR EEN SPORTIEVE DAG!

VERNIEUWD 
CONCEPT IN 2015!

VERNIEUWD 
CONCEPT IN 2015!
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Nieuwe serie Biowalking in 
de Maashorst

Een Biowalk is een groepswan-
deling in de natuur, begeleid 
door een IVN-natuurgids en een 
professional uit de gezondheids-
zorg. Deelnemers ervaren in een 
veilige omgeving, welke positie-
ve invloed beweging en het bui-
ten zijn op het lichaam hebben. 
De wandeling start met een half 
uur doorwandelen om conditie 
op te bouwen. Dan volgt een 

korte pauze, gevolgd door een 
IVN-natuurexcursie van een uur. 
Na de wandeling krijgen deelne-
mers informatie over voeding, 
beweging en medicijngebruik. 

Door contacten met lotgenoten 
en unieke natuurbeleving is Bio-
walking niet alleen goed voor 
de gezondheid, maar vooral ook 
heel leuk.

Praktische informatie 
IVN Biowalking is een samen-
werking tussen De Maashorst, 
IVN, Synchroon zorggroep en 
ziekenhuis Bernhoven. Mee- 
lopen met een Biowalk? Deze 
start op 14 april in Nistelrode, 20 
april in Oss, 22 april in Zeeland 
en 29 april in Uden. De kosten 
voor vier wandelingen bedragen 
€ 12,50 incl. koffie/thee na af-
loop. Deelnemers kunnen tevens 
een introducé meenemen, die 
hetzelfde bedrag betaalt. Deze 
hoeft geen chronische ziekte 
te hebben. Aanmelden kan op 
www.biowalking.nl/maashorst.

MAASHORST - Vanaf april kunnen mensen met Diabetes type 2, 
COPD of risico op hart- of vaatziekten weer meelopen met een serie 
IVN Biowalks in de Maashorst. De wandelingen worden georgani-
seerd in de gemeenten Bernheze, Landerd, Oss en Uden in het kader 
van het project Meer Maashorst.

Proef je eigen 
Streek met de 
Producten van 
tokonoot

Tokonoot staat voor: een serie producten; gemaakt met 
walnoten uit de regio, die op unieke wijze verwerkt wor-
den tot heerlijke producten. Met medewerking van di-
verse zorgboerderijen en de kilsdonkse molen, staan 
het maatschappelijke belang en een duurzame produc-
tie centraal. Van de noten wordt niets verspild. Zo zijn 
de tussenschotjes te gebruiken om er een bijzondere 
thee van te maken. Al het goede van de walnoot vin-
den we terug in de walnootolie met zijn krachtige aro-
ma en zachte smaak. Ter kennismaking hebben we een 
nootrantsoen samengesteld; met hierin walnootolie, 
notenkoekjes, tussenschotjes voor thee, walnootmeel 
en gepelde walnoten. Dit nootrantsoen is in de voorver-
koop te bestellen via de website en af te halen tijdens de  
officiële start van Tokonoot op zondag 24 april. 

Meer weten over het bijzondere initiatief van Tokonoot? 
kom dan naar de officiële presentatie op zondag 24 april 
vanaf 15.00 in de Toren, Torenstraat 12 in Heeswijk- 
Dinther. Bestellen en info op: www.tokonoot.nl.

Column
Tokonoot

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

Pim Langens
M 06 525 448 08

Video Design
Lunenburg

Uw kostbare ‘oude’ 
8 mm film op dvd

Jhr. Speelmanstraat 22
Heeswijk, 06-22066338

Video Design
Lunenburg

Uw kostbare ‘oude’ 
8 mm film op dvd

Jhr. Speelmanstraat 22
Heeswijk, 06-22066338

Uw kostbare 
‘oude’ 

8 mm film 
op dvd

‘Streekproducten zijn ‘noot’zakelijk’
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Volle wachtkamer in De Stuik

VORSTENBOSCH - 81 Kinderen kwamen vorige week woensdag naar de poppendokter in De Stuik in Vorstenbosch. Zieke poppen en beren, maar ook gebroken ledematen bij 
de knuffels van de kinderen waren het onderwerp van deze middag. In de wachtkamer was het een drukte van jewelste, maar de zusters namen de tijd voor hun patiënten. Een 
zieke pop of beer kan je niet zomaar zonder de juiste zorg wegsturen. Het team van poppendokters pleisterde, gipste, verbond en schreef lekkere drankjes voor. 
Kijk voor meer foto’s op www.mooibernheze.nl.

Bijzondere ‘kind’spreekuren op 
het consultatiebureau

Er kwamen verschillende zie-
ke poppen en knuffels op het 
spreekuur langs. Zo had de pop 
van Fieke te veel koekjes gege-
ten, waardoor de pop buikpijn 
had. De dokter heeft de pop 
onderzocht en passende advie-
zen gegeven: gelukkig mocht 
de pop nog wel pannenkoeken 
eten, maar de pop moest wel 

vroeg naar bed. De dokter gaf 
verder aan dat het goed zou zijn 
om ook nog een liedje te zingen 
en Fieke kwam met het idee om 
‘Lang zal ze leven’ te zingen, 
want hier zou pop vast van op-
knappen! Verder kwamen er nog 
veel andere pijntjes en proble-
men voorbij: pop Anja van Saar 
was uit de schommel gevallen, 
knuffel Ties van Mees had zijn 
poot gebroken en het schaap 
van Lis zag ineens niets meer. 
Gelukkig hebben de dokters alle 
pijntjes kunnen verhelpen. Na 
afloop kregen de kinderen nog 

een presentje mee naar huis en 
stond er nog een glaasje drinken 
voor ze klaar. 
Al met al was het een erg gezel-
lige middag. Het consultatiebu-

reau Heeswijk-Dinther ziet alle 
ouders en kinderen graag weer 
terug op het consultatiebureau 
in Nistelrode!

HEESWIJK-DINTHER - De poppendokters hadden op woensdag 30 maart een spreekuur op het con-
sultatiebureau in Heeswijk-Dinther. Vanwege de sluiting van het consultatiebureau aldaar, wilde het 
consultatiebureauteam op een speciale manier afscheid nemen. 

Heitje voor Karweitje 
Scouting Mira Ceti
NISTELRODE - Scouting Mira Ceti uit Nistelrode houdt op zater-
dag 9 april haar jaarlijkse actie ‘Heitje voor Karweitje’. Van de op-
brengsten van deze actie wordt een gedeelte van de zomerkampen 
bekostigd. Deze dag komen de welpen en scouts in de ochtend en 
middag langs om kleine klusjes op te knappen tegen een vergoe-
ding. De leden zullen herkenbaar zijn aan het scoutinguniform dat 
ze dragen. Een vrije gift is uiteraard ook mogelijk.

Media Ukkie Dagen 2016
Tablets en smart-
phones zijn in de 
meeste huishou-
dens niet meer weg 
te denken en ook 
de jongste kinderen 
spelen er volop mee. 
Veel ouders beseffen 
dat het verstandig 
leren omgaan met 
media een steeds 
belangrijker onder-
deel van de opvoe-

ding is geworden. Om ouders van jonge kinderen hier een handje 
mee te helpen worden de Media Ukkie Dagen georganiseerd. 
Er verschijnen steeds meer digitale prentenboeken en apps van 
prentenboeken. Het is leuk om samen met je kind de bekende 
boekfiguren te zien bewegen of om een spelletje te spelen met de 
boekfiguren. En andersom is het ook leuk om over de boekfiguren 
op het scherm meer avonturen te lezen in het prentenboek. Zo ont-
staat een goede wisselwerking. 
Op www.boekstart.nl/tips/digitale-tips is een uitgebreid overzicht 
te vinden van websites die leuke tips geven over digitaal voorlezen.

Beweegdiploma’s uitgereikt op basisschool Emmaus

Directeur Joris Dekker, juf Mariët, 
Yvon en Monique, onderwijsas-

sistent Lieke en de andere juffen 
zijn razend enthousiast over het 

beweegdiploma. Ook de vele 
(groot)ouders die in grote getale 

gedurende de dag aanwezig wa-
ren, waren onder de indruk van 
de progressie die kinderen heb-
ben gemaakt. 

Fantastisch om te zien hoe kin-
deren veel vrijer bewegen, meer 
zelfvertrouwen krijgen en ook le-

ren hoe ze zich moeten gedragen 
tijdens de bewegingsles. “5, 4, 3, 
2, 1”, telde meester Robbie af en 
de kinderen legden de spulletjes 
netjes klaar om vervolgens door 
te draaien naar het volgend on-
derdeel.

HEESCH - “Hallo meneertje koekenpeertje”, zei het meisje van groep 1 tegen mij tijdens het ‘examen’ 
van beweegdiploma 2 op basisschool Emmaus in Heesch. En wat was het wederom schitterend om de 
kinderen te zien genieten, lachen maar vooral te zien bewegen op allerlei klim en klautermaterialen. 
Maar liefst 161 kinderen van groep 1 en 2 hebben de afgelopen twintig weken onder leiding van mees-
ter Robbie geoefend op allerlei onderdelen. 

gelukkig moCHt 
de pop nog wel 

pannenkoeken eten



Woensdag 6 april 2016 11
  

Ruim 1400 leerlingen doen 
verkeersexamen

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 beha-
len. De Wethouder van Eschstraat, Mo-
lenstraat, Raadhuislaan en Kortfoortstraat 
zullen gedurende ruim anderhalve week 
oranje kleuren.

De start zal - net zoals voorgaande jaren 
- plaatsvinden achter de brandweerkazer-
ne aan de Wethouder van Eschstraat in 
Oss, waar tevens ook de finish is van de 
route. 
Ook dit jaar gaan derdejaars leerlingen 
van Het Hooghuis, studierichting Sport, 
Dienstverlening en Veiligheid, bij de prak-
tische verkeersexamens ingezet worden, 
o.a. als controleposten. Dit in het kader 
van praktijkervaring opdoen op een sta-
geplaats.

Het schriftelijk verkeersexamen van Veilig 
Verkeer Nederland wordt op donderdag 
7 april afgenomen. Wanneer de deelne-
mers geslaagd zijn voor zowel het schrif-
telijk als het praktisch verkeersexamen be-
halen zij het felbegeerde verkeersdiploma.

OSS/BERNHEZE - Van maandag 11 t/m dinsdag 19 april 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). 

De eerste middag van de kindercursus 
tuinieren, staat in het teken van alles 
wat ontkiemt, vanaf het zaadje tot aan 
de plant. En in welke grond het best een 
zaadje groeit. Dit gebeurt naast theorie, 
vooral door een ontdekkingstocht in de 
tuin. Kinderen zoeken naar antwoorden 
aan de hand van een vragenlijst.

De tweede middag is op dezelfde manier 
georganiseerd en heeft als thema de groei 
van gewassen. Wat zijn gewassen, welke 
soort gewassen zijn er en hoe groeien ze 
het beste? De kinderen krijgen uitleg over 
de speciale kindertuinen van Ontmoe-
tingstuin Servaes waarin met kleuren de 
verschillende gewassen worden verdeeld. 
Deze kindertuinen mogen de kinderen, 
onder begeleiding van een ouder/verzor-
ger, gratis een seizoen adopteren. Dan 
kunnen ze er hun eigen plantjes in laten 
groeien.
Zowel aan het einde van de eerste, als 
de tweede middag krijgen de kinderen 
plantjes mee naar huis. Zo kunnen zij hun 
opgedane kennis direct in de praktijk te 
brengen.

Snel opgeven
Omdat de cursus maar plaats heeft voor 
een beperkt aantal deelnemers, kunt u 
zich het beste zo snel mogelijk op geven 
via de mail bij Rob Dortmans. Dit geldt 
ook voor vragen en/of opmerkingen.
Het mailadres is:
ontmoetingstuinservaes@hotmail.com.

Gratis kindercursus 
tuinieren in Dinther

HEESWIJK-DINTHER - Ontmoetingstuin Servaes in Dinther organiseert voor het der-
de jaar een kindercursus tuinieren. Kinderen uit groep 4, 5 en 6 kunnen op 9 en 23 
april, van 13.30 uur tot 15.30 uur, alles leren om zelf aan de slag te gaan in hun eigen 
tuin. De cursus is gratis en is mede mogelijk gemaakt door de gemeente Bernheze.
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In het kader van het Jaar van het Boek 
2016 vertelt een keer per maand een 
medewerker van de bibliotheken in 
Bernheze over haar werk in de bieb. 
Deze maand is Saskia van Rooij aan 
het woord. 

“ik werk deze maand al 20 jaar in de bi-
bliotheek van Heesch. Mijn functie is me-
dewerker Publieksservice & informatie-
bemiddeling. Maar voor heel veel be-
zoekers ben ik gewoon ‘die mevrouw 
van de bieb’.
Mijn werkzaamheden zijn heel afwisse-
lend. Het varieert namelijk van boeken 
opruimen, verzorgen van tentoonstellin-

gen, ontvangen van groepen leerlingen, gastvrouw zijn bij lezingen, inwerken van alle uitleen-
materialen tot een vrijblijvende adviserende rol. Dit alles doe ik natuurlijk samen met een team 
van fijne collega’s. De afgelopen 20 jaar was een lange periode met heel veel leuke, vrolijke en 
verdrietige, smaakmakende en interessante verhalen van bibliotheekbezoekers. Zo heb ik menig 
chocoladereep gekregen! 

Dat de digitalisering de bibliotheek een ander aanzien heeft gegeven, zal niemand vreemd in de 
oren klinken. De kreten ‘internet’, ‘Google’, ‘e-books’, ’Facebook’, ‘Twitter’ en ‘Vloggen’ vliegen 
je om de oren. De digitalisering neemt echter niet weg dat er nog steeds voor iedereen, van jong 
tot oud, er is van alles te zien en te beleven is in 
onze bibliotheek. ik hoop nog vele bezoekers te mo-
gen ontvangen en te ontmoeten in Heesch, of in een 
van de andere vestigingen in Bernheze.”

COLUMN EEN KIJKJE IN DE BIEB

Saskia van Rooij

Hierbij kun je bijvoor-
beeld denken aan 
een boek waar je 
iets mee hebt, 
een boek wat 
je aan het den-
ken heeft gezet, 
een boek wat 
je geraakt heeft, 
een boek wat je in 
een bepaalde perio-
de heeft geholpen, een 
interessant boek qua thema of 
uitwerking of qua genre (bij ro-
mans). Je kan zowel romans als 
informatieve boeken onder de 
aandacht brengen. De boeken 
hoeven niet recent te zijn. Tips 
van lezers voor lezers dus.

Deze tips kunnen gedurende de 
maanden april, mei en juni gege-
ven worden. Dit kan door mid-
del van een speciale boekenleg-
ger die je bij de balie mee kunt 
nemen. Hierop kan je je leestip 
aangeven en een korte beschrij-
ving waarom je het betreffende 
boek wilt aanbevelen, je naam 

en telefoonnummer, 
emailadres en le-

nersnummer.

Het strookje met 
je gegevens kan 
je afscheuren/
afknippen en in 

een speciale bus 
doen, die in de bi-

bliotheek staat, ver-
meld hierop ook schrijver 

en titel van het boek. De inge-
vulde boekenleggers worden in 
de bibliotheek opgehangen bij 
een presentatie van de getip-
te boeken, zodat andere leden 
kunnen zien welk boeken getipt 
zijn!.

Elke maand wordt onder het to-
taal van de inzendingen van de 
drie Bernhezer bibliotheken een 
naam getrokken. 
Deze lener, die zijn tip gedeeld 
heeft, wordt beloond met een 
boek, dat beschikbaar gesteld 
wordt door Boekhandel Ceelen 
uit Heesch.

Lees, deel en win
BERNHEZE - 2016 is het Jaar van het Boek en daarom is er vo-
rige maand in de bibliotheken van Heesch, Nistelrode en Hees-
wijk-Dinther een actie gestart waarin volwassen bibliotheekleden 
elkaar kunnen tippen over een voor hen speciaal boek. 

Geniet op 16 april bij Nesterlé van 
deze talenten uit de grootste ca-
baretvijver van het land: 
Anne Neuteboom | ‘WEG’

Maak kennis met Anne, een mil-
lenial. Zoals men weet, zijn mil-
lenials (die losers, geboren tussen 
1982 en 2001) kortzichtig, indi-
vidualistisch, overgevoelig, slecht 
opgeleid, ongeïnteresseerd, heb-
ben ze allemaal dyslexie en ADD 
en krijgen ze overal een burnout 
van. Dus dat belooft wat. 
De pers over De Neut: ‘Verplich-
te kost voor alle babyboomers 
en ouderen die neigen te verzu-
ren en open staan voor een les-
je fatsoen en omgangsmanieren 
van een jonkie.’ – Theaterkrant.
nl. ‘Als ze eenmaal op stoom is, 

heeft ze het publiek helemaal bij 
de kladden. (…) Wat een talent.’ 
– de Volkskrant****

Jasper Smit | ‘Dikke Vriend’
Jasper zingt over hele dikke 
vrienden, gemiste bussen, op de 
Kalverstraat-met-hotel komen 
en katten. Want dat is vreselijk 
belangrijk. Met een grote glim-
lach gooit hij bommetjes in lied-
jes-vorm: vaak grappig, altijd 
schurend, en schaamteloos eer-
lijk.

Tom Montfrooy | ‘Bar’
Een man van middelbare leef-
tijd die worstelt met zichzelf en 
het alleenstaande fulltime va-
derschap. Tom bekijkt, met zijn 
typische stevige humor, hoe zijn 
omgeving en de maatschappij op 
hem en zijn situatie reageert.

Cameretten groeide uit tot één 
van de grootste - en volgens ve-
len beste - cabaretfestivals van 
Nederland. 

Zaterdag 16 april
Aanvang 20.15 uur
Kaartjes à € 15,- verkrijgbaar via 
www.nesterle.nl.

NISTELRODE – De feestelijke 50e editie van het Cameretten Cabaretfestival is inmiddels gestreden. 
Anne Neuteboom mag zich met de Juryprijs en de FACTUA Publieksprijs dé grote winnaar noemen. De 
andere finalisten zijn Jasper Smit en Tom Montfrooy. 

Lezersvraag: 
Welke finalist van de 49e editie van Cameretten festival heeft 
tweemaal opgetreden bij Nesterlé?
Stuur het antwoord voor 11 april naar: via beheerder@nesterle.nl.

Ontdek het cabarettalent van morgen 
tijdens Cameretten Finalistentournee 

pen Atelierroute Bernheze
DEELNEMENDE KUNSTENAARS, ROUTEKAARTEN EN ACHTERGRONDINFORMATIE ZIJN TE VINDEN OP WWW.ATELIERROUTEBERNHEZE.NL.

Zondag10 april

Met o.a.: Afrika-Engakoor uit Nistelrode
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www.ondernemersverenigingheesch.nl
Meer weten over (lidmaatschap van) OVH:

ontvangt Tom Coronel op dinsdag 19 april
 
Hij is vooral bekend als de joviale coureur. Slechts weinigen weten dat Tom Coronel ook 
een zeer succesvol ondernemer is. In 2011 zette zijn onderneming een omzet van 40 
miljoen euro om. “Zonder racen word ik gek, zonder onderneming niet.” 
 
De ondernemer Coronel is het bekendst van zijn kartbaan in Huizen. 
Inmiddels is hij de grootste televisieleverancier van Nederland. Zijn webwinkel Plasma-
discounter.nl verkoopt één op de 25 televisies. Daar blijft het niet bij. Coronel is hard op 
weg om ook de grootste te worden in koffiemachines (koffiediscounter.nl) en barbecues 
(barbecueshop.nl). ‘We verkopen jongensdingen, zaken die we zelf willen hebben.’ Het 
succes vertaalt zich in klinkende cijfers. In 2006 was zijn onderneming goed voor 6,8 
miljoen euro omzet, vijf jaar later groeide dat dus al tot 40 miljoen. In het eerste jaar 
werden de taken verdeeld tussen Coronel en compagnon/jeugdvriend Marc Koster, nu 
staan er 26 man op de loonlijst van Create2Fit, de verzamelnaam van zijn webbedrijven. 
 
Als hij niet racet steekt Coronel al zijn energie in zijn internetwinkels. 
De dagelijkse leiding van zijn kartbaan, de waterskibaan Wet and Wild, sportschool 
Coronel Sports en de Febo bij Schiphol is overgedragen aan broers Tim en Raymond. Tom 
houdt een twintig procents aandeel.
Al deze ervaringen gecombineerd met topsport zijn een garantie voor een mooie avond 
vol leuke anekdotes!
 
OVH is een groeiende ondernemersvereniging voor ondernemers/ondernemingen uit 
Heesch. Wij zetten ons op diverse wijzen in voor de ondernemer in Heesch. 
Op 19 april organiseren we  onze ledenvergadering die grotendeels bestaat uit een 
presentatie van Tom Coronel. Wij nodigen onze (potentiële) leden van harte uit om 
aanwezig te zijn.

Stichting Koorplein opent nieuwe muzikale 
bibliotheek in Abdij van Berne

Jong geleerd is oud gedaan. Dat 
is eigenlijk het credo van Stichting 
Koorplein dat zich inzet om kin-
deren en jongeren lekker te laten 
zingen. Alleen of met meerderen. 
Nederlands, Engels of andersta-
lig. Solo of meerstemmig. Met 

muzikale begeleiding of a capel-
la. Stichting Koorplein is er om de 
vocale amateur-muziek voor gro-
te en kleine koren, zanggroepen 
en individuele vocalisten te be-
vorderen. Om dit te bewerkstel-
ligen is Koorplein de afgelopen 

jaren druk doende geweest om 
partituren, bundels, zangspelen 
en opnamen te verzamelen met 
muziek voor kinder-, jeugd- en 
jongerenkoren en deze onder te 
brengen in een muziek biblio-
theek die zowel online als echt 

te bezoeken is voor dirigenten, 
muziekstudenten, leerkrachten 
en eigenlijk iedereen die op zoek 
is naar muziek. 

“Het is slecht gesteld met de mu-
zikale cultuur in Nederland. Er 
wordt te weinig en steeds minder 
gezongen door kinderen”, vertel-
len Harrie Muskens en Edith Ha-
verkamp van Stichting Koorplein. 

Ze vervolgen: “Dat is ontzettend 
jammer want voor de ontwikke-
ling en vorming van kinderen is 
muziek en zang belangrijk. Het 
zou een verplicht vak moeten zijn 
op school. 
Zoals kinderen het alfabet leren, 
zouden ze ook noten moeten 
leren lezen, muzikale vorming 
krijgen en zingen met elkaar. Kin-
deren leren toch ook tekenen en 
handvaardigheid. Waarom dan 
niet samen zingen? Het verbindt 
mensen. Je wordt er blij en vrolijk 
van”, betogen Muskens en Ha-
verkamp vurig. Het tweetal is de 
afgelopen jaren druk doende ge-
weest met het ordenen van alles 
wat zij verzamelden op muzikaal 
gebied en dat onder te brengen 
in de nieuwe bibliotheek geves-
tigd in de Romerozaal in Abdij 

van Berne. Via www.koorplein.nl 
kan iedereen op zoek naar elk 
willekeurig lied. Er hoeft slechts 
een woord ingevoerd te wor-
den waarna alle aan het woord 
gekoppelde muziekstukken ge-
toond worden. “Met Koorplein 
willen we het zingen op basis- en 
middelbare scholen en bij jeugd-, 
kinder- en jongerenkoren een 
boost geven. Dat doen we onder 

andere met ons nieuwe informa-
tiecentrum, maar ook door het 
organiseren van activiteiten zoals 
een kamp, een theaterproductie 
of een kinderkorenmarkt”, leg-
gen Muskens en Haverkamp uit. 

Het nieuwe informatiecentrum 
wordt zaterdag 26 april om 
14.00 uur officieel geopend. Ui-
teraard verpakt in een feestelijk, 
muzikaal jasje met optredens van 
twee kinderkoren. “Iedereen is 
echt van harte uitgenodigd om 
erbij te zijn en uiteraard hopen 
we ook veel kinderen te zien”, 
aldus Muskens en Haverkamp. 

Na afloop van het concert bestaat 
de mogelijkheid de bibliotheek te 
bezoeken. Voor meer informatie 
www.koorplein.nl.

HEESWIJK-DINTHER – Met een korte zitting en verpakt in een feestelijk muzikaal jasje met optre-
dens van kinderkoor Kiko Laarbeek uit Aarle-Rixtel en jeugdkoor Souvenir des Montagnards uit Tilburg 
wordt zaterdag 16 april om 14.00 uur in Abdij van Berne in Heeswijk, het Infocentrum van Koorplein 
Noord-Brabant, gevestigd in de Romerozaal, officieel geopend. Jong en oud is van harte uitgenodigd 
om aanwezig te zijn bij het concert en na afloop deze nieuwe muziek bibliotheek te bezoeken.

Harrie Muskens en Edith Haverkamp Tekst en foto: Wendy van Lijssel

‘Er wordt te weinig gezongen’
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Open dag 
Fanfare 
Aurora

HEESCH – De Heesche mu-
ziekvereniging Aurora houdt 
op zaterdag 9 april samen met 
muziekdocenten van Rhythm 
Impact en Muzelinck een open 
dag, in het bijzonder voor kin-
deren - en natuurlijk hun ou-
ders - die interesse hebben in 
het bespelen van een blaas- of 
slaginstrument.

Tijdens de open dag zijn mu-
ziekdocenten van Rhythm Im-
pact (slagwerk) en Muzelinck 
(blaasinstrumenten) aanwezig 
om informatie te geven over 
de verschillende instrumenten 
zoals trompet, bugel, saxofoon, 
hoorn en slagwerk. 

Er wordt muziek gemaakt, be-
zoekers kunnen vragen stellen 
over de instrumenten, deze 
uitproberen en er is uitleg over 
de manier waarop muziekles-
sen worden geven. Leden van 
Aurora geven alle informatie 
en vertellen de voordelen die 
een lidmaatschap van Auro-
ra met zich meebrengt. Denk 
hierbij aan een leeninstrument, 
een vlotte doorstroom naar het 
jeugdorkest en allerlei leuke ac-
tiviteiten.

Op een ‘podium’ kan geluisterd 
worden naar enkele leerlingen 
en workshoppers. De work-
shoppers zijn kinderen van 6 
tot 9 jaar die het afgelopen jaar 
een workshop hebben gevolgd 
in blaasmuziek of slagwerk. 
Deze zijn speels van opzet en 
vooral bedoeld om te kijken of 
muziek iets voor je is. Bespeel je 
zelf al een instrument en heb je 
zin om dat te laten horen aan 
het publiek? Ook dat kan tij-
dens de open dag.

De open dag op zaterdag 9 
april is van 13.00 tot 15.30 uur 
in het verenigingsgebouw van 
Fanfare Aurora aan ’t Dorp 138 
in Heesch. Voor alle kinderen 
die dag is er een leuke attentie.

Voor meer informatie of vra-
gen: Wilma van de Ven
tel. 06-41744174 / 
wilmavandeven20@hotmail.com
of zie www.fanfare-aurora.nl.

Zingend, dansend en acterend 
auditie doen

Onder leiding van zangdocent 
Judith van Erp en muzikant 
George Blanken worden mo-
menteel de muzikale puntjes 
op de i gezet voor de musical 
De Diva’s. “Het is een bestaand 
verhaal, aangepast aan onze 
leerlingen. We hebben er enige 
rollen en teksten bijgeschreven 
en de muziek een eigentijds vlot 

GLOW jasje aangemeten”, la-
chen Judith en George. Het ver-
haal laat de audities zien en een 
grote groep auditanten. 
Een keur aan kandidaten trekt 
voorbij. Ze zijn jong, wat ouder, 
zelfverzekerd, onzeker, alleen, 
met meerderen en zijn goed of 
juist niet. Sommige kandida-
ten worden gepusht door het 

thuisfront. Anderen willen het 
zelf heel graag. Voor de 20-jari-
ge Mariëlle is het niet haar eer-
ste podiumervaring. “Ik ben op 
7-jarige leeftijd in een kinder-
koor begonnen en vervolgens 
overgestapt naar een jongeren-
koor onder leiding van Judith. 
Toen zij GLOW begon ben ik 
meegegaan”, vertelt ze op-
gewekt. Hoewel de focus van 
Mariëlle voorheen op zang lag, 
kreeg ze er aansluitend, dans en 
acteren bij. 

“Dat vind ik juist heel leuk. Ik 
speel dit jaar Diva Deloris. Een 
dame die heel blij is met zichzelf 
en er alles aan doet om een gro-
te rol binnen te slepen”, om la-
chend toe te voegen; “Dat is net 
als verleden jaar een gemenerik. 
Daar ben ik schijnbaar goed in.” 
Zenuwen heeft Mariëlle niet. 

Zenuwen
Dat ligt voor de 7-jarige Suus 
van den Broek wel even anders. 
Het wordt haar eerste grote 
voorstelling. “Ik speelde thuis al-
tijd toneel. Toen ik hier lid werd, 
wist ik niet dat ik ook moest zin-
gen en dansen”, bekent ze. Ook 
in deze geldt echter dat Suus het 
heel leuk vindt om te doen. “Ik 
speel Fabïën. Dat is een van de 

kinderen van een gezin met ze-
ven kinderen die allemaal auditie 
doen. In mijn rol moet ik van de 
zenuwen de hele tijd plassen”, 
giebelt ze. 

Judith en George hebben de 
rollen gelijkwaardig verdeeld 
zodat iedereen geregeld op het 
podium te zien/horen is. Naast 
een rol zijn er de dansgroepen 
en koortjes die het een bruisend 
en wervelend geheel maken. “Er 
gebeurt echt heel veel op het 
podium”, en George en zij delen 
opgewekt mee dat het weer heel 
leuk wordt. 

Kaartjes voor de voorstelling 
kosten € 12,50 p.p. en zijn te 
reserveren via 
info@musicadademyglow.nl
of aan de kassa. 

HEESWIJK-DINTHER – Voor de 7-jarige Suus van den Broek uit Dinther wordt het haar eerste theatervoorstelling. De 20-jarige Mariëlle 
Vermeulen uit Heeswijk mag zich al meer ervaren noemen. Beide dames maken onderdeel uit van de theaterproductie De Diva’s die op 
zaterdag 23 april om 19.00 uur en zondag 24 april om 12.30 en 15.00 uur speelt in Den Durpsherd in Berlicum. Samen met 48 leerlingen, 
live begeleid door een band, wordt zingend, dansend en acterend ‘auditie’ gedaan.

Suus en Mariëlle Tekst en foto: Wendy van Lijssel

Schoolstraat 15 - 5473GD - Dinther -  
Tel: 0413291187 - www.dintherseethuis.nl  

Onbeperkt Tapas eten - drinken* & bingokaart voor maar €36,95 p.p.  
*(Bier, wijn en frisdranken) 

Alleen op reservering - info@dinthers-eethuis.nl 

De best verklede Gooische vrouw wint een tegoed bon van €50,00 DeDeDe bebebessttt veerrkrkrkklklklleleledddedede GoGoGoooiisisiscchhhee vrrororouuww

PRESENTATIE  
GOOISCHE VROUW LINDA  

(Neeltje van den Brand) 

Tapas & Ludieke Bingo avond  
Naar aanleiding van de enorme belangstelling,  
extra Gooische vrouwen Bingo & Tapas avond  

20 MEI / 21 MEI 

Gooische vrouwen  

9+ 10 APRIL 2016

WORST
OF JE

LUST..!!
Een komedie van Rob van Vliet

Kaartverkoop:

Boekhandel Ceelen ’t Dorp  |  Heesch

Bep Gloudemans 0412 - 45 41 45  |  06 - 120 829 59

Aan de kassa op de avond van de voorstelling.

www.arcadia-heesch.nl

De Pas  |  Heesch
Aanvang 20.15 uur
Entree 10,00

Regie:
Aranka Venrooij
Bep Gloudemans

‘Het wordt 
w� r h� l 
leuk’

bespeel Je 
Zelf al een 

instrument?
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Fashion Square met 
‘Minute-2-win-it’
De organisatie van het Lente Podium heeft het over een andere boeg gegooid en organiseert op 
10 april Fashion Square. In het prachtige centrum van Heesch gebruikt de organisatie dit jaar het 
nieuwe plein als Fashion Square ofwel ‘t Modeplein. Aangezien festivals extreem populair zijn, 
willen de organisatoren hier optimaal gebruik van maken en hopen deze dag diverse leeftijden aan 
te trekken. 

Met het thema mode & lente zal deze middag aangevuld worden met diverse activiteiten zoals:
Modepodium waar een drietal thema’s geshowd zal gaan worden die we dit voorjaar gaan zien; 
kleding, haar en make-up en dit wordt muzikaal begeleid door een DJ in een authenthiek 
Volkswagenbusje. Deelnemende winkels op het modepodium zijn: dressup-instYle, shoebY, 
53-84, le village, sunWorksWede fashion, de kapsels worden verzorgd door 
haarmode van herpen en de visagie door de da.

Er zijn diverse activiteiten tegen een kleine vergoeding, denk aan voorjaarsmake-up (DA heesch), 
haren invlechten (Van Herpen - Haar en Bijoux) en workshops (verzorgd door Depot en Handmade 
by Liset). Dan is er de ‘Minute-2-win-it’ voor het winkelend publiek, voor iedereen is er kans op 
prijzen door op het podium een spel te winnen. De cadeaus worden aangeboden door deelnemende 
winkels. 

Het kindervertier: park, zweefmolen, glittertattoos, Boomhuttenpark (gesponsord door V&S 
Autenthiek bouwen uit Heeswijk-Dinther). 
Dit alles speelt zich af rondom het modepodium in festivalsfeer met een tent en picknicktafels die 
her en der verspreid staan. Ook is er een terras verzorgd door Verenigd Horeca Heesch. Natuurlijk 
wordt er aan de innerlijke mens gedacht, er is een; wafelkar, suikerspin, asperge foodtruck mogelijk 
gemaakt door Jumbo Wiegmans, appelflappen van de Hema en nog veel meer.

Voor meer informatie 
www.bonfromage.nl

‘t Dorp 69 in Heesch 
T. 0412 - 453759 en 

bij de bakkers Lamers 
in de Heihoek in Oss

De lekkerste foodtrends...
* Vers (on)gebrande noten van 
 1 van de beste notenspecialisten 

van Nederland
* Biologische kazen uit 

Terschelling met en zonder 
kruiden

* Vers belegde broodjes, gezond 
 en verantwoord
* Tapas en home-made salades
* Gehaktbrood van Saveurs uit 

Maastricht...
 
Uiteraard gepresenteerd door onze 
eigen kaasjongens & kaasmeisjes

Tot zondag 
10 april!

TESTDAG 
elektrische fi etsen

KOOPZONDAG 
10 APRIL

Geopend van 
11.00 - 17.00 uur

FIETSplezier
’t Dorp 108
HEESCH 
Tel. 0412 451523 

SERVICE

SHOWROOM

REPARATIE

€ 799,00

Meer info: www.fietsplezierheesch.nl

Bij aankoop van een NIEUWE fi ets

GRATIS 
1 JAAR diefstalverzekering*
*Actie is alleen geldig op 10 april 2016, vraag naar onze voorwaarden

Verkoop van diverse 
2e hands elektrische fi etsen

€ 799,00
NU voor 
€ 399,00MEENEEMPRIJS

TESTDAG
FASHION SQUARE 
OOK BIJ ONS MET DE CORTINA U5 DRESSED FLOWERS BY JANICEOOK BIJ ONS MET DE CORTINA U5 DRESSED FLOWERS BY JANICE

Zondag 10 april

HEESCH
Zondag 10 april
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Lentekriebels@53-84

53-84  baby- & kinderkleding
Schoonstraat 2A-01, 5384 AN  Heesch 

0412-450503    |    info@5384.nl

OPENINGSTIJDEN:
Ma. 09.30 - 18.00 uur    |    Di. 09.30 - 18.00 uur    |    Wo. 09.30 - 18.00 uur

Do. 09.30 - 18.00 uur    |    Vr. 09.30 - 21.00 uur    |    Za. 09.30 - 17.00 uur

&MODESHOW VOORJAARSCOLLECTIE           KOOPZONDAG

‘t Dorp 86a
Heesch

Bewonder onze nieuwste voorjaarsmode
op het modepodium van FashionSquare!

Alle monturen zijn geprijsd inclusief 
enkelvoudig ontspiegeld glas

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

Zondag 10 aprilZondag 10 april

Vertrouwde organisatie
Nieuwe ideeën

HEESCH

Geopend op zondag met
Fashion Square van 10.00-20.00 uur

Tijdens Fashion Square laten wij
u graag kennis maken met:
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SPANJERS VOOR DIER EN TUIN
Schoonstraat 2a   5384 AN   Heesch   0412-47 44 45
Bossestraat 65   5374 HS   Schaĳ k   0486-46 13 86

info@spanjersvoordierentuin.nl   www.spanjersvoordierentuin.nl

ZONDAG 10 APRIL GEOPEND 
 VAN 12.00 TOT 17.00 UUR

’t Dorp 60 B
5384 MC Heesch

levillage@home.nl
www.levillagebv.nl

Zondag 10 april koopzondag
met o.a. modeshow op Fashion Square, 

met drie verschillende thema’s

Wij verloten onder iedere kopende klant 
van deze koopzondag een 

mooie tas van no-nà ter waarde van € 79,95

Wij staan graag voor u klaar voor eerlijk advies 
onder het genot van een hapje en een drankje.

Aktie

Onze winkel zal deze dag gesloten zijn. 
Dit omdat we deelnemen aan een evenement, 

hart voor moeders met een zorgenkindje.  

U kunt een kijkje komen nemen in onze winkel aan de 
Julianastraat 3 te Heesch vanaf dinsdag 13.00 uur. 
Graag staan we voor u klaar met deskundig advies en 
natuurlijk onder het genot van een bakje koffi e/thee.

Julianastraat 3 - 5384 KG Heesch - 0412-745001

/wedefashion www.wedefashion.nl

Op zondag 10 april 2016 wordt onze kleding 
door twee modellen geshowd tijdens de 

modeshow op het podium van fashion square. 

Tot ziens bij WeDe Fashion

Over één week viert Kate Mercer haar 45ste trouwdag en de planning 
voor het feestje gaat voorspoedig. Maar dan komt er een brief aan 
voor haar echtgenoot. Het lichaam van zijn eerste geliefde is gevon-
den, bevroren en in goede staat in de ijzige gletsjers van de Zwitserse 
Alpen. Tegen de tijd dat het feestje begint, vijf dagen later, zou er wel 
eens niet meer veel huwelijk over kunnen zijn om te vieren.

De speelfilm van de Britse filmmaker Andrew Haigh is een meester-
werk. In het intieme relatiedrama zien we het intense samenzijn en de 
diepgaande gesprekken. Met glansrollen voor Charlotte Rampling en 
Tom Courtenay legt 45 Years de open zenuwen van een voor de bui-
tenwereld perfect huwelijk bloot.

Wij hopen je te ontmoeten bij Filmhuis de Pas
Entree: € 5,-. Aanvang film: 20.00 uur.

45 Years
HEESCH - Op maandag 18 en dinsdag 19 april vertoont Filmhuis de Pas de film: 45 Years.

Als je in aanmerking wilt komen voor twee gratis kaarten voor deze voorstelling, 
laat dit dan voor 11 april weten via info@de-pas.nl.

Kwiskoorts neemt toe in HaDee 

Maandenlang is er door de or-
ganisatie hard gewerkt om weer 
een interessante en leuke dorps-
kwis in elkaar te zetten. De vra-
gen zijn onderverdeeld in elf 
categorieën zoals ‘Is het geen 
plaatje?’, ‘Ons dorp’, ‘Gotter 
mar on ston’ en ‘Horen zien en 
lezen’. Nieuw dit jaar is de bo-
nusvraag waarbij de teams hun 
creativiteit moeten tonen. Uiter-

aard is er ook weer een geheime 
proef. Of de teams hiervoor een 
sportief, intelligent of juist een 
creatief persoon moeten afvaar-
digen, laat de organisatie in het 
midden….

De kwisboekjes kunnen vrijdag 
vanaf 18.00 uur worden opge-
haald bij De Toren en dienen 
voor middernacht weer ingele-

verd te worden. De uitslagen-
avond - met livemuziek - is op 
zaterdag 7 mei in De Toren. 

Het team dat de HaDee Kwis 
organiseert, bestaat dit jaar voor 
het laatst uit het huidige acht-
tal van knappe koppen. Voor 
de kwis van 2017 nemen enke-
le organisatoren afscheid en zal 
nieuw bloed het team komen 
versterken. 

Voor meer informatie: 
www.hadeekwis.nl.

HEESWIJK-DINTHER - De kwiskoorts neemt in Heeswijk-Dinther gestaag toe. Want vrijdag 8 april is het 
weer zover: dan wordt de derde editie van de HaDee Kwis gehouden. Meer dan honderd teams hebben 
zich opgegeven voor het evenement, dat de vorige twee edities gewonnen werd door de vriendengroep 
WVOZ (Wij Voetballen Op Zaterdag). 

HaDeeHaDeHaDe
kwis
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Schadewijkstraat 6, 5384 BC Oss
Postbus 322, 5340 AH Oss
088 3742525 
www.ons-welzijn.nl 

Locatie Bernheze
Vrijwilligerspunt
Ank Meertens
0412-474851

J.C. Checkpoint
Ingrid Engelbart
Adrie van den Berg
Sanne van Susteren
0412-456546
www.jongerenwerkbernheze.nl

Sociaal Team
088- 3742599
info@sociaalteambernheze.nl

Vanaf 1 januari 2016 
vormen Aanzet, 
RIGOM, Vivaan en 
een deel van MEE 
Noordoost Brabant: 
ONS welzijn.

mogen wij ons voorstellen?
Wij zijn… ONS welzijn in de gemeente Bernheze

Per 1 januari 2016 zijn de organisaties Aanzet, 
Vivaan, RIGOM en een deel van MEE Noordoost 
Brabant samen gegaan in één nieuwe welzijnsorga-
nisatie: ONS welzijn. We zijn er voor iedereen met 
een vraag die zij niet zelf kunnen beantwoorden.

0-23 jaar: Basisteam Jeugd & Gezin 
Met vragen en problemen over opgroeien en op-
voeden kun je terecht bij de Basisteams Jeugd & 
Gezin. Voor meer informatie hierover en je aan-
melding kun je terecht bij Centrum Jeugd & Gezin 
Maasland (Kerkstraat 13 in Oss, 0412-473626). 
We geven informatie en advies, verzorgen opvoed-
spreekuren, organiseren cursussen en informatie-
bijeenkomsten, ondersteunen ouders, opvoeders 
en jongeren, consulteren beroepskrachten en in-
dien nodig maken wij een beschikking voor een 
andere organisatie. We sluiten aan bij de vraag en 
werken op maat. 

23+ jaar: Sociaal Team 
Volwassenen vanaf 23 jaar kunnen met een vraag 
of probleem op het gebied van meedoen, financi-
en, wonen, zorg of welzijn, terecht bij het Sociaal 
Team Bernheze. In dit team werken diverse profes-
sionals zoals maatschappelijk werkers, ouderenad-
viseurs, sociaal cultureel werkers en consulenten 
voor mensen met een beperking. Ook een wijkver-
pleegkundige en een Wmo-consulent van de ge-
meente maken deel uit van het Sociale Team.
Dicht bij huis terecht met vragen en problemen! 

Contact opnemen met:
ONS welzijn: 0800-3742525/ www.ons-welzijn.nl. 
Centrum Jeugd & Gezin en de Basisteams 
Jeugd & Gezin voor gemeente Oss & Bernheze: 
0412-473626 / 
www.centrumjeugdengezin-maasland.nl.
Sociaal Team Bernheze: 0800-3742525/ 
www.ons-welzijn.nl / info@sociaalteambernheze.nl.

Wim Bens vertelt waarom be-
wegen zo’n goed gevoel geeft 
en hoe je dat organiseert naast 
je werk. Kan hardlopen echt je 
hoofd leeg maken en nieuwe 
energie geven? 

Anja van Geel legt uit dat je al-
leen met goede voeding mis-
schien geen wedstrijd kunt 
winnen, maar dat je wel een 
wedstrijd kunt verliezen door op 

een verkeerde manier met voe-
ding om te gaan. 
Ziek zijn is ook topsport. Maar is 
Bewegen ook Bewezen Gezond 
als je kanker hebt? Er wordt veel 
onderzoek op dit gebied gedaan. 
Bevlogen onderzoekers delen tij-
dens het symposium de laatste 
wetenschappelijke inzichten. 

Kortom: een symposium om in-
spiratie op te doen. Voor hardlo-

pers, professionals en mensen die 
met kanker te maken hebben. 

Wie zeker wil zijn van een plaats 
in de zaal, kan zich aanmelden 
door een email te sturen aan: 
symposiumroparun@gmail.com 
of rechtstreeks via de website 
van De Pas: www.de-pas.nl 
Meer informatie via Facebook: 
www.facebook.com/
runningteambernheze.

Symposium BEWEGEN, BEWEZEN GEZOND in CC De Pas

HEESCH - In De Pas in Heesch wordt op woensdag 13 april het symposium Bewegen, Bewezen Gezond 
gehouden. De bekende Heeschenaren Anja van Geel, sportdiëtiste bij Sportmedisch Centrum Papendal, 
en Wim Bens, directievoorzitter Rabobank Tilburg en fervent hardloper, zijn hoofdsprekers. 

Wim Bens Anja van Geel

Kan Dorpsplein Heesch u als 
mantelzorger ondersteunen?

Mantelzorgers zijn door de zorg voor fami-
lie zwaar belast. Dorpsplein Heesch neemt 
mantelzorgers graag de zorg één middag 
uit handen. Bij voldoende belangstel-
ling starten we op woensdagmiddag met 
dagopvang in De Pas. Een indicatie is hier-
voor niet vereist. 

We stellen in overleg met de gebruikers en 
een professioneel begeleider een passend 
programma op. Na afloop bestaat de mo-
gelijkheid om, indien gewenst, samen te 
blijven eten in het café van De Pas. De ge-

bruikers betalen een eigen bijdrage voor 
hun consumpties.
Weet u iemand die wil deelnemen of hebt 
u ideeën. Geef het aan ons door!

Voor de uitvoering zijn we op zoek naar 
enthousiaste vrijwilligers, die hierbij willen 
helpen.

Nadere informatie en inlichtingen: 
Dorpsplein Heesch
vraag@dorpspleinheesch.nl
tel: 06-21481414.

HEESCH - Dorpsplein Heesch is een advies-, informatie- en ontmoetingspunt op het 
gebied van jeugdgezondheid, zorg en welzijn, werk en inkomen. Het Dorpsplein houdt 
inloopspreekuren in De Pas op dinsdagochtend en donderdagavond. 

De GGD houdt op donderdag 
14 april van 10.00 tot 12.00 uur 
een Twitterspreekuur over de 
HPV-vaccinaties.
Meisjes en hun ouders kunnen 
dan via Twitter @ggdhvb hun 
vragen stellen. Ze ontvangen 
direct een deskundig antwoord 
van een jeugdarts.

Meedoen?
Meld je dan op 14 april aan als 
volger van de GGD Hart voor 

Brabant via Twitter @ggdhvb. 
Vermeld in je vraag #HPV. Je 
kunt ook je vraag afgeschermd 
stellen, via een ‘direct message’.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie en het 
oproepschema op 
www.ggdhvb.nl/hpv. 

Bellen kan via 0900-4636443, 
bereikbaar elke werkdag van 
8.00-17.00 uur.

twitterspreekuur
HPV-vaccinatie voor meisjes en ouders

BRABANT - De GGD Hart voor Brabant verzorgt in april op ver-
schillende locaties in het werkgebied de vaccinaties tegen baar-
moederhalskanker. Meisjes geboren in 2003 ontvingen hiervoor 
een uitnodiging. De inenting beschermt tegen het HPV-virus dat 
baarmoederhalskanker veroorzaakt.

Meer informatie via Facebook: 
www.facebook.com/
runningteambernheze.

Woensdag

13 april
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Jumbo Wiegmans Heesch, Schoonstraat 8
Jumbo Nistelrode, Parkstraat 10

Hertog Jan of Corona
Alle soorten 
2 verpakkingen 

Bijvoorbeeld
Hertog Jan 2 kratten met 24 flesjes à 30 cl   /          28,98
Nu 21,74

Geen 18, geen alcohol

Kabeljauwfilet
Alle soorten 
Bakje 265-450 gram   /                  /5,54 - 8,96
Nu 4,16 - 6,72

Beenham
Alle soorten 
Per 500 gram  /            4,95

 *  2e halve prijs: 25% korting op de totaalprijs van 2 producten. Alle combinaties mogelijk.
Geldig van woensdag 30 maart t/m dinsdag 24 mei 2016. 
Maximaal 4 dezelfde aanbiedingen per klant per bezoek. 
Prijswijzigingen, fouten en uitverkocht voorbehouden. Kijk voor de spelregels op Jumbo.com

Trostomaten
Per 500 gram   /            1,89 

 Jumbo, Heesch, Schoonstraat 8

Nieuwe SEIZOENS
aanbiedingen

089
Kilo 1,78

349
Kilo 6,98

25%KORTING

2 e
HALVE PRIJS*

 *  e

Prijswijzigingen, fouten en uitverkocht voorbehouden. Kijk voor de spelregels op Jumbo.com
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praktisChe informatie

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

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

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

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

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

OFFiCiËLE BEKENDMAKiNGEN

algemene Plaatselijke 
verordening (aPv)

Evenementenvergunningen 
Het college van burgemeester en 
wethouders heeft een vergun-
ning/ontheffing verleend aan:
-  Stichting Oranje Comité 

Heeswijk-Dinther voor het 
organiseren van Koningsdag 
op 27 april 2016 van 10.00 
tot 17.00 uur op Plein 1969, 
5473 CA en omgeving. Op 27 
april 2016 van 7.00 tot 18.00 
uur worden Plein 1969 en Ire-
nestraat tot aan het herten-
kampje en van 12.00 tot 18.00 
uur Graaf Wernerstraat en Her-
tog Janstraat afgesloten voor 
alle verkeer, behalve voor voet-
gangers. De beschikkingen zijn 
verzonden op 29 maart 2016.

-  Stichting Oranje Comité Hees-
wijk-Dinther voor het organi-
seren van een stille tocht op 4 
mei 2016 van 19.00 tot 20.00 
uur vanaf de kerk, 5473 AX 
Heeswijk tot aan het Airborne 
monument. Op 4 mei 2016 
wordt van 19.00 tot 20.00 uur 
vanaf de Kerk, Mgr. Van Oor-
schotstraat tot aan het Airborne 
monument afgesloten voor alle 
verkeer, behalve voor voetgan-
gers. De beschikkingen zijn ver-
zonden op 29 maart 2016.

-  Stichting Oranje Comité 
Heeswijk-Dinther voor het or-
ganiseren van een sinterklaasin-
tocht op 13 november 2016 
van 13.45 tot 15.00 uur van de 
kerk 5473 GB Heeswijk-Dinther 
naar de kerk in Heeswijk. Op 
13 november 2016 worden van 
13.45 tot 15.00 uur de stra-
ten vanaf de kerk in Dinther, 
Torenstraat, Julianastraat, 
Donk eren Dijk, Koorstraat, 
Clemens v.d. Bergstraat, Zijl-
straat, het pad tussen Bernrode 
en verpleeghuis Laverhof, Ab-
dijstraat, Hoofdstraat tot aan 
de kerk in Heeswijk afgesloten 
voor alle verkeer, behalve voor 
voetgangers. De beschikkingen 
zijn verzonden op 29 maart 
2016.

-  Stichting Oranjefeesten Heesch
voor het organiseren van 
diverse festiviteiten op 27 april 
2016 van 9.45 tot 16.00 uur in 
verband met Koningsdag op 
De Misse, 5384 BZ Heesch. De 
Misse is de gehele dag afgeslo-
ten. De beschikkingen zijn ver-
zonden op 31 maart 2016.

-  Stichting Cultuur en Voorzie-
ningen Vorstenbosch en Kings-
wood Horeca voor het organi-

seren van ‘Vorstenbosch pakt 
uit’ op 4 mei 2016 van 19.00 
tot 1.30 uur, 5 mei 2016 van 
7.00 tot 1.30 uur, 6 mei 2016 
van 12.00 tot 1.30 uur, 7 mei 
2016 van 12.00 tot 1.30 uur en 
8 mei 2016 van 12.00 tot 1.30 
uur op en rondom Mr. Loeffen-
plein, 5476 KX Vorstenbosch. 
De volgende straten worden 
geheel of gedeeltelijk afgeslo-
ten voor alle verkeer, behalve 
voor voetgangers. Van 3 tot en 
met 9 mei 2016, Kapelstraat 
(vanaf Eggerlaan), Heuvel 
(vanaf Rietdijk) en Kerkstraat 
vanaf (Schoolstraat) in Vorsten-
bosch. Op zondag 8 mei 2016 
aanvullend aan bovenstaande 
straten, Schoolstraat, Eggerlaan 
en Kerkstraat. De beschikkin-
gen zijn verzonden op 1 april 
2016.

-  Voetbalvereniging WHV voor 
het organiseren van Meer-
kampdag op 5 mei 2016 van 
19.00 tot 24.00 uur en een 
Summerbreeze op 6 mei 2016 
van 10.00 uur tot 1.00 uur op 
Sportpark De Hoef, Dorpsstraat 
15, 5472 PH Loosbroek. De be-
schikkingen zijn verzonden op 
1 april 2016.

-  Circus Bossle voor het orga-
niseren van circusvoorstellin-
gen van 13 tot en met 17 april 
2016 van 15.00 tot 17.00 uur 
op locatie Partycentrum het 
Maxend, Maxend 22a, 5388 
TX Nistelrode. De beschikkin-
gen zijn verzonden op 1 april 
2016.

-  Organisatie Perryfest voor het 
organiseren van Perryfest op 
27 mei 2016 van 19.00 tot 
1.00 uur aan de Zandkant (na-
bij Camping De Meerdonk), 
5473 TA Heeswijk-Dinther. De 
beschikkingen zijn verzonden 
op 1 april 2016.

-  Stichting Centrum manage-
ment Heesch voor het organi-
seren van Lentepodium in Hee-
sch op 10 april 2016 van 12.00 
tot 18.00 uur op ’t Dorp (tussen 
nummer 62 en 90) in Heesch. 
’t Dorp (tussen nummers 62 en 
90) in Heesch wordt afgesloten 
voor alle verkeer, behalve voor 
voetgangers. De beschikkingen 
zijn verzonden op 4 april 2016.

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

melding klein evenement
In overeenstemming met artikel 
2:25, lid 2 onder g, van de APV 
Bernheze 2014 is een melding 
gedaan door: 

-  Basisschool Emmaus voor het 
plaatsen van een techniekbus 
voor de leerlingen van de ba-
sisschool op de parkeerplaats 
bij splitsing Verdilaan/dr. Saal 
van Zwanenberglaan, 5384 BV 
Heesch. Hiervoor wordt dr. Saal 
van Zwanenberglaan tijdelijk 
afgesloten. De toestemming is 
verzonden op 30 maart 2016.

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

melding maken uitweg
M.C.M. Smits, Nieuwe Markt 
131, 5401 HB Uden heeft in 
overeenstemming met artikel 
2:12, lid 1 onder a, van de APV 
Bernheze 2014 een melding ge-
daan van het maken van een 
uitweg naar de Dorpsrand, ka-
dastraal bekend NTROO G 1109 
in Vorstenbosch. 
De melding is op 29 maart 2016 
geaccepteerd. Verzenddatum: 29 
maart 2016.
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van 
toepassing.

wet ruimtelijke ordening 

Ontwerpbestemmingsplan 
Pater van den Elsenstraat ong. 
Heeswijk-Dinther
Het college van burgemeester 
en wethouders maakt op grond 
van artikel 3.8 van de Wet ruim-
telijke ordening de terinzageleg-
ging bekend van het ontwerp-
bestemmingsplan Pater van den 
Elsenstraat ong. in Heeswijk-
Dinther.
inhoud: Het bestemmingsplan 
regelt het realiseren van een 
ruimte-voor-ruimtewoning aan 
de Pater van den Elsenstraat ong. 
in Heeswijk-Dinther, naast num-
mer 3.
inzage: Het ontwerpbestem-
mingsplan ligt met ingang van 
7 april 2016 gedurende zes we-
ken op afspraak ter inzage in 
het gemeentehuis, De Misse 6 
in Heesch. Het plan is digitaal 
raadpleegbaar en te downloaden
via www.ruimtelijkeplannen.nl 
(NL.IMRO.1721.BPPvdElsen-
strong-ow01). 
Reageren: Gedurende de termijn 
van inzage kan iedereen op het 
ontwerpbestemmingsplan re-
ageren door het indienen van 
een zienswijze. Deze kunt u rich-
ten aan de gemeenteraad van 
Bernheze, Postbus 19, 5384 ZG 
Heesch. Indien u uw zienswij-
ze mondeling wilt geven kunt u 
een afspraak maken met de heer 
E. van Dijk van de gemeente 
Bernheze. 

Ontwerpbestemmingsplan 
bosschebaan 17 Heesch
Het college van burgemeester en 
wethouders maakt op grond van 
artikel 3.8 van de Wet ruimtelij-
ke ordening de terinzagelegging 

bekend van het ontwerpbestem-
mingsplan Bosschebaan 17 in 
Heesch.
inhoud: Het bestemmingsplan 
regelt het realiseren van twee 
woningen op het perceel gele-
gen achter de Bosschebaan 17 in 
Heesch.
inzage: Het ontwerpbestem-
mingsplan ligt met ingang van 
7 april 2016 gedurende zes we-
ken op afspraak ter inzage in 
het gemeentehuis, De Misse 6 
in Heesch. Het plan is digitaal 
raadpleegbaar en te downloaden
via www.ruimtelijkeplannen.nl
(NL. IMRO.1721.BPBosche-
baan17-ow01). 
Reageren: Gedurende de ter-
mijn van inzage kan iedereen 
op het ontwerpbestemmings-
plan reageren door het indie-
nen van een zienswijze. Deze 
kunt u richten aan de gemeen-
teraad van Bernheze, Postbus 
19, 5384 ZG Heesch. Indien u 
uw zienswijze mondeling wilt 
geven kunt u een afspraak 
maken met de heer E. van Dijk 
van de gemeente Bernheze. 

Gewijzigde vaststelling bestem-
mingsplan Schaapsdijk-
krommedelseweg Loosbroek
Het college van burgemeester en 
wethouders maakt bekend dat 
in de gemeenteraadsvergadering 
van 10 maart 2016 het bestem-
mingsplan Schaapsdijk-Kromme-
delseweg gewijzigd is vastge-
steld.
inhoud: Aan de Schaapsdijk en 
Krommedelseweg, grenzend 
aan de kern Loosbroek, worden 
direct aansluitend aan de kern 
negen ruimte-voor-ruimtekavels 
gerealiseerd, vijf aan Schaapsdijk 
en vier aan Krommedelseweg. 
Deze kavels kunnen hier wor-
den gerealiseerd door de Ruim-
te-voor-Ruimteregeling.
inzage: Het bestemmingsplan ligt 
met ingang van 7 april 2016 ge-
durende zes weken op afspraak 
ter inzage in het gemeentehuis, 
De Misse 6 in Heesch. Het plan is 
digitaal raadpleegbaar op 
www.ruimtelijkeplannen.nl 
(NL.IMRO.1721.BPRVRSchaaps-
dijk-vg01).
beroepsmogelijkheid: Binnen de 
termijn van inzage kunnen be-
langhebbenden tegen de bij het 
nieuwe vaststellingsbesluit aan-
gebrachte wijzigingen beroep 
instellen bij de afdeling Bestuurs-
rechtspraak van de Raad van 
State, Postbus 20019, 2500 EA 
’s-Gravenhage. Degene die be-
roep heeft ingesteld kan tevens 
een verzoek om voorlopige voor-
ziening indienen.
inwerkingtreding: Het vaststel-
lingsbesluit en daarmee het be-
stemmingsplan treedt de dag na 
afloop van de beroepstermijn in 
werking, tenzij binnen de be-

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

Als u een voorwerp heeft verlo-
ren of gevonden (bijvoorbeeld 
bril, fi ets of portemonnee), kunt 
u dit registreren bij de gemeente. 
Kijk op www.bernheze.org voor 
een overzicht, informatie over de 
procedure en de registratiefor-
mulieren. 

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 pas-
poort, id-kaart of rijbewijs bij de 
gemeente opgeven. U hoeft daar 
dus niet meer voor naar de politie. 

Is uw document gestolen, dan 
moet u eerst bij de politie een 
proces verbaal op laten maken. 
Dit proces verbaal moet u mee-
nemen bij de aanvraag van een 
nieuw paspoort id-kaart of rij-
bewijs. U moet persoonlijk aan-
gifte doen. Maak daarvoor een 
afspraak. 

Verpakkingen van 
plastic, blik en 
drankkartons 

in dezelfde zak
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PROCEDURES
Openingstijden zie colofon

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

Procedure 1b
U kunt de stukken gedurende zes we-
ken tijdens openingstijden op afspraak 
inzien in het gemeentehuis in Heesch 
en raadplegen op www.bernheze.org of 
www.ruimtelijkeplannen.nl.

inspraak
Procedure 2
Iedereen kan binnen zes weken na 
publicatiedatum met een schriftelij-
ke inspraakreactie aan het college van 
burgemeester en wethouders van Bern-
heze reageren op de stukken. Neem 

voor het indienen van een mondelinge 
inspraakreactie contact op met de be-
treffende afdeling.

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

Procedure 3b
Iedereen kan binnen zes weken na pu-
blicatiedatum een schriftelijke zienswij-
ze indien bij het college van burgemees-
ter en wethouders van Bernheze. Neem 
voor het indienen van een mondelinge 
zienswijze contact op met de betreffen-
de afdeling.

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

Procedure 4b
Belanghebbenden kunnen binnen zes 
weken na publicatiedatum van dit be-
sluit bezwaar indienen bij het college 
van burgemeester en wethouders van 
Bernheze. Het bezwaar heeft geen 
schorsende werking.

beroep
Procedure 5a
Belanghebbenden kunnen binnen zes 
weken na publicatiedatum van dit be-
sluit beroep indienen bij de sector be-

stuursrecht van de rechtbank, Postbus 
90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. Het 
beroep heeft geen schorsende werking. 
Er zijn griffierechten verschuldigd.

Procedure 5b
Belanghebbenden kunnen binnen zes 
weken na publicatiedatum van dit be-
sluit beroep indienen bij de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van 
State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gra-
venhage. Het beroep heeft geen schor-
sende werking. Er zijn griffierechten 
verschuldigd.

bezwaar-/beroepsmogelijkheid
Procedure 6
Er zijn geen bezwaar-/beroepsmogelijk-
heden.

voorlopige voorziening
Procedure 7a

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

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

Reageren
In een schriftelijke reactie moeten staan: 
de datum, de naam en het adres van 
degene die reageert, een omschrijving 
van het onderwerp, de reden waarom u 
bezwaar/zienswijze/bedenking indient 
en uw handtekening.

gemeenteberiChten

roepstermijn een verzoek om 
voorlopige voorziening wordt in-
gediend. In dat geval treedt het 
bestemmingsplan niet in werking 
voordat op dit verzoek is beslist.

Gewijzigde vaststelling 
bestemmingsplan wijststraat 15
Heesch
Het college van burgemeester en 
wethouders maakt bekend dat 
in de gemeenteraadsvergade-
ring van 10 maart 2016 het be-
stemmingsplan Wijststraat 15 in 
Heesch gewijzigd is vastgesteld.
inhoud: Het bestemmingsplan 
regelt de bouw van een ruim-
te-voor-ruimtewoning en de 
herbestemming van de huidige 
agrarische bestemming naar een 
burgerwoning.
inzage: Het bestemmingsplan 
ligt met ingang van 7 april 2016 
gedurende zes weken op af-
spraak ter inzage in het gemeen-
tehuis, De Misse 6 in Heesch. 
Het plan is digitaal raadpleegbaar 
op www.ruimtelijkeplannen.nl
( N L . I M R O . 1 7 2 1 . B P Wi j s t -
straat15-vg01).
beroepsmogelijkheid: Binnen de 
termijn van inzage kunnen be-
langhebbenden tegen de bij het 
nieuwe vaststellingsbesluit aan-
gebrachte wijzigingen beroep 
instellen bij de afdeling Bestuurs-
rechtspraak van de Raad van 
State, Postbus 20019, 2500 EA 

’s-Gravenhage. Degene die be-
roep heeft ingesteld kan tevens 
een verzoek om voorlopige voor-
ziening indienen.
inwerkingtreding: Het vaststel-
lingsbesluit en daarmee het be-
stemmingsplan treedt de dag na 
afloop van de beroepstermijn in 
werking, tenzij binnen de be-
roepstermijn een verzoek om 
voorlopige voorziening wordt in-
gediend. In dat geval treedt het 
bestemmingsplan niet in werking 
voordat op dit verzoek is beslist.

Ontwerp-wijzigingsplan 
vinkelsestraat 101 Heesch
Het college van burgemeester en 
wethouders maakt de terinza-
gelegging bekend van het ont-
werp-wijzigingsplan Vinkelse-
straat 101 in Heesch (artikel 3.9a 
Wet ruimtelijke ordening).
inhoud: Het wijzigingsplan re-
gelt de sloop van de bestaande 
varkensstallen op het perceel 
Vinkelsestraat 101 in Heesch en 
hiervoor in de plaats een nieuwe 
loods te bouwen.
inzage: Het ontwerpwijzigings-
plan ligt met ingang van 7 april 
2016 gedurende zes weken op 
afspraak ter inzage in het ge-
meentehuis, De Misse 6 in Hee-
sch. Het plan is digitaal raad-
pleegbaar en te downloaden 
via www.ruimtelijkeplannen.nl 
(NL.IMRO.1721.WPVinkelse-

str101-ow01).
Reageren: Gedurende de termijn 
van inzage kan iedereen op het 
ontwerp-wijzigingsplan reageren 
door het indienen van een ziens-
wijze. Deze kunt u richten aan 
het college van burgemeester en 
wethouders van Bernheze, Post-
bus 19, 5384 ZG Heesch.

wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht 

Reguliere procedure 

Ontvangen aanvragen voor een 
omgevingsvergunning
vorstenbosch
- Lendersgat 11
 Verbouwen bestaande opstal-

len tot vakantieverblijfruimtes
 Datum ontvangst: 28-03-2016
- Hondstraat 7 en 9
 Bouwen woning met 2 bijge-

bouwen
 Datum ontvangst: 31-03-2016
Nistelrode
- Loo ong.
 Bouwen woning met bijge-

bouw
 Datum ontvangst: 29-03-2016
- Palmenweg 9
 Herbouwen loods
 Datum ontvangst: 01-04-2016
Heesch
- Parelgras 8
 Plaatsen erfafscheiding
 Datum ontvangst: 01-04-2016

Procedure 6 is van toepassing.

besluiten 
De volgende omgevingsvergun-
ningen zijn verleend. Deze be-
sluiten treden daags na verzen-
ding van het besluit in werking.
Loosbroek
- Bergmolen 4

Bouwen woning
Verzenddatum: 25-03-2016

Heesch
- Rembrandtstraat 14

Bouwen garage
Verzenddatum: 30-03-2016

- Hadewychstraat 40
Uitbreiden woning
Verzenddatum: 31-03-2016

- Achterste Groes ong.
Oprichten woning
Verzenddatum: 31-03-2016

Nistelrode
- Grote Heide 7a
 Bouwen loods en milieu-

neutraal wijzigen met beperk-
te milieutoets

 Verzenddatum: 31-03-2016
- Wevershof 12a

Oprichten 8 studio’s
Verzenddatum: 04-04-2016

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

Uitgebreide procedure 

De wetgever heeft bepaald dat 
ingekomen aanvragen voor een 
omgevingsvergunning, die wor-
den voorbereid met de uitge-
breide procedure, niet worden 
gepubliceerd. De bekendmaking 
van deze aanvragen vindt plaats 
via publicatie van een ontwerp-
besluit.

Ontwerpbesluit 
Het college van burgemeester 
en wethouders wil toestemming 
verlenen voor:
Nistelrode
-  Raadhuisplein 1c

(inpandig) Verbouwen 
monument
Verzenddatum: 31-03-2016

Procedures 1a en 3b zijn van 
toepassing. 

Handhavingsbesluiten 
De volgende handhavingsbeslui-
ten zijn genomen vanwege over-
treding van de milieuregelgeving 
(Activiteitenbesluit en Activitei-
tenregeling)
- Bosweg 4, Vorstenbosch
-  Morgenstond 6, 

Heeswijk-Dinther
Vanwege overtreding brand-
veiligheidsvoorschriften

-  ’t Dorp 66a, Heesch
Verzenddatum: 01-04-2016

WWW.BERNHEZE.ORG

van Lith Uitvaartzorg bestaat 50 jaar

Ook zal op deze dagen Uitvaart-
centrum Van Lith (Stadsmortua-
rium) aan de Docfalaan 2 te Oss 
voor het publiek geopend zijn. 
Tijdens de ‘Open Dagen’ zal er 
volop informatie zijn over ritu-
eelbegeleiding, nazorg, thuisop-
baringen, verzekeringen, thana-

topraxie en rouwvervoer. Verder 
zullen er stands aanwezig zijn van 
lokale ondernemers. De diverse 
ruimten van onze gebouwen zijn 
te bekijken, er zullen verschillen 
uitvaartkisten te zien zijn en ook 
voor muzikale omlijsting wordt 
gezorgd.

Wij nodigen u graag uit om tij-
dens deze dagen samen met ons 
het glas te heffen! 

OSS - Ter gelegenheid van dit 50-jarig jubileum organiseert Van Lith 
Uitvaartzorg twee ‘Open Dagen’. Deze ‘Open Dagen’ vinden plaats 
op zaterdag 9 en zondag 10 april van 10.30 tot 16.00 uur in Herin-
neringshuis Van Lith aan de Constantijn Huygensstraat 38 te Oss.

www.mooibernheze.nl

informeert, boeit 
en interesseert

Bezoek
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Altijd geholpen door
iemand die u kent

Ook voor hulp bij overstappen

Kom nu 
langs

Van Heck Assurantiën
't Dorp 124
5384 MD Heesch
T 0412 - 45 20 03
E info@vanheckassurantien.nl
I www.vanheckassurantien.nl

Van Heck Assurantiën
‘t Dorp 124
5384 MD  Heesch
0412 - 45 20 03
info@vanheckassurantien.nl
www.vanheckassurantien.nl 

Rivez Assurantiën 
& Risicobeheer
Weijen 19a, 5388 HL Nistelrode 
088 - 8000 900
info@rivez.nl
www.rivez.nl

ik ben

Toos Loeffen-Van Herpen (85) is geboren en getogen in Heesch en woont in een seniorenfl at aan de Hoogstraat. 
 Foto: Jan Gabriëls

D66: toos Loeffen-van Herpen
Helpt helpen?
Ze werkte jarenlang in bakkerij van Herpen (nu Lamers) en in 
de sporthal achter de Lidl. Daarnaast was ze actief in allerlei 
verenigingen, bestuurslid van de kbO en als voorleesoma 
op school. Nog altijd is ze regelmatig te vinden in 
zorgcentrum Heelwijk om leeftijdsgenoten een leukere 
dag te bezorgen. “ik voel me nog fit en draag graag 
mijn steentje bij”, vertelt Toos. “Helpen geeft een 
goed gevoel en je haalt vaak mensen echt uit hun 
isolement.” 

wat moet er beter?
“mensen die wat moeilijker ter been zijn, 
moeten voorzieningen binnen bereik hebben. 
Tegelijk moet er voldoende aandacht zijn om 
te zorgen dat ze nog echt mee kunnen doen in 
deze maatschappij. D66 wil dat de gemeente 
helpt met het mogelijk maken van huishoudelijke 
ondersteuning en zorgt voor passende huisvesting 
in de wijken, zodat ouderen gemakkelijk mee 
kunnen blijven doen. Zo kunnen mensen bewuste 
keuzes maken die leiden tot een leefstijl die 
bijdraagt aan een gezond en fit leven.”

Gemeente gaat flink investeren in dorpskernen

Het is allemaal te lezen in de nieu-
we perspectiefnota 2017-2020 
die maandag werd gepresen-
teerd door wethouder Jan Glastra 
van Loon. In deze nota is te lezen 
welke plannen de gemeente voor 
de komende jaren heeft en wat 
het kost om deze uit te voeren. 
Het gaat hierbij om voorstellen. 
Glastra van Loon geeft aan dat 
11 miljoen ‘een heel groot be-
drag’ is, maar dat het kan omdat 
er sprake is van een economisch 
heldere hemel. “Na langdurig 
zwaar weer zijn de verwachtin-
gen optimistisch en breekt de zon 
door. De afgelopen jaren hebben 
wij keuzes moeten maken die 
vaak lastig waren en pijn hebben 
gedaan. En de bezuinigingen zijn 
nog niet voorbij. Maar omdat we 
de afgelopen jaren de hand op 
de knip hebben gehouden, zijn 
nieuwe investeringen mogelijk.”
Meest in het oog springend is de 
1,6 miljoen euro die wordt uit-
getrokken voor een multifuncti-
onele accommodatie in Vorsten-
bosch. Het gaat hierbij om een 
nieuwe gymzaal aan gemeen-
schapshuis De Stuik. 

Verder worden de toplagen van 
de kunstgrasvelden van voetbal-
verenigingen Avesteyn en VV 
Heeswijk en die van hockeyclub 
MHC Heesch en de korfbalver-
enigingen Korloo, Altior en Prin-
ses Irene vervangen.  Hockeyclub 

HDL krijgt de zo gewenste uit-
breiding met een extra veld voor 
de jongste jeugd. 

Dorpskernen
De herinrichting van de dorpsker-
nen heeft prioriteit. De gemeente 
wil het centrum van Nistelrode 
hierbij als eerste in 2017 aan-
pakken. Ernstige oneffenheden, 
verzakte molgoten, knelpunt 
voor verkeersveiligheid en water-
overlast teisteren de doorgaande 
weg - én haar gebruikers - in het 
dorp. In de doorgaande weg in 
Heeswijk-Dinther wordt de ko-
mende jaren meer dan 2 miljoen 
euro geïnvesteerd, in Vorsten-
bosch vindt een herinrichting 

van de Kerkstraat plaats en in 
Heesch gaat het Stationsplein op 
de schop.  Jan Glastra van Loon: 
“De huidige inrichting van het 
voormalig busstation is oud en 
versleten en nodig toe aan een 
herinrichting, het is immers de 

entree van Heesch. 
Het terrein wordt deels ingericht 
als parkeerterrein met een klein 
verblijfsgebied gelegen aan de 
winkel-/horecazijde.” De herin-
richting van het centrum in Hee-
sch gaat Fase 4 en 5 in. 

De lokale omroep krijgt struc-
tureel een bedrag van 35.000 
euro aan subsidie. Verder wordt 
de fietsveiligheid op wegen met 
landbouwverkeer aangepakt en 
komen er nieuwe haltes voor het 
HOV-vervoer. 

Veerkracht
Hoewel er 11 miljoen uitgege-
ven gaat worden, gaat de on-

roerende zaakbelasting (OZB)  
met 3 procent omhoog. “Maar 
door een verlaging van de ri-
ool- en afvalstoffenheffing zal 
dit in de praktijk neerkomen op 
een lastenverhoging van zo’n 2,2 
procent”, aldus de wethouder. 
Volgens hem laat de perspectief-
nota zien dat Bernheze financieel 

gezond is en voldoende financi-
ele veerkracht heeft. “Dat biedt 
kansen voor investeringen nu en 
in de toekomst. En die kansen 
benutten we.”

De gemeenteraad van Bernheze 
behandelt de perspectiefnota op 
donderdag 2 juni. 

BERNHEZE – De gemeente Bernheze gaat de komende vier jaar flink investeren. Er wordt in totaal een 
bedrag van 11 miljoen euro vrijgemaakt voor onder meer de herinrichting van de dorpscentra in Heesch, 
Nistelrode, Heeswijk-Dinther en Vorstenbosch. Ook worden diverse sportaccommodaties uitgebreid of 
opgeknapt en krijgt de lokale omroep Dtv/MFM een extra subsidie. 

Toos:‘Helpen geeft een goed gevoel’

Jan Glastra van Loon Foto: Ad Ploegmakers

‘Dat biedt kansen voor investeringen 
nu en in de toekomst’
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informatie voor de kernen

Al in 2002 laat de SP Bernheze 
haar twijfels horen. Maar daar 
werd toen niet naar geluisterd. 
Kapitalen werden er uitgegeven 
voor o.a. grondaankopen.

Einde Waalboss?
Nu, anno 2016, laat de provin-
cie Noord-Brabant een radicaal 
ander geluid horen. Er blijken te 
veel bedrijventerreinen gepland! 
En de bestaande bedrijventerrei-
nen lopen steeds meer leeg. De 
provincie heeft laten weten af te 
willen van een aantal geplande 
bedrijventerreinen. Een daarvan 

zou Heesch-west (Waalboss) 
zijn. Het is dan wel erg wrang, 
dat inmiddels veel gronden aan-
gekocht zijn. Er is veel geld uit-
gegeven aan grondaankoop en 
rentebetalingen over de leningen 
voor de grond. 

De gemeente Bernheze is ge-
lukkig ‘slechts’ voor 12% ver-
antwoordelijk voor de eventuele 
tekorten op het project Hee-
sch-west (Waalboss). In Den 
Bosch (58%) en Oss (30%) zal 
dit veel rauwer op het dak vallen! 
Geruime tijd heeft de SP afde-

ling Bernheze de gemeenten Den 
Bosch en Oss gewezen op de 
problematiek. Maar, vertegen-
woordigers van Den Bosch en 
Oss luisterden niet. Zij dachten 
nog steeds aan een goudmijntje 
dat Waalboss heette. Dat zal de 
komende tijd wel anders worden. 

Beide gemeenten mogen dan de 
portemonnee trekken om de ver-
wachte verliezen te financieren. 

Dan zal men nog vaak denken 
aan de woorden van de SP afde-
ling Bernheze.

SP: Waar eindigt Waalboss (Heesch-west)?

BERNHEZE - Gepland bedrijventerrein Heesch-west (Waalboss) ken een 
lange geschiedenis. Die begint in 1998. Dan denkt de provincie dat 
nieuwe bedrijventerreinen hard nodig zijn. Daarom werkt de provincie 
Noord-Brabant volop mee aan planvorming rond Heesch-west (Waalboss) 
De versnelde aanleg van de A-59 kan zo mooi voorgefinancierd worden. 

Cor van Erp, Fractievoorzitter SP

Naast projectmatige ondersteu-
ningen op het gebied van sport 
en beweging, is het een primaire 
taak van de gemeente om ervoor 
te zorgen dat alle faciliteiten aan-
wezig zijn voor verenigingen om 
zich volop te kunnen profileren 
en om de leden naar volle tevre-
denheid te kunnen laten sporten 
en bewegen. 

Wij hebben hierin, als gemeen-
te, altijd een hoge ambitie na-
gestreefd, omdat dit direct de 

leefbaarheid, voor een hele grote 
groep inwoners van Bernheze, 
verhoogt. 
Het is voor ons, als Lokaal, van 
essentieel belang om het ambi-
tieniveau op het gebied van sport 
en beweging hoog te houden, 
mede ook omdat ontspanning in 
deze vorm belangrijke nevenef-
fecten heeft, zoals bijvoorbeeld 
de vele sociale contacten en 
vriendengroepen die juist ont-
staan vanuit lidmaatschappen bij 
verenigingen. Het in stand hou-

den en realiseren van voldoende 
goede velden, sportzalen en het 
faciliteren als het gaat om be-
geleiden van vrijwilligers, zeker 
voor de groep kinderen en jon-
geren, heeft daarbij onze speciale 
aandacht.

Ook dit jaar zullen we bij de per-
spectiefnota wederom aandacht 
hiervoor vragen.

gerjovankessel@kpnmail.nl
06-38122820

Lokaal: Geen drempels voor sport en beweging

BERNHEZE - ’Sport en beweging is goed voor lichaam en geest’. Een uitdruk-
king die u zeker regelmatig hoort. Onlangs heeft de gemeente Bernheze zich 
aangesloten bij het project ‘Bijzonder sportief’, een initiatief dat zich richt 
op het begeleiden van gehandicapten en chronisch zieken bij het vinden van 
een geschikte sport, zodat het voor meer mensen mogelijk wordt om te gaan 
sporten of bewegen. Een initiatief dat wij zeker een warm hart toedragen.

Gerjo van Kessel

De eerste aanzet is in volle gang, 
de COOP zal medio april zijn 
deuren openen. Niet veel later 
zal de nieuwe dokterspraktijk 
open gaan. Voor de appartemen-
ten erboven is veel interesse. Ze 
zullen binnenkort bewoond gaan 
worden door jonge en oudere 
bewoners. CDA Bernheze vindt 
dat een belangrijk element voor 
een leefbaar centrum.

Dynamisch Centrum
Al met al een goede aanzet tot 
een mooi centraal plein in Hees-

wijk-Dinther. Sowieso is het een 
mooi stukje samenwerking van 
actief burgerschap, ondernemers 
en de gemeente. 

Heeswijk-Dinther verdient het 
om een mooi plein te krijgen met 
een goede uitstraling. Daar kan 
het dorp weer jaren mee vooruit. 

CDA Bernheze hoopt dat door de 
vernieuwing van het plein en zijn 
omgeving een nieuwe dynamiek 
ontstaat, waardoor het centrum 
nog aantrekkelijker wordt. De 

ontwikkelingen lijken zich op te 
gaan volgen. Door een coördina-
tiebesluit van de gemeenteraad 
in januari 2016, kan - met een 
snelle procedure - binnenkort 
ook het nieuwe Grand Café met 
cafetaria en ijssalon gerealiseerd 
worden. 

Verdient uw omgeving ook een 
update, laat het ons weten. 

www.cda.nl/bernheze, CDA 
Bernheze, actief en betrokken.

CDA: Plein Update, versie 1969 naar 
versie 2017

BERNHEZE - In het dagelijks leven komt het vaak voor, het updaten van een 
computersysteem of het updaten van de woning, keuken of badkamer. Zo 
komt nu ook Plein 1969 in Heeswijk-Dinther aan de beurt. Een nieuw versie-
nummer of naamswijziging zal er overigens wel niet van komen. Veel men-
sen zijn het er wel over eens dat een opknapbeurt voor het plein wel op zijn 
plaats is. 

Erwin van Kessel, Burgerlid CDA Bernheze

Voor Progressief Bernheze is het 
van groot belang dat we als ge-
meente naar de toekomst kij-
ken. Hierbij spelen begrippen als 
duurzaamheid en betaalbaarheid 
een grote rol. Voor ons is het erg 
belangrijk dat we als gemeente 
aandacht besteden aan jongeren 
en ouderen door de realisatie van 
goedkope koop- en huurwonin-
gen. Op dit moment is er een 
gebrek aan dit soort woningen 
en we zullen stevige afspraken 
moeten maken met de woon-
corporaties willen we dit tekort 
inlopen.

Ook duurzaamheid staat cen-
traal in onze wensen. Door 
nieuwe wijken los te koppelen 

van gas en energieneutraal te 
bouwen kunnen wij bijdragen 
aan een duurzamer woningbe-
stand. Daarnaast wordt door de 
opwekking van duurzame ener-
gie de bewoner minder gevoe-
lig voor prijsstijgingen wat weer 
voor lagere woonlasten zorgt. 
Ook dragen we ons steentje bij 
aan de reductie van het gebruik 
van fossiele brandstoffen door de 
stimulering van energieneutra-
liteit wat weer beter is voor het 
milieu. Bovendien is een ener-
gieneutraal gebouw waardevast. 
Dit zijn voor ons redenen genoeg 
dit vast te willen leggen in de 
nieuwe visie. Wilt u meedenken? 
Laat het ons weten! 
reactie@progressiefbernheze.nl

Progressief Bernheze: 
Duurzaam en betaal-
baar wonen

BERNHEZE - Afgelopen donderdag hebben 
we tijdens de thema-avond wonen gespro-
ken met raads- en commissieleden over de 
nieuwe woonvisie. De nieuwe woonvisie 
zal de basis vormen voor de prestatieaf-
spraken met de woningbouwcorporaties en 
eigen gemeentelijke projecten.

Skip Anker, commissielid Progressief 
Bernheze

Door de komst van de nieuwe 
Coop krijgt het plein een duide-
lijkere afbakening. Ook aan de 
kant van De Doorgang komt een 
nieuw gebouw, namelijk een ca-
fetaria met grand café en terras. 
Door deze nieuwe bebouwing 
krijgt het plein een andere vorm. 
Om voldoende plaats te houden 
voor bijvoorbeeld de kermis zul-
len een aantal bomenrijen gaan 
verdwijnen. 
Er komen duidelijkere parkeer-
vakken waardoor het plein min-
der rommelig zal zijn dan nu. 
De hobbelige kinderkopjes ver-
dwijnen en het hele plein krijgt 
nieuwe bestrating waardoor het 
functioneler en mooier wordt. En 
een grote betonnen plantenbak 
met groenelementen krijgt een 
mooi plaatsje.

Wethouder van Moorselaar gaf 
aan dat wanneer het plan draag-
vlak heeft het ook uitgevoerd zal 
worden. De zaal had nog wel 
een aantal vragen en opmerkin-
gen, maar omdat het plan nog 
niet definitief is wordt gekeken 
wat daarmee nog gedaan kan 
worden. Zo werd er aandacht 
gevraagd om niet te veel bomen 
te verwijderen, en ook te kijken 
of er een plekje gemaakt kan 
worden voor de jongeren. 

Met dat laatste kun je voorko-
men dat zij anders zelf een plek 
zoeken die waarschijnlijk minder 
geschikt is. 
Goede en bruikbare tips waar-
mee de initiatiefnemers en plan-
nenmakers weer verder vooruit 
kunnen.

Blanco: Fijn op het plein

BERNHEZE - Vorige week presenteerde 
Actief burgerschap in een volle aula van 
gymnasium Bernrode het nieuwe plan voor 
plein 1969 in Heeswijk-Dinther. Hoewel er 
links en rechts ook wel wat kritische kant-
tekeningen werden geplaatst kon het plan 
toch op een ruime instemming van de aan-
wezigen rekenen.

Marko Konings,
Fractievoorzitter Politieke Partij Blanco

ACCOUNTANCY - BELASTINGEN - ADVIES

WWW.FINOVION.NL

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

zeg het met bloemen Zie oplossing pagina 39

MooiBernhezertjes

gevraagd

oude/kapotte 
mobieltjes voor 
stg. opkikker
In te leveren bij Bunderstraat 1, 
Heesch of ’t Mediahuys, Laar 28 
Nistelrode.

klassieke auto’s gezocht. 
Heeft u een oldtimer staan die 
u wilt verkopen, dan kunt u mij 
bellen op 06-10315896 of mail 
oldtimerinkoop@hotmail.com.

aangeboden

een avondje uit bij de 
schietvereniging in Nistelrode. 
Activiteit luchtbuksschieten 
voor verenigingen, buurten en 
bedrijven. Meer informatie: 
Piet van Hintum 0412-611168.

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

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

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

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

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

ontdek Welke kleuren 
jou nog mooier maken 
deze lente
Laat mij een kleurenanalyse 
maken en laat je verbazen door 
het resultaat. Ook leuk voor een 
vriendinnenavond  of om kado 
te geven. Bel voor een afspraak 
Hannie Heesakkers 
06-51110053 of mail
colorenta@ziggo.nl

te huur

uniek aanbod
Apotheek aan Laar 53 te 
Nistelrode. Vanwege verhuizing 
van de apotheek komt deze 
fraaie ruimte beschikbaar. 
Geschikt voor de meest 
uiteenlopende doeleinden. 
Voorzien van veel faciliteiten. 
Geluid geïsoleerd plafond, 

tl-verlichting, automatische 
toegangsdeur, aanlever-
toegang, C.V., kantoren, Airco, 
werkruimtes, marmoleum 
vloerbedekking, kantoren, 
kantine, alarminstallatie. Direct 
operationeel.
Zeer schappelijke huurcondities.
Inlichtingen: istehuur@gmail.com  
Tel: 06-23645085.

personeel

Wil jij Werken in ons 
CallCenter?
Wij bieden flexibele werktijden.
Voor informatie Logic-Call 
Rosmalen 073-5286700. 

te koop

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

dagelijks verse tulpen
€ 2,- per bos
Verschillende kleuren. 
Richard van Doorn
Vorstenbosseweg 1, Dinther.

1200 m2 grond plus 
bedrijfsruimte van 420 M2

Heesch. Tel 0412 452582.

Wilt u een zoekertje plaatsen? 
Dan is dit mogelijk vanaf € 5,-. office@demooibernhezekrant.nl of 0412-795170.
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Y Z Y M O A G R T S X E A U I E  
A D B T J O G S P R S J M N E U  
R G P R N W L C Z E O E N N R K  
K E O D D N A H L I E P O F B T  
P O M G W Q W U C N G S O T W P  
V D G M I E O I E I F F H B O G  
V R L E E H I M O G W T C F R C  
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F E V D R E K K E R T T P C P E  
T B Q H O F W N N T E D O F F R  
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 Zoek de volgende woorden:
ScHOONmaak, vOORjaaR, EmmER, ZEEm, DwEiL, SPONS, TREkkER, 
HaNDDOEk, aLLESREiNiGER, cHLOOR, afwaSmiDDEL, waTER, ScHUim

WOORDZOEKER

wie
is deze Bernhezenaar?

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

van OOGCONTACT en maak kans op 

5x 1/5 staatsloten

Werknemers van Bernheze 
Media worden uitgesloten van 
deelname.

oogcontact

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

Oplossing
vorige week:
Marleen Frunt

uit Heesch

winnaar:
Jolanda Verstegen
kan de staatsloten 

ophalen bij Kantoor-
boekhandel Ceelen

BEN JIJ DIE SLECHTE 
WIFI OOK ZO BEU?

Baal jij ook zo van wifi die wegvalt, geen bereik in sommige 
delen van je huis of tuin? Wij zorgen voor wifi die wél werkt, 
zonder onnodige dure extra routers. 
In 3 simpele stappen.

Ga naar www.wijwillenwifi.nl en vraag vrijblijvend 
een offerte aan!

20155066_90x90mm_v2_HR.indd   1 05-01-16   13:19

Excursie Philips Museum Eindhoven
HEESCH - Heemkundekring ‘De Elf Rotten’ uit Heesch verzorgt 
op zondag 10 april een excursie naar Eindhoven, waar een be-
zoek wordt gebracht aan het Philips Museum. 

De deelnemers worden tussen 12.45 en 13.00 uur verwacht bij 
De Heemschuur, Schoonstraat 35 in Heesch. Vandaar vertrekken 
zij per auto naar het Philips Museum. Om 14.00 uur start het 
bezoek aan het museum. Er is gelegenheid om een kop koffie 
of thee te nuttigen. Wie graag wil deelnemen aan de excur-
sie, wordt verzocht zich per mail of telefonisch op te geven bij:  
Riky de Jong, rikydjong@home.nl of 0412-646380 of Hans Pennings, 
secretariaat@de-elf-rotten.nl of 06-10463762). Opgave graag vooraf in verband met het regelen van het 
vervoer. Toegang tot het museum kost € 8,-. Het adres van Philips Museum is: Emmasingel 31, 5611 AZ 
Eindhoven. Meer informatie: www.de-elf-rotten.nl.
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Heb je een bijzondere ervaring ge-
had waarover je iets kunt vertellen?
Samen met mijn man zijn we een 
aantal jaren uitgezonden naar het 
buitenland. Drie jaar in Frankrijk, 
waar onze kinderen in Parijs ge-
boren zijn. Toen zij 14 maanden 
oud waren zijn we voor vijf jaar 
verhuisd naar de Verenigde Sta-
ten, dichtbij New York. Vanuit 
onze woonplaats West Orange 
waren we samen met mijn ou-
ders, die net op bezoek waren 
vanuit Nistelrode, getuige van 
de aanslag op de Twin Towers  
(11-09-2001).

Met wie zou jij wel eens een be-
schuitje willen eten?
Als Johan Cruijff nog leefde, dan 
was hij het geweest. Nu zou ik 
nog eens graag op de koffie gaan 
bij Bram Thomassen uit Heesch 
en met hem willen praten over 
zijn voorstelling ‘Draadje los’.

Sinds 2014 ben je raadslid. Wat 
heeft je daartoe gedreven?
Op de eerste plaats wil ik iets voor 

mensen betekenen. Ook vond 
en vind ik het belangrijk dat de 
mening van vrouwen naar voren 
komt omdat voor hen de accen-
ten toch dikwijls anders liggen, 

en door wie kunnen die dan beter 
naar voren gebracht worden dan 
door een vrouw?

Komen we nu tot de aanleiding van 
ons gesprek. Wil Bernheze nu wel 
of niet vluchtelingen een onderdak 
bieden?
Natuurlijk willen we dat graag 
doen, maar dan wel verspreid 
over onze kernen. Op die manier 
krijgen de mensen de kans zo snel 
mogelijk te integreren en daar-
mee komen we ook tegemoet 
aan wat wij van onze inwoners 
hebben gehoord.

Wat is tot op heden je belangrijkste 
inbreng in de besluitvorming van 
de raad geweest?
Ik heb aan de basis gestaan van 
een drietal moties. Bij één ervan 

hebben we de gemeenteraad en 
het college van burgemeester en 
wethouders de handreiking van 
het CDA ‘Armoede, tegengaan 
en voorkomen’ aangeboden met 
het verzoek deze op te nemen in 
het huidige armoedebeleid van 
onze gemeente. Een andere mo-
tie betrof het aansluiting zoeken 
bij het initiatief van de provincie 
Noord-Brabant om tot een de-
mentievriendelijke gemeente te 
komen door meer begrip en on-
dersteuning van ondernemers, 
verenigingen en organisaties. De 
derde betreft een idee om mensen 
die langer zelfstandig willen blij-

ven wonen en daarvoor een dou-
che of slaapkamer beneden moe-
ten bouwen, behulpzaam te zijn 
bij de financiering in de vorm van 
bijvoorbeeld een blijverslening.

Wat mogen we de resterende peri-
ode nog van je verwachten?
Ik wil me vooral inzetten voor de 
kansen van kinderen uit multipro-
bleemgezinnen. Wijkteams moe-
ten daarop nadrukkelijk acteren 
en ik zal erg alert zijn op de vor-
deringen die men hierbij maakt.

Hoeveel tijd per week besteed je 
aan je raadswerk?
Dat is toch minimaal twintig uur 
en dat bestaat, naast het bijwo-
nen van vergaderingen en de 
daarvoor noodzakelijke bestude-
ring van de stukken, natuurlijk 
ook uit het afleggen van werk-

Gerard in gesprek met... 
EsthEr van dEn Bogaart-schoutEn

Maar eerst wil ik weten wie Esther eigenlijk is.
Eerlijk, betrouwbaar met hart voor mensen, so-
ciaal en maatschappelijk betrokken.

Je mooiste karaktereigenschap?
Dan denk ik toch vooral aan mijn maatschap-
pelijke betrokkenheid bij mensen en het plezier 
dat ik beleef aan het omgaan met iedereen.

Wat was voor jou indrukwekkend?
Dat was toch wel mijn benoeming tot raadslid 
voor het CDA in maart 2014. Die benoeming 
heeft een grote verandering in mijn leven te-
weeg gebracht. Raadslid ben je immers altijd en 
overal, 24 uur per dag en dat realiseer je je niet 
als je het niet bent.

Aanleiding
De gemeenteraad van Bernheze vindt het belangrijk dat er niet alleen een oplossing komt voor 
vergunninghouders, maar ook dat er meer mogelijkheden komen voor andere woningzoeken-
den. Daarom heeft het college besloten om de komende jaren 150 extra sociale huurwoningen 
te bouwen. Maar die woningen staan er niet zomaar, en het lijkt zo wel erg lang te duren. 
Daarom vraag ik aan Esther van den Bogaart, raadslid voor het CDA en lid van de commissie 
Maatschappelijke zaken of Bernheze eigenlijk wel vluchtelingen wil opvangen?

Spreiding vluchtelingen over 
kernen bevordert integratie

Bram Thomassen

Oud-raadslid Gerard 
van Dijk gaat in 
gesprek met raadsleden 
om hen de gelegenheid 
te geven actuele onder-
werpen toe te lichten.

Gerard in gesprek met Esther aan de keukentafel in ‘t Mediahuys, Nistelrode Foto: DMBK

1. 2018: raadslid of wethouder?
 Raadslid

2. Bernheze zelfstandig tot 2020 of blijven praten over 
herindeling?

 Zelfstandig

3. SP of D66?
 SP

4. Carnaval of Kerstmis?
 Kerstmis

5. Meer of minder mannen in gemeenteraad?
 Minder

6. Voor of tegen Wet goedkeuring overeenkomst Europese Unie 
en Oekraïne?

 Voor

6

Profielschets
ESTHER VAN DEN 
BOGAART-SCHOUTEN

burgerlijke staat: 
gehuwd, twee kinderen

woonplaats: Nistelrode

beroep: Lerares tekenen, 
handvaardigheid, 
kunstgeschiedenis

Politiek actief: Van 2009 
tot 2014 bestuurslid CDA, 
van 2010 tot 2014 burgerlid 
Ruimtelijke Zaken en sinds 
2014 raadslid 

Ik ga voor kansen voor kinderen 
uit multiprobleemgezinnen

Kiezen uit twee

bezoeken, bijwonen van the-
ma-avonden en uiteraard het 
fractieoverleg van ons CDA.

Wil je nog ergens op terugkomen?
Nee.
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WOENSDAG 6 APRIL 2016

Alvin and the Chipmunks: 13:45 16:00 

Zootropolis: 
13:30 16:00   

Woezel en Pip: 
14:00

Robinson Crusoe 3D: 
13:15

Rokjesdag: 
20:00

London has Fallen: 
15:45

Eddie the Eagle: 
20:00

The Divergent Series: Allegiant: 19:45

Batman VS Superman 3D: 15:30 19:45

DONDERDAG 7 APRIL 2016

The Huntsman 3D 
19:45

Batman VS Superman 3D: 19:45

Rokjesdag: 
20:00

Eddie the Eagle 
20:00

VRIJDAG 8 APRIL 2016 

Alvin and the Chipmunks: 16:00 

Zootropolis: 
16:00  

Rokjesdag: 
19:00 21:30

London has Fallen: 
22:00

Eddie the Eagle: 
19:00

The Divergent Series: Allegiant: 19:00 21:30

Batman VS Superman 3D: 18:45

The Huntsman 3D: 
16:00 19:00 21:45 

ZATERDAG 9 APRIL 2016

Alvin and the Chipmunks: 13:45 16:00 

Zootropolis: 
13:30 16:00  

Woezel en Pip: 
14:00

Kung Fu Panda 3D: 
13:15 15:30

Rokjesdag: 
19:00 21:30

London has Fallen: 
22:00

Eddie the Eagle: 
19:00

The Divergent Series: Allegiant: 15:45 21:30

Batman VS Superman 3D: 18:45

The Huntsman 3D: 
19:00 21:45 

ZONDAG 10 APRIL 2016

Alvin and the Chipmunks: 13:45 16:00 

Zootropolis: 
13:30 16:00  

Woezel en Pip: 
14:00

Kung Fu Panda 3D: 
13:15 15:30

Rokjesdag: 
15:45 19:45

Eddie the Eagle: 
19:45

Batman VS Superman 3D: 19:30

The Huntsman 3D: 
19:30

MAANDAG 11 APRIL 2016

The Huntsman: 
19:45

Batman VS Superman 3D: 19:45

Rokjesdag: 
20:00

Eddie the Eagle 
20:00

 
DINSDAG 12 APRIL 2016

The Huntsman: 
19:45

Batman VS Superman 3D: 19:45

Rokjesdag: 
20:00

Eddie the Eagle 
20:00

WOENSDAG 13 APRIL 2016

Alvin and the Chipmunks: 13:45 16:00 

Zootropolis: 
13:30 16:00  

Woezel en Pip: 
14:00

Kung Fu Panda 3D: 
13:30 15:45

Rokjesdag: 
20:00

Eddie the Eagle: 
20:00

The Divergent Series: Allegiant: 15:45 

Batman VS Superman 3D: 19:45

The Huntsman 3D: 
19:45

Voor het complete filmprogramma, online reserveringen en tijden: 

INDUSTRYBIOSCOOP.NL  

0413 - 82 09 90

Gratis parkeren!

NCB-Laan 52a, Veghel

P

Volg ons op Facebook en blijf op 

de hoogte van al onze acties, 

premières en specials!

GIRLS 
NIGHT!

20 APRIL:

Kort nieuws
Oranjebridgedrive bij 
CC Servaes

HEESWIJK-DINTHER - CC Servaes in Dinther houdt op de voor-
malig Koninginnedag, zaterdag 30 april, de jaarlijkse Oranje-
bridgedrive. 

Dit wordt wederom een goed verzorgde bridgemiddag. De zaal 
gaat open open om 12.30 uur en er wordt met het bridgen ge-
start om 13.00 uur. Belangstellenden kunnen zich inschrijven 
door, vóór 25 april, € 17,50 per paar over te maken naar re-
keningnummer NL 83 RABO 011.16.29.071 t.n.v. CC Servaes 
onder vermelding van de namen van het bridgepaar en een tele-
foonnummer. Inlichtingen: www.ccservaes.nl of 06-2016 0376.

Kledinginzameling
NISTELRODE - Stichting Vrienden van Onze Missionarissen haalt 
op zaterdag 9 april weer (oude) kleding, textiel en schoeisel op 
in het dorp en buitengebied van Nistelrode. Wilt u ervoor zorgen 
dat de kleding e.d. vanaf 10.00 uur aan de weg staat?

Voorverkoop 24-uurs 
Solexrace van start
Extreem voorverkoopvoordeel voor de eerste 333 kopers!

Ben er als de kippen bij als de 
Vroege Vogel Voordeelactie 
start! Het extreem voorver-
koopvoordeel op entreekaarten 
en consumptiebonnen is alleen 
voor de eerste 333 kopers. Zo-
dra 333 kopers online hun be-
stelling hebben gemaakt wordt 
er overgeschakeld naar de regu-
liere voorverkoop waar de kor-
ting nóg aanzienlijk is.

Eerste namen
Drie tenten, drie muziekstijlen en 
dus voor iedereen wat wil(d)s. 
De eerste namen van de veelbe-
lovende line up: uiteraard rock’n 
loll band én mede-organisator 
WC Experience, daarnaast Men-
tal Theo, Pap & Pudding, Snolle-

bollekes én de 7-koppige spek-
takelband Dirty Daddies.

Meer dan honderd teams, be-
staande uit drie rijders en één 
monteur, zullen zich op hun 
solex weer 24 uur tomeloos in-
zetten voor Kika (kinderen kan-
kervrij) en eeuwige roem. Het 
parcours van 3,1 km gaat door 
twee cafe’s, feesttent en een 
stierenstal. Op de langsliggen-
de crossbaan kunnen de deel-
nemers van de Brascross zich 

uitleven. Vanaf 5 jaar oud kan 
men verkleed meedoen op een 
brommer, crossmotor, quad of 
iets dergelijks. De inschrijvingen 
lopen op volle toeren. Iedereen 
is van harte welkom om mee te 
doen. 

Inschrijvingen en informatie
Alles over het driedaagse festi-
val, 24-uurs Solexrace, Brascross 
en de Vroege Vogel Voordeelac-
tie is te vinden op 
www.24uurssolexrace.nl. 

HEESWIJK-DINTHER - Op 26, 27 en 28 augustus is het voor de tiende keer weer drie dagen grandioos 
feest met volop spektakel voor jong en oud in Heeswijk tijdens het 24-uurs Solexrace festival met 
bijbehorende Brascross. Vrijdag 8 april start de online Vroege Vogel Voordeelactie. Entreekaarten en 
consumptiebonnen zijn dan online te koop met extreem voorverkoopvoordeel.

Dirty Daddies
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MOOI
meepakken
KOOP JE EEN KOSTUUM UIT ONZE KOSTUUM-
ACTIE DAN KRIJG JE TWEE GRATIS OVER HEMDEN 
ÉN TWEE GRATIS STROPDASSEN CADEAU.

Actieperiode: 4 april t/m 1 mei 2016, 
zolang de voorraad strekt.

ACTIE
€298,-
ACTIE

KOSTUUM 

+ 2 GRATIS OVERHEMDEN
+ 2 GRATIS STROPDASSEN*

* Of een gratis 2-pack t-shirts.

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

RUIM 600 
MODEMERKEN 
ONDER ÉÉN DAK600 +

UNIEKE 
EN GRATIS 
VERMAAKSERVICE

24/7 ONLINE 
WINKELEN 
OF RESERVEREN

VELE VOORDELEN 
VOOR VASTE 
KLANTEN

MODE SCHOENEN 
SPORT ÉN FUN 
VOOR JONG EN OUD

DE GROOTSTE 
MODEWINKEL 
VAN NEDERLAND

GRATIS VERS 
GEMALEN KOFFIE 
OF HEERLIJKE THEE

RUIM 350 GRATIS 
PARKEERPLAATSEN 
VOOR DE DEUR

LEUKE BIJBAAN 
IN HET GROEN?
Releva bv verzorgd de complete plantenafdeling van 
Karwei filialen. Dit doen we verspreid over heel Neder-
land met een team van enthousiaste PlantCoaches.

Wij zoeken voor dit Karwei filiaal nog een PlantCoach! 

Werk je graag met planten en vind je het een uit-
daging om de verantwoordelijkheid van het plan-
tenschap bij Karwei voor je rekening te nemen?
Neem dan contact op met Wilfred Schot:
M: 06-10971669  |  E: Wilfred@releva.eu

aan hEt wErk

Een grotere kans op werk 
door veel solliciteren? 

Hoe wel die baan te bemachtigen?
Bij elke vacature zijn er vele solli-
citanten. Belangrijk is dat je solli-
citatie opvalt, dat je de aandacht 
trekt zodat je uitgenodigd wordt 
voor een gesprek. En val je op 
als je op elke vacature dezelfde 
cv en brief verstuurd waarin je 
vertelt wat je gedaan hebt? Nee, 
want degene die selecteren wil-
len lezen waarom ze jou moeten 
hebben. Zij hebben een beeld 
wat er nodig is en wat past bin-
nen de organisatie. Dat betekent 
dat je als sollicitant moet weten 
waar ze naar op zoek zijn. In de 
vacature kun je veel informa-
tie vinden. Maar de site van het 

bedrijf, social media en Google 
leveren nog meer op. Je zoekt 
antwoorden op vragen als: Welk 
doel heeft deze functie en welk 
doel heeft het bedrijf? Wat is de 
cultuur binnen dit bedrijf? Hoe 
gaan collega’s met elkaar om? 
Waar is het bedrijf goed in? Wat 
voor soort werknemer willen ze 
in dienst nemen? Welke oplei-
ding en werkervaring vragen ze? 
Welke taken en werkzaamheden 
heeft deze functie? Wat voor 
soort gedrag wil het bedrijf zien?
Deze analyse heeft als resultaat 
dat je weet of de functie en orga-
nisatie bij jou passen. Maar ook 
kun je jouw brief schrijven en je 

cv zo aanpassen dat je hiermee 
de aandacht trekt van de lezer. 
En deze aandacht is nodig om 
kans te maken op die baan! 
Volgende maand geef ik in deze 
column aan hoe je met je brief de 
aandacht van de lezer kunt trek-
ken. 
Jacqueline Gerrits is loopbaanbe-
geleider en coach. Ze begeleidt 
en coacht individuen en organi-
saties. 

BERNHEZE - Je wilt heel graag een (andere) baan. Om dat te realiseren solliciteer je op elke vacature die 
voorbij komt en die mogelijk bij je past. Mijn ervaring is dat dit niet het resultaat oplevert wat je voor 
ogen hebt. Namelijk die baan! 

Is tekst jouw ding?  
Vertaal jij woorden naar mooie verhalen op papier? 

Zie jij fouten in een tekst in een oogopslag? Ken jij de noodzaak van een huisstijl en uitstraling 
in woord en schrift. Heb jij affiniteit met marketing en een commerciële drive? 

Ben je zelfstandig en communicatief vaardig en een echte teamspeler? 
Op zoek naar een 15/20-urige bijzonder afwisselende baan?

... dan zijn wij op zoek naar jou. 
Interesse? stuur je cv naar offIce@bernhezemedIa.com.

Vacature
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BErnhEZE BOUWT

De Amert 98
5462 GH Veghel
(0413) 34 40 43

* Ga voor het complete programma en de voorwaarden naar:
www.sanidrome.nl/vanlieshout

VRIJDAG 08 APRIL  10.00 - 22.00  UUR
ZATERDAG 09 APRIL  10.00 - 16.00  UUR
ZONDAG 10 APRIL  12.00 - 16.00  UUR

Voor de betere badkamer en keuken

Bij badkamer
incl. installatie
keuze uit*:
€500 gratis accessoires
Gratis Villeroy & Boch toilet 
zonder spoelrand
€500 korting op 
Primabad badmeubel
Gratis Sunshower

* Ga voor het complete programma en de voorwaarden naar:

Gratis Sunshower

met presentaties

Bezoek de 
Nathan showtruck

duurzame
energie-
oplossingen

Aanleg en onderhoud centrale verwarming
Vervangen cv-toestellen
Loodgieterswerk, dakbedekking

Zoggelsestraat 94 - 5384 VE  Heesch - 0412-452072
info@grinsveninstallatie.nl - www.grinsveninstallatie.nl

AANBIEDING

419,-

Specialisten in overvloed in Mooi Bernheze. We leren de bedrijven 
kennen door de vele redactionele stukken in deze themapagina’s. 
Mond tot mond reclame heet dit. De redactie vroeg zich ook af: 
‘Wat is het favoriete gereedschap/werktuig of onderdeel van hun 
werkmateriaal en wie zijn de mensen achter de advertentie’.
Wij gingen op bezoek bij de bouwvakkers en vroegen het de 
professionals zelf. Deze week:

Peter van der Zanden:
‘Meedenken met wat het beste bij de klant past’

NAAM ONDERNEMER: Peter Van der Zanden

BEDRIJFSNAAM: Bouwservice P. van der Zanden

ADRES: De Helling 22 - Vorstenbosch - 06-51246525

HOELANG HEB JE HET BEDRIJF: Bijna 10 jaar, om precies te zijn 
op 16 september 1996

WAT DOET HET BEDRIJF: Nieuwbouw en verbouw

WAT IS DE SPECIALITEIT VAN HET BEDRIJF: 
Verbouwingen van A tot Z

DORPSGENOTEN KUNNEN ME KENNEN VAN: 
Ik ben een geboren en getogen Vorstenboschenaar, ben leider 
van het damesvoetbalteam in Vorstenbosch, En ik ben actief in 
de organisatie van BVK (Biljarten)

MEDEWERKERS: Geen

ZELF OPGESTART OF OVERGENOMEN: 
Zelf opgestart.

WAT IS JE FAVORIETE OPDRACHT: Via de heren Lorijn heb 
ik de opdracht gekregen om de Dio-winkel in Nistelrode te 
verbouwen. Er is een ruimte achter de winkel die uitgebreid 
gaat worden. Het leuke hieraan vind ik dat ik alles mag doen; 
van slopen tot het regelen van de vloerbedekking. Zodat we in 
overleg samen tot een goed eindresultaat kunnen komen. 

WAT VIND JE DAT JE HET BESTE KUNT: Oude ambachten 
verwerken in een te bouwen/verbouwen pand.

KLANTEN VINDEN HIER: Fijne samenwerking met professionele 
bedrijven hier uit de omgeving. Meedenken met wat het beste 
bij de klant past, zowel in de uitvoering als prijstechnisch 
gezien.

www.bouwservicepvdzanden.nl

Bouwmensen

www.bouwservice
pvdzanden.nl

Vorstenbosch
Tel.: (0413) 342768
Mobiel: (06) 51246525
avanderzanden@home.nl

Vorstenbosch
Tel.: (0413) 342768
Mobiel: (06) 51246525
avanderzanden@home.nl
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Een rondje op de bouw...
Heb je nog vragen? Vraag het de specialisten.

319,00

  WANDCLOSET

 CITY
- VERKORT WANDCLOSET (48 CM)

 INCLUSIEF TOILETZITTING

- GEBERIT

 INBOUWRESERVOIR UP 100

- DRUKPLAAT DELTA WIT 

- ISOLATIEMAT TBV WANDCLOSET 

 RADIATOR

 BASE
- VERKRIJGBAAR IN

 DIVERSE AFMETINGEN

- IN VIJF KLEUREN

- PRIJS VANAF

  HARDSTEEN

 FONTEINSET

- HARDSTEEN FONTEIN 

- FONTEINKRAAN 

- DESIGNSIFON 

- PLUG ROOSTER 

- OPHANGSET 

249,00

129,00

 OPENINGSTIJDEN 

maandag : gesloten

di-wo-do-vrij : 09.00-18.00 uur

zaterdag : 09.00-16.00 uur

Graafsebaan 44, 5384 RT Heesch

(Naast Boerenbond)

Telefoon 0412 - 45 92 95

tegelhal@vanoort.nl

www.tegelhalheesch.nl

Onderdeel van Van Oort Groep

Actieperiode: t/m 7 mei  2016

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

10%
KORTING

t/m 31 januari 2016

showroom open 
op zaterdag 

10.00 - 15.00 uur

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

van den berg en zn.
tegelwerken & tegelhandel

Al sinds 1973 het vertrouwde adres voor het vakkundig 
plaatsen en leveren van tegels en natuursteen!

www.tegelzetbedrijfvdberg.nl
Dr. Boutkanstraat 9 • Heeswijk-Dinther • tel. 0413-291249 • fax 0413-293952

Dr. Boutkanstraat 9 • Heeswijk-Dinther 
tel. 0413-291249 • fax 0413-293952

www.tegelzetbedrijfvdberg.nl

Al sinds 1973 het vertrouwde adres 
voor het vakkundig plaatsen en leveren 

van tegels en natuursteen!

Cereslaan 12a - 5384 VT Heesch
06-22692338 
www. vanheijdendakkkappellen.nl

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

prijsopgave aan huis

Met gratis horren of ventilatie-roosters

www.gedekeukens.nl

Klus binnen of buiten? Bel 06 23 33 08 56. 
Of kijk op www.johnheesakkers.com  

Bouwplannen?
Bestemmingsplan

nodig?
Planschade? 

Graafsebaan 31 Heesch  06-2909 9005
onno@roconnect.nl www.roconnect.nl
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Al meer dan 15 jaar geleden legde Ben en Bertine de Groot zonnepanelen op het huis om zelf energie op 
te wekken. Dat was toen nog niet zo gangbaar. ‘Zonnepanelen waren duur en zonder subsidie toen niet 
rendabel’ zegt Ben de Groot (62). Nu is dat wel anders. Ondertussen zijn er nog een aantal nieuwe bij-
gelegd waarmee veel eigen duurzame energie wordt opgewekt. Ben heeft een fysiopraktijk in Nistelrode 
en woont daar met zijn vrouw Bertine. Als onderwijsconsulent voor zieke kinderen is zij veel op pad en 
gebruikt daarvoor een zuinige hybride auto. 

Voor Ben de Groot is duurzaam 
omgaan met energie heel van-
zelfsprekend. ‘We zijn er thuis 
mee opgevoed; geen kraan open 
tijdens tanden poetsen, niet lan-
ger douchen dan nodig is, de 
lichten achter je uit doen en meer 
van dat soort dingen was logisch’, 
zegt Ben. ‘Nu zien we ook dat 
onze kinderen Lisette en Bert, 
die het huis uit zijn, werken met 
een slimme thermostaat en led 
verlichting’. Zelf gebruiken ze in 
het woonhuis hout uit de eigen 
houtwal om de speksteenkachel 

te stoken en ook een zonneboiler 
voor warm water. In de fysioprak-
tijk is een slimme thermostaat en 
ook al een gedeelte van led ver-
lichting voorzien. 

‘BECO vinden wij een mooi lokaal 
initiatief. We hebben de ener-
giekoffer gebruikt om inzicht te 
krijgen in ons energiegebruik en 
hebben nog wat tips door kunnen 
voeren. Ook dat lokale bedrijven 
voor BECO zonnepanelen leggen 
is mooi’, zegt Ben. Van BECO ne-
men we ook duurzame groene 

energie af. Voor de prijs hoef je 
het niet te laten, die is ook niet 
duurder dan bij de grote maat-
schappijen. Bovendien is het mooi 
dat eventuele opbrengsten weer 
lokaal ingezet worden’.

Volgens Ben zou het goed zijn als 
meer daken van schuren in het 
buitengebied gebruikt zouden 
worden; ‘een bron van inkomsten 
voor eigenaren en 100% betaal-
bare groene energie voor afne-
mers, dat zou mooi zijn’.

‘meer zonnepanelen op schuren in het buitengebied’

Meer info of aanmelden op 
www.bernhezerenergie.nl

Ben de Groot Foto: Jan Gabriëls 

BErnhEZE BOUWT

Peter van Roosmalen Schilderwerken
Koksteeg 50 - Vinkel

06-10189411

Schildersbedrijf Theo Wijnen
Catharinahoeve 23 - Heesch - 06-53740305

n Kozijnen
n Ramen
n Deuren
n Schuifpuien
n Vouwwanden

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

VOOR PARTICULIEREN EN BEDRIJVENVoor particulieren en bedrijVen

n Kozijnen
n Ramen
n Deuren
n Schuifpuien
n Vouwwanden

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

VOOR PARTICULIEREN EN BEDRIJVENn Kozijnen
n Ramen
 Deuren
n Schuifpuien
n Vouwwanden

0413-229711 - info@vanpinxteren.nl

M. van Pinxteren V.O.F.
Nieuwbouw - Verbouw - Renovatie

www.vanpinxteren.nl

sinds 1985

Kunststof kozijnen

Pastoor de Grootstraat 5
5472 PC Loosbroek

T +31 (0)413 291747
F +31 (0)413 291327 
E info@rw-groep.nl

WWW.RW-GROEP.NL

■ BETONBOOR- EN
 ZAAGTECHNIEK
■ SLOOPTECHNIEK
■ GEVELRENOVATIE

Ontzorgen:

Uw waardering,

onze motivatie

GROEP BV

De komende periode sloopt de 
firma uit Heeswijk de 26 wonin-
gen van fase 2. Dit betreft de 
complete Hildebrandstraat plus 
zes woningen aan de John F. 
Kennedystraat. 

Onlangs zijn er extra onder-
zoeken uitgevoerd om de las-
tig vindbare asbest in kaart te 
brengen. De komende weken 
zullen deze woningen asbestvrij 

Dijkhoff gestart m et fase 2 project Hildebrandstraat Heesch
HEESCH - Gebr. Dijkhoff & Zn bv is vorige maand gestart met de 
sloopwerkzaamheden van fase 2 aan de Hildebrandstraat in Heesch. 
Het totale project bestaat uit de sloop van 79 woningen waarvan er 
eind 2014 reeds 25 zijn gesloopt.

Naast exclusief tegelwerk en ontwerp
van badkamers verzorgen wij tegelwerk in  
(natuursteen) vloeren, badkamers, 
toiletten en keukens.

Voor complete verbouwingen en 
aanbouwen kunt u ook bij ons terecht.

van badkamers verzorgen wij tegelwerk in  

Voor complete verbouwingen, aanbouwen 
en badkamers kunt u bij ons terecht
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Nieuwe Erven 21    Heesch    T: 0412 45 61 98u       u

keukens
badkamers

schuifkasten
interieurs

www.jmeulendijk.nl Meulendijk

www.hansvandervelden 
aannemersbedrijf.nl

Vorstenbosch

 Tel.: 0413 - 229598 / 06 - 46595101

E-mail: hans.vander.velden1@hetnet.nl

www.bouwservice
pvdzanden.nl

Vorstenbosch
Tel.: (0413) 342768
Mobiel: (06) 51246525
avanderzanden@home.nl

Vorstenbosch
Tel.: (0413) 342768
Mobiel: (06) 51246525
avanderzanden@home.nl

06-11955220
johndortmans@home.nl

VAN DUYNHOVEN
Schilder
Glas- en Afwerkingsbedrijf
Glas in lood

www.vanduynhoven.nl

Samen st erker 
bouwen

- stofdroog na circa 2 uur, kleefvrĳ  na circa 3 uur
 dus deuren en ramen kunnen na circa 3 uur 
 gesloten worden
- hoge dekkracht en mooie vloeiing
- uitstekend glansbehoud
- 1 liter en 2,5 liter verpakking, te mengen in iedere kleur

- mooi mat
- makkelĳ k te verwerken
- hoge dekkracht (geen aanzetstrepen)
- goed afwasbaar
- te mengen in iedere lichte kleur (kleine toeslag)

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

WĲ ZONOL PROFESSIONELE 

MUURVERF VOOR BINNEN

NU € 39,95

NU 
25% 

korting

Wĳ zonol projectlatex
10 liter wit

van € 93,95 nu (-55% korting)

voor € 39,95

van Sigma, Sikkens en Wĳ zonol
Nu 25% korting

SNELDROGENDE PROFESSIONELE 

BUITENLAKKEN

Zoekt u gebruikte bouwmaterialen?
www.gebruiktebouwmaterialen.com

Openingstijden / Afhalen: Ma-Vr: 8:00-18:00 / Za: 8:00-15:00
Bezoekadres: Bobbenagelseweg 10a, 5491 VL Sint-Oedenrode 
Telefoonnummer: +31 (0)413 490524  
E-mailadres: info@gebruiktebouwmaterialen.com

DOWNLOAD ONZE WEBAPP!

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

Professioneel & deskundig advies en uitvoering

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

Dijkhoff gestart m et fase 2 project Hildebrandstraat Heesch
gemaakt worden waarna ver-
der gegaan kan worden met de 
sloopwerkzaamheden. 

Ondertussen gaat Dijkhoff verder 
met het opschonen van het ter-
rein. Alle woningen en bijgebou-
wen zonder asbest zijn inmiddels 
gestript en gesloopt. 

Tijdens het strippen probeert 
men zoveel mogelijk materia-
len te verwijderen voor (direct) 
hergebruik, alle overige materia-
len zoals puin, hout en metalen, 
worden door selectief slopen ge-
schikt gemaakt voor 100% recy-
cling.

Gastenhuis 20 - 5473 CT Heeswijk-Dinther - 0413-296316
06-13535619 - info@mpbestratingen.nl

Marcel van den Akker

Van Schijndel Tegelhandel
gewoon de beste in de regio!

Wij laten u weer genieten...

Oostwijk 11, 5406 XT Uden
Industrieterrein Vluchtoord

Tel.: 0413 - 270 110

v. Schijndel
Tegelhandel

Natuursteen
Tegels, natuursteen, maatwerk, tegelwerk en advies

Kijk voor meer info op www.vanschijndeltegels.nl

Italiaanse en Spaanse topkwaliteit

voor Chinese prijzen! 

Extra voordelige prijzen

door onze rechtstreekse

import af fabriek.

www.vanschijndeltegels.nl

De koffie staataltijd klaar ener is voldoendeGRATIS parkeerplek!

Vanaf 15 m2

GRATIS
thuisbezorgd!

Altijd
de scherpste

aanbiedinge
n.

‘Elk bouwproces begint met een eerste stap’
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ACTIVITEITENAGENDA
MUZIEK: SUZAN SEEGERS 
ZINGT ANNIE MG SCHMIDT
AANVANG: 20.15 UUR
ENTREE: € 15,00
Een kleine vrouw met een grote stem en 
warm geluid. In dit intieme en liefdevolle 
theaterconcert gaat Suzan, met haar 
vaste pianist Marc-Peter van Dijk, op 
zoek naar de vrouw Annie MG Schmidt.

CABARET: ANDY 
MARCELISSEN
AANVANG: 20.15 UUR
ENTREE: € 15,00

Andy staat er om bekend dat hij met veel woorden niks 
kan zeggen. Hij wil hiermee voorkomen dat er teveel wordt 
gezegd, op een dusdanige manier dat iedereen snapt dat 
er wel degelijk iets gezegd wordt. Snapt u het nog? Ach, 
kom gewoon naar de voorstelling!

IMPROVISATIE CABARET: 
OP STERK WATER
AANVANG: 20.15 UUR
ENTREE: € 16,00

Een wonderbaarlijke ontdekkingsreis. Dat wordt het. Een 
onbekende tocht langs snelle grappen, intelligente invallen 
en ter plekke verzonnen vergezichten. ‘Op Sterk Water’ is de 
absolute top van het impro-cabaret!

TONEELVERENIGING 
ARCADIA SPEELT 
‘OF JE WORST LUST’
AANVANG: 20.15 UUR

Carin en Petra zijn twee zussen die samen een camping 
runnen. Ze houden er nogal verschillende ideeën op na. 
Carin wil verandering en Petra houdt alles het liefste zoals 
het is. Als dat maar goed komt!

FILM: 45 YEARS
AANVANG: 20.00 UUR
ENTREE: € 5,00

Een week voor het 45-jarig huwelijksfeest van Kate en Geo�  
Mercer valt een brief op de mat voor Geo� : het lichaam 
van zijn eerste geliefde is gevonden. Plotseling wordt hun 
sterke huwelijk broos en er ontstaan barstjes in hun relatie.

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

DO. 14 APRIL

DO. 7 APRIL

VR. 8 APRIL

ZA. 9 EN 
ZO. 10 APRIL

MA. 18 EN 
DI. 19 APRIL

KBO Bernheze

Acht jubilarissen 
bij KBO Heeswijk
HEESWIJK-DINTHER - Tijdens 
een zeer druk bezochte jaarver-
gadering van KBO Heeswijk op 
woensdag 30 maart zijn in Cul-
tureel Centrum Bernrode acht 
jubilarissen gehuldigd, Allen 
zijn meer dan 25 jaar lid van 
KBO Heeswijk. 

De jubilarissen zijn in alfabetische 
volgorde: mevrouw H. van de 
Akker-van Gaalen, de heer A. van 
Gemert, mevrouw J. Jacobs-Ver-
hoeven, de heer C. Klein (we-
gens verjaardag niet aanwezig), 
mevrouw H. van Loon-Erkelens, 
mevrouw A. de Mol-Pennings, 
mevrouw J. van de Pol-van de 
Braak en mevrouw H. Terlingen.

Voorzitter Cor Verberk heeft voor 
elke jubilaris een afzonderlijk 
woord van dank, daarna ontving 
iedereen een oorkonde van het 
bestuur van KBO Brabant en een 
boeketje bloemen namens het 
bestuur van KBO Heeswijk.

Jubileumtoernooi 
biljarten
VORSTENBOSCH - In Vorsten-
bosch hebben de KBO-leden 
volop de gelegenheid om te 
biljarten. Hier wordt veelvuldig 
gebruik van gemaakt. Men kan 
recreatief spelen maar ook in 
competitieverband.

Vanwege het jubileumjaar heeft 
de biljartcommissie, dit jaar naast 
de reguliere competities, een ex-
tra toernooi opgezet. De start van 

dit jubileumtoernooi is op maan-
dag 4 april en de finaleavond zal 
plaatsvinden op vrijdag 15 april. 

In die tussenliggende periode 
zal er elke avond (dinsdagavond 
uitgezonderd) gestreden worden 
om de jubileumkampioenstitel.

KBO Heesch in 
de lente
HEESCH - De KBO is er voor alle 
senioren vanaf de leeftijd van 50 
jaar en zij is actief op het gebied 
van zorg en welzijn, belangen-
behartiging, sociale ondersteu-
ning, ontspanning en gezellig-
heid. Nu het weer lente is, staan 
de buitenactiviteiten weer volop 
in de belangstelling. Iedereen 
die eens een keer op proef mee 
wil doen, is altijd welkom en zal 
hartelijk worden begroet door 
een van de kartrekkers.

Om te fietsen kunt u contact 
opnemen met Joke van Rosma-
len, telefoon 0412-454314. Op 
maandagen worden er regelma-
tig langere fietstochten georga-
niseerd. Op elke woensdagmid-
dag wordt er om 13.30 uur bij de 
Petruskerk gestart voor een tocht 
van circa 25 kilometer. U kunt 
zich daar vrij bij aansluiten.

Wilt u eens jeu de boules spelen, 
dan belt u eerst even met Kees de 
Leeuw, telefoon 0412-452590. 
Het wordt gespeeld op dinsdag- 
en donderdagmiddag van 14.00 
tot 16.00 uur. Het is bovendien 
een gezellige club!
Belangstelling voor Nordic Wal-
king? Met de lange stokken op 
pad? Bel dan met Bert Wijnen, 
telefoon 0412-455234. Op 
woensdagmorgen wordt er ge-
start bij CC De Pas om 9.30 uur. 
Er wordt gewandeld op donder-
dagmorgen. Gestart wordt bij 
CC De Pas om 9.30 uur. Het is 
een wandeling van ongeveer an-
derhalf uur. Informatie bij Paula 
van de Putten, telefoon 0412-
452081.

V.l.n.r.: mevr. H. van Loon-Erkelens, mevr. A. de Mol-Pennings, 
mevr. J. Jacobs-Verhoeven, mevr. J. van de Pol-van de Braak, mevr. H. van 
de Akker-van Gaalen, mevr. H. Terlingen en dhr. A. van Gemert.
Op de foto ontbreekt dhr. C. Klein.

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

De hypotheekrente staat extreem laag. Deze kans  
om je hypotheekrente te verlagen, wil je eigenlijk  
niet voorbij laten gaan. Maar je hoort zoveel  
verschillende berichten over rentemiddeling  
en oversluiten. Voor wie, is wat, gunstig? 
Wie het weet, mag het zeggen!
Wij kunnen je adviseren wat het beste is in jouw  
situatie. Dit advies kost je niets, dus kom eens langs.

breek
je hypotheek open

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

VOORJAARSACTIE
Benzine Heggenscharen

HS 45  60 cm
 van 369,- nu 299,-

HS 45  45 cm
 van 349,- nu 279,-
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Met een activiteit mag u al-
tijd een keertje meedoen. Wilt 
u regelmatig deelnemen, dan 
verwacht KBO Heesch dat u lid 
wordt. Voor € 24, - per jaar kunt 
u aan alle activiteiten deelnemen.

Zilveren speld 
KBO voor Rien 
de Visser
HEESWIJK-DINTHER - Rien de 
Visser heeft woensdag 30 maart 
de zilveren speld ontvangen 
van KBO Brabant. Hij kreeg de 
onderscheiding tijdens de alge-
mene jaarvergadering van KBO 
Heeswijk.

De 55ste algemene jaarvergade-
ring werd door ruim 150 leden 
bezocht, Voorzitter Cor Verberk 
stond in zijn openingswoord stil 
bij de leden die de KBO in 2015 
ontvallen zijn. Hierna volgde een 
korte toelichting op de cijfers en 
activiteiten van het afgelopen 
jaar en werd het afscheid van 
Rien de Visser als bestuurslid 
ruimschoots belicht.

Rien is twaalf jaar bestuurslid en 
derhalve niet herkiesbaar. Als 
dank voor zijn inzet en betrok-
kenheid, gedurende al die jaren, 

ontving hij - namens het bestuur 
van KBO Brabant - de zilveren 
speld en oorkonde voor zijn bij-
zondere verdiensten voor de 
KBO en haar leden. 

Er werd ook afscheid genomen 
van bestuursleden Hans Heesak-
kers en Wim van den Dungen, 
bestuursleden Wil Blommers en 
Marietje van der Heijden werden 
herkozen. 
Voor de invulling van de ontstane 
bestuursvacatures hebben zich 
twee kandidaten aangemeld, 
Mien Ketelaars en Cor van Ge-
mert. Beiden werden gekozen.
Acht jubilarissen werden gehul-
digd voor hun respectievelijk 
25-jarig en 35-jarig lidmaat-
schap, zij kregen bloemen na-
mens het bestuur en een oorkon-
de namens KBO Brabant.
Na het formele gedeelte werd de 
middag voortgezet met een op-
treden van cabaretgroep Tis Aalt 
Wa uit Boskant.

KBO Heesch: 
inschrijven voor 
instructie Ons 
Platform
HEESCH - In eerdere berichten 
hebben we al aangekondigd dat 

KBO Heesch ‘Ons Platform’ gaat 
invoeren voor haar leden. Het 
lesmateriaal is klaar en dus kan 
er nu begonnen worden met de 
instructie. 

‘Ons Platform’ presenteert zich 
op het startscherm van uw com-
puter. Het bevat een aantal mo-
gelijkheden die u kunnen onder-
steunen in uw dagelijkse gang 
van zaken (ook zorggerelateerd) 
en natuurlijk een aantal ontspan-
ningsmogelijkheden die u aflei-
ding en ontspanning bieden. Al 
die onderdelen staan overzich-
telijk op uw computerscherm na 

het opstarten. U kunt beginnen 
door op een knop te klikken.

De eerste cyclus start op 13 april 
op woensdagmiddag van 14.30 
tot 16.00 uur en dan vier achter-
eenvolgende weken. De tweede 
cyclus start op 15 april op vrij-
dagochtend van 10.00 tot 11.30 
uur en ook weer vier weken ach-
tereen.

U kunt zich opgeven tot dinsdag 
12 april. Dit kunt u doen door 
een mailtje te sturen naar act.
coord.kboheesch@gmail.com. 
Zet uw gegevens; naam, adres, 
e-mail adres en telefoonnummer, 
in uw aanmeldingsmail. 

Vergeet niet uw tablet of uw lap-
top mee te brengen. Voor de eer-
ste keer hebt u uw e-mailadres en 
de toegangscode (wachtwoord) 
tot uw email-account nodig! De 
cursus staat onder leiding van 
Peter Gommers.

KBO Nistelrode 
bezoekt Bier-
brouwerij Oijen

NISTELRODE - Leden van KBO 
Nistelrode gaan op woensdag 
20 april per fiets op bezoek bij 
Bierbrouwerij Oijen. De Bier-
brouwerij ligt in het zicht van de 
Maas aan de Oijense Bovendijk. 

Precies op de grens van de kerk-
dorpen Oijen en Macharen ligt 
de brouwerij die open is voor 
proeverijen en uitleg over de 
werkwijze. In de loop der jaren 
is er een unieke samenwerking 
ontstaan met de boeren uit de 
Maashorst. 

De producten die daar gezaaid, 
geteeld en geoogst worden, 
worden in Oijen verwerkt tot 
Maashorstbieren.

Het bezoek wordt gecombineerd 
met een fietstocht. Vertrek om 
8.45 uur bij CC Nesterlé. Het 
programma bestaat uit een be-
zichtiging en uitleg van de brou-
werij. Natuurlijk kan er van de 
producten geproefd worden. Ter 
plaatse wordt ook een lunch ge-
serveerd. De terugweg voert via 
Macharen naar Koolwijk, waar 
het gezelschap bij Boer Bens zal 
aanleggen voor een kop koffie 
en er kan even een kijkje worden 
genomen in de Sint-Annakapel.
Deelnemers kunnen ook op eigen 
gelegenheid naar Oijen gaan. 
Zij dienen dan om 10.30 uur bij 
Bierbrouwerij Oijen, Oijense Bo-
vendijk 61 aanwezig te zijn. 

De bijdrage is € 22,50 per per-
soon. Aanmelden uiterlijk 10 
april door de machtigingsstrook 
in te leveren op De Hoef 6 of 
Heuvelhof 14. Informatie: Dilia 
Kappen, 0412-612208.

  

  

0.99
  1.5 KG 0.89

  2.5 KG

1.99
  400 G

2.49
  4 X 125 G

Per set

5.99

Per stuk

8.99
Per stuk

12.99

Per set

5.99
Per stuk

5.99

www.aldi.nl
HOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS

Zet- en drukfouten zijn voorbehouden.  *Uit de koeling

GELDIG VAN 8 T/M 10 APRIL

KRUIMIGE 
AARDAPPELEN

ROOMBOTER 
APPELTAART*

In zak.

CONFERENCE 
PEREN

VANAF WOENSDAG 6 APRIL

Nachtset

CD 10.000 
Luchtballonnen

DVD Dit is K3!

Ondergoedset Nachthemd

BEEFBURGERS*

KBO HEESCH
Nu het weer lente is, staan de buitenactiviteiten volop in de belangstelling

V.l.n.r. Cor Verberk, voorzitter KBO - Lina v.d. Voort, penningmeester KBO 
en Rien de Visser, afscheidnemend bestuurslid KBO.

Al 15 jaar 
uw vertrouwde 

registeraccountant 
in Nistelrode

Onze dienstverlening:
• (loon)administratie
• Jaarrekeningen
• Aangiften (IB BTW VPB etc)
• Subsidieverklaringen
• Wettelijke controles

Voor een persoonlijk 
advies op maat

Kerkveld 69
5388 RH Nistelrode
0412 474 015
info@faara.nl
www.faara.nl

Fransen ACCOUNTANCY 
& ADVIES

Kerkveld 69
5388 RH Nistelrode

www.tipmooibernheze.nl
Ga naar

• anoniem
• gratis

• In 3 minuten

Van Bernheze 
voor Bernheze
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Heeswijk-Dinther
Plein 1969 11
ma-za 8-21 
ZONDAG OPEN 12-18 UUR

Prijs- en assortimentswijzigingen, zetfouten en uitverkochte artikelen voorbehouden. Alle aanbiedingen zijn bestemd voor thuisgebruik, dus niet voor handelsdoeleinden. Geldig van maandag 4 april t/m zondag 10 april 2016. Week 14.

Amstel 
pils of blond  
2 blikken à 500 ml naar keuze  1.611.1.1.00

1.741.38

2 BLIKKEN

Witte pitloze druiven
bak 500 gram 2.692.692..1.00

2.69

500 GRAM

Goedkoopste 
van Nederland!

Struik 
maaltijdsoep  
blik 800 ml  

maaltijdsoep 1.65
Prijs- en assortimentswijzigingen, zetfouten en uitverkochte artikelen voorbehouden. Alle aanbiedingen zijn bestemd voor thuisgebruik, dus niet voor handelsdoeleinden. Geldig van maandag 4 april t/m zondag 10 april 2016. Week 14.

111.1111.1.00
1.65

Pick & mix
boomstammetjes, kipschnitzels, hamburgers, 
slavinken of zigeuner gehaktschnitzels
4 pakken à 4 stuks naar keuze  16.0016.00160016.10.00

12.00

16.00

4 PAKKEN

< 25 jaar? laat je legitimatie zien!
< 18 jaar verkopen wij geen alcohol

< 25 jaar? laat je legitimatie zien!
< 18 jaar verkopen wij geen alcohol

< 25 jaar? laat je legitimatie zien!
< 18 jaar verkopen wij geen alcohol

Avesteyn deed gewoon mee 
en zelfs een penalty bracht de 
Dintherse formatie niet uit ba-
lans. Glenn Buermans stopte de 
penalty op bekwame wijze. Deze 
opsteker maakte dat Avesteyn 
een behoorlijke periode hoop 
had op een goed resultaat. Na-
tuurlijk hadden beide ploegen 
kansen. Een van deze kansen 
was voor Avesteyn waarbij Nick 
van der Heijden torenhoog bo-
ven zijn tegenstander uit toorn-
de en de bal snoeihard op de 
paal kopte. 
In de tweede helft kwam Avan-
ti op voorsprong door een knap 

doelpunt. Avesteyn maakte ver-
volgens gelijk door een doel-
punt van Richard van Houtum. 
Vervolgens ontstond een span-
nende strijd waarin aan beide 
kanten van alles gebeurde. Dat 
dit de harten van de supporters 
sneller deed slaan was duidelijk 
maar dat menig supporter (voor-
al van de gasten uit Schijndel) 
zich hierbij verloor in emotionele 
uitingen naar spelers en de ar-
bitrage was opvallend. De wed-
strijd eindigde terecht in 1-1. 
Avanti had zich hiermee te kort 
gedaan en Avesteyn ervoer deze 
stand als beloning voor de inzet.

Remise bij 
Avesteyn tegen Avanti

HEESWIJK-DINTHER - Avesteyn kon wegens schorsingen en bles-
sures met een ‘second best’ team aantreden tegen Avanti. Dit zegt 
niet alles. De ploeg uit Dinther presenteerde zich vanaf het begin op 
opperbeste wijze en dat resulteerde in een 1-1 einduitslag.

voetbal Spelers C3 van HVCH in het nieuw 

HEESCH - De heren van de C3 
van HVCH zijn in het nieuw 
gestoken door maar liefst drie 
sponsoren: BSO Sport & Zo 
pronkt op de trainingspakken, 
Brouwers Groenprojecten zorg-
de voor de tassen en Ernis Schil-
derwerken is trotse shirtsponsor.
 
De C3 bestaat uit een goeie 
combinatie van zowel eerste- als 
tweedejaars C-spelers, die een 
lekker potje kunnen voetbal-
len. Ze hebben veel kwaliteiten, 

misschien wel meer dan ze zelf 
weten. Soms pakken ze de drie 
punten, soms ook niet… Maar 
dat doet geen afbreuk aan de 
onderlinge sfeer. Veel ouders 
staan wekelijks langs de lijn om 
de jongens aan te moedigen.
 
KDV Het Beertje Heesch biedt 
met BSO Sport & Zo verschillen-
de sport -en spelactiviteiten aan. 
Brouwers Groenprojecten heeft 
een passie voor alles wat met 
buitenruimtes te maken heeft. 

Op een creatieve manier wordt 
gezocht naar een balans tussen 
alle betrokken elementen, be-
planting, materialen en meubi-
lair. Ernis Schilderwerken bun-
delt jarenlange ervaring met 
hoogwaardige producten en de 
modernste technieken en staat 
daarom voor de hoogste kwali-
teit in alle facetten. 
De spelers van HVCH C3 zullen 
er alles aan doen om de spon-
sors waardig en sportief uit te 
dragen.

BERNHEZE SPORtiEF

al uw sport- en verenigingsnieuws 
wordt gratis geplaatst.

info@demooibernhezekrant.nl
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Penalty’s 
nekken HVCH in slotfase

Toen kwam echter geheel onver-
wacht de ommekeer ten nadele 
van de koploper in 1C. Scheids-
rechter Van den Hurk legde tot 
verbazing van iedereen de bal op 
de stip en MOC’17 kwam door 
het benutten van die pingel terug 
in de wedstrijd: 3-2. Voor HVCH 
werden de druiven nog zuur-
der door het vertrek van Willem 
Roefs met een rode kaart en na 
de 3-3 moest ook keeper Rob van 
Erp met de tweede keer geel van 
het veld na een onbesuisde actie 
op een MOC-aanvaller. Van den 
Hurk legde de bal nu wel terecht 
op de stip. MOC ‘17 benutte ook 
deze strafschop in de 90e minuut 
en verliet in feeststemming het 
veld. Handhaving in de eerste 

klasse kwam voor hen een heel 
stuk dichterbij. HVCH liet belang-
rijke punten liggen in de race om 
de titel, Nuenen komt door een 
ruime overwinning weer tot op 
1 punt van de koploper. HVCH 
had deze pot zakelijk kunnen en 
moeten uitspelen zonder naar 
schoonheid te kijken, het gaat 
in deze fase van de competitie 
tenslotte alleen maar om de knik-
kers! 
De Heesche doelpunten kwamen 
op naam van Sjoerd Schobbers en 
Samuel Eleonora (2x). Komende 
zondag speelt HVCH bij Goes 
om zich te herstellen van deze 
jammerlijke misser en gezien de 
aanwezige kwaliteiten moet dat 
kunnen.

HEESCH - In een door HVCH niet best gespeelde thuiswedstrijd te-
gen MOC’17 uit Bergen op Zoom leek tot de 70e minuut nog niet 
veel aan de hand. De Heeschenaren gingen met 3-1 aan de leiding 
en de wedstrijd was eigenlijk gelopen.

voetbal

BERNHEZE SPORtiEF

Foto: Ruud Schobbers

Prinses irene genadig voor EVVC

Het was voor EVVC een wedstrijd 
van erop of eronder zou je vooraf 
denken, wat betreft de kans op 
een kampioenschap. Geen mo-
ment had je de indruk dat ze daar 
zelf in geloofden, de Vinkelnaren 

mochten niet klagen dat de over-
winning niet veel hoger uitviel. 
Het elftal van coach Hezemans 
zakte erg ver in en liet het bal-
bezit graag over aan de Nistelro-
denaren. EVVC kreeg in de 79e 

minuut, bij een 2-0 stand, pas 
de eerste kans van de wedstrijd. 
Doelman Stef van Venrooij pa-
reerde de inzet van Nicky van der 
Heijden bekwaam. De oranjes 
verzaakten de Vinkelnaren een 
echt pak slaag te geven, door met 
name in de tweede helft een paar 
100% kansen niet te benutten. 
Prinses Irene kwam in het eerste 
part op 1-0 door Wibe van Rooij. 
In de tweede helft scoorde Mar-
tijn van Vught vanaf de elfme-
terstip. Tim van den Brand maak-
te met een prachtige uithaal in de 
85e minuut de 3-0, op aangeven 
van de sterk ingevallen Douwe 
Herckenrath. Daarvoor had Prin-
ses Irene de wedstrijd al lang op 
slot kunnen doen, maar Van den 
Brand, Van der Heijden en Herc-
kenrath misten de mogelijkheden 
op meer. Van Vught schoot in de 
73e minuut zijn tweede pingel 
van de middag naast het doel van 
de beste man bij EVVC, doelman 
Koen van Lith. In de 90e minuut 
werd het nog 3-1 door de 18-ja-
rige Rob van Dijk.

NISTELRODE - De derby tussen Prinses Irene en EVVC eindigde in 
een dik verdiende 3-1 overwinning voor de mannen van ‘Van Til-
burg Mode & Sport’. De ploeg uit Nistelrode is door deze winst de 
verrassende koploper in de 2e klasse H.

voetbal

Foto: Teun Bevers

Clubkampioenschappen bij 
MHC Heesch voor NK Shootout 

Ondanks dat het beloofde zon-
netje achterwege bleef, waren 
de kinderen er allemaal klaar 
voor. In de voorrondes mochten 
alle kinderen in hun eigen pou-
le vier keer proberen de keeper 
te passeren. Na een korte rust-
pauze, waar iedereen even op 
adem kon komen, konden de 
poulewinnaars opnieuw laten 
zien wat ze konden. In de finale 
speelden de poulewinnaars van 
alle lijnen door elkaar: D, C en 
B, zowel keepers als spelers. Bij-
voorbeeld een B-speelster mocht 
dan proberen om een D-keep-
ster te passeren. Dit bracht soms 
verrassende uitkomsten.
De volgende clubkampioenen 

mogen naar de districtsfinale in 
Tilburg op 8 mei:
- Gijs van Oort, keeper JB1
- Ruben van de Giessen JB1
- Niels van Hasselt, spelers JB1
- Juliette Gelderland, keepster 

MD1
- Jasmijn van Kempen, speel-

ster MC2
- Maartje Kappers, speelster 

MB1
Na de districtfinale op 8 mei in 
Tilburg, volgt op 25 juni de grote 
finale in Den Bosch, waar onder 
andere een clinic door een inter-
national gewonnen kan worden. 

HEESCH - Bij Hockeyclub MHC Heesch vonden zondag 3 april de clubkampioenschappen voor de NK 
Shootouts plaatsgevonden. Een shootout bij hockey is vergelijkbaar met een strafschop bij voetbal. 
Men neemt een shootout vanaf de 23 meterlijn recht tegenover het doel. De veldspeler neemt de bal en 
krijgt acht seconden om een doelpunt te maken (van binnen de cirkel).

hockey

Zwem veilig in de vakantie 

Uit ervaring weten ze bij Cons-
cius Sports in Nistelrode dat dit 
regelmatig voorkomt en dat is 
dan natuurlijk schrikken, zowel 
voor uw kind maar ook voor u. 
Zwemmen moet natuurlijk op de 
eerste plaats veilig en vertrouwd 
zijn. Voor de meeste ouders is 

dat de reden om hun kind op 
zwemles te laten gaan.
Bij Conscius Sports bieden ze 
een opfriscursus ‘Zwemveilig de 
zomer in’. Tijdens deze cursus 
worden alle basis en technische 
vaardigheden opgehaald en kan 
uw kind zich weer als een vis in 
het water gaan voelen. Met be-
hulp van oefeningen met o.a. 
een rubberboot, ‘wak’ zwem-
men, zwemmend redden, gaat 
uw kind zorgeloos de zomer in. 
‘Zwemveilig in de Vakantie’ be-
staat uit vijf lessen van 45 mi-
nuten en is voor kinderen met 
minimaal een diploma A. Maan-
dag 6, 13, 20 en 27 juni en 4 juli 

van 16.30 - 17.15 uur. Kosten:  
€ 30,-. Per groep zijn maximaal 
10 kinderen, bij meer inschrijvin-
gen starten we meerdere cur-
sussen. Heeft u vragen of wilt 
u aanmelden voor deze cursus? 
Stuur dan een mail naar bren-
daleijten.hcn@gmail.com. Ook 
kunt u terecht bij een van de ex-
perts van het Zwemteam Cons-
cius Sports, aan de balie.
www.consciussports.nl 

NISTELRODE – Heeft uw zoon/dochter in de afgelopen maanden of jaren één of meerdere zwemdiplo-
ma’s behaald? Dan zou het zomaar kunnen dat hij/zij toch weer even moet wennen aan het water en 
aan de zwemslagen; bijvoorbeeld tijdens de vakantie. Denk aan een dagje zwemmen, het zwemparadijs 
of hotelzwembad; kinderen die niet regelmatig blijven zwemmen kunnen basis en technische vaardig-
heden vergeten.

Salaris- en personeels-
administratie op maat

Als ondernemer zoekt u bekwaam personeel 
om voor u te werken. Uitbesteding van uw salaris- 

en personeelsadministratie bespaart u veel tijd 
en geeft u zekerheid.

Meer weten over onze dienstverlening? 
Neem vrijblijvend contact met ons op om te kijken wat

Van Schayk voor uw bedrijf kan betekenen.

dienstverlening op maat

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

Al ruim 90 jaar regelen wij

UW ZIEKENVERVOER MET 
PERSOONLIJKE BEGELEIDING

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

Ook voor LUCHTHAVEN- en ZAKENVERVOER

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

De Beekgraaf 58   NistelroDe   0412 617 333

8 weken lang onbeperkt sporten 
met personal coach en voedingsadvies.

In juni betaal je geen inschrijfgeld.

Zomerfit
 2 maanden 

voor 
60 euro
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instroomgroep DV Dancing Kids
NISTELRODE - Tot eind april worden kinderen uitgenodigd om ie-
dere donderdag mee te komen dansen in de instroomgroep van DV 
Dancing Kids.

Deze groep traint maar één keer in de week en gaat niet deelnemen 
aan toernooien. Zitten er talentjes tussen, dan kunnen ze altijd door-
schuiven naar een van de andere groepen die twee keer in de week 
trainen. Maar dit gaat in overleg met de ouders. Bij deze instroom-
groep mogen kinderen vanaf 4 jaar al mee komen dansen, op de 
kijkles op donderdag 21 april van 16.00 tot 16.45 uur.
Ben jij 9 jaar en ouder? De kijklessen voor oudere kinderen zijn me-
teen na het Nederlands kampioenschap, op maandag 18 april van 
16.30 tot 17.15 uur en op donderdag 21 april van 16.00 tot 16.45 
uur (dus niet in de meivakantie zoals eerder vermeld!). 
Een kwartier voor aanvang les zaal open, gymschoenen en mak-
kelijke kleding meebrengen. Voor vragen of extra informatie:  
Rose-Marie van Heumen 0412-612001 of www.dvdancingkids.nl. 

Medailleregen voor Gympoint

Individueel
Bij de E-jeugd-1 is Eline van der 
Leest (Gympoint Nistelrode) al 
zeker van deelname aan het NK. 
Zaterdag maakte Eline een paar 
kleine foutjes maar werd eerste 
voor clubgenoot Babette Huls-
mann. 
Bij de E-jeugd-2 waren het Ba-

bette Ekkebus (Gympoint Nis-
telrode) en Dion Bijvelds die van 
zich lieten horen. Dion werd 
evenals vorige keer derde en Ba-
bette liet punten liggen op haar 
verplichte serie en werd vierde. 
In de E-pupil 2 klasse liet Puck 
van de Velden in haar eerste 
keuzeserie punten liggen door 

een niet goed uitgevoerde Ba-
rani. Ze eindigde met 66,400 op 
een vierde plaats net voor Don-
na Bevers (65.000) en debutant 
Vera Timmers (61.000), allen 
Gympoint Nistelrode. 

In de E-pupil 1 gemengde klasse 
werd Dewi Bongers (Gympoint 
Nistelrode) vijfde en Loyd Sam-
met (Gympoint Nistelrode) ein-
digde op een zevende plek. 

Bij de D-pupillen ontbrak Laura 
van Breemaat nog wegens een 
blessure. Daardoor kon ze ook 
niet synchroon springen met 
haar partner Sanne Bevers. Wel 
sprong Sanne een goede en sta-
biele wedstrijd en eindigde uit-
eindelijk op een mooie tweede 
plaats. 

Bij de D-junioren was het span-
nend. Inge Exters werd tweede, 
Caitlyn Jacobs derde en Evi van 
Dinther vierde. Zij moeten op de 
laatste wedstrijd uitmaken wie er 
uiteindelijk naar het NK mogen.

Synchroon
Met twee maal een eerste plaats 
kunnen Inge Exters en Caitlyn 
Jacobs zich op gaan maken voor 
het NK. 

GOES/NISTELRODE – Een lange reis naar Goes hadden ze er graag 
voor over, de trampolinespringers van Gympoint Nistelrode. In de 
Zeeuwse stad vond de tweede plaatsingswedstrijd voor springers uit 
Zuid-Nederland plaats. Inzet? Plaatsing voor het NK in Rotterdam. 

trampoline

Inge en Caitlyn

Nieuwe look 
heeft positief effect op Korloo D1
LOOSBROEK - De korfbalsters 
van Korloo startten de tweede 
helft van de buitencompetitie in 
hun nieuwe tenues. 

Deze look had meteen een posi-
tief effect op Korloo D1. Na een 
zaalcompetitie met veel tegen-
slagen, pakten zij afgelopen za-
terdag de winst! Voor Korloo B1 
was de outfit niet het enige wat 
splinternieuw was. Zij namen 
het op tegen het voor hen nog 

onbekende DAKOS en verloren 
met 4-5. De A1, C1 en E2 ver-
loren ook met maar één puntje 
verschil. Korloo 1 stond zondag 
3 april tegenover Klimop 1. Kor-
loo wist het doelsaldo van Klim-
op te verkleinen ten opzichte 
van de vorige ontmoeting. 

Echter was het gat van de korf 
voor hen zelf niet gemakkelijk te 
vinden, waardoor verlies onver-
mijdelijk was.

korfbal

     voetbal               hockey  tennis  basketbal       turnen          volleybal               handbal

    beugelen                          boksen              badminton                   zwemmen                 waterpolo handboogschieten          tafeltennis

           korfbal       hardlopen      jeu de boule paardrijden     wielrennen              darten    golf

    biljarten       duivensport                 judo     vissen          skien       snowboarden                 kano  

dammen          schaken     kaarten/bridgen

1cm b

1,2 cm b

1,4cm b

          autosport                      karten              motorsport

Alle meiden van korfbalvereniging Korloo in hun schitterende splinternieuwe outfit Tekst: Matthijs van Lierop Foto: Jan Gabriëls

Nieuwe look voor korfbalvereniging Korloo

Lachend blikten erevoorzitter 
Annelie van Venrooij en huidige 
voorzitter Marieke de Wit terug 
op het verleden. Vroeger wa-
ren de shirts van Korloo van ka-
toen, en bovendien waren ze erg 
groot. Te groot. Lappen, die je 
bij je heup vastknoopte, dienden 
als rok. Door de jaren heen is de 
korfbalkleding flink veranderd, 
met afgelopen vrijdag als nieuw 
hoogtepunt: het nieuwe tenue 
van Korloo. Het roze is nog feller 
en daarnaast zijn de witte rokken 

vervangen voor zwarte rokken, 
en zijn de nieuwe kousen zwart 
en langer. De oude shirts van Kor-
loo gaan naar Kenia en Brazilië.

Presentatie
Na een presentatie van alle oude 
tenues kwamen twee bijzondere 
korfbalsters het podium op gelo-
pen in het nieuwe tenue. Mijntje 
Roefs, die tot zo’n vier jaar gele-
den bij Korloo speelde en nu op 
het hoogste niveau bij Be Quick 
in Nuland waarmee ze vorig jaar 

Nederlands kampioen werd, had 
samen met het jongste lid Noor 
de eer om als eerste het nieuwe 
tenue te dragen. “Ik vond het 
leuk om het shirt te presenteren. 
Korloo heeft mij ook altijd ge-
steund”, zegt Mijntje, die nog wel 
als trainster actief is bij Korloo.

Wastas 
Ieder lid van Korloo trok afgelo-
pen vrijdag het nieuwe shirt aan 
voor de teamfoto. Vervolgens 
gingen alle leden van de club een 
keer samen op de foto. Uiteinde-
lijk nam per team één iemand de 
shirts mee naar huis. “Bij Korloo is 
er een lijst voor het wassen van de 
shirts. Elke week krijgt iemand an-

ders in het team de ‘wastas’ mee, 
zoals wij hem noemen”, zegt Van 
Venrooij lachend. 

Senioren
Naast een nieuwe look is er nog 
een reden voor blijdschap bij Kor-
loo. Volgend seizoen krijgt de 
club, die 33 jaar bestaat, er een 
vierde seniorenteam bij, en de 
laatste keer dat dat het geval was 
is lang geleden. “Erg bijzonder”, 
zegt De Wit, die nog nageniet van 
de presentatie van de nieuwe kle-
ding. “De jonge meiden bij Korloo 
vinden de roze kleur echt gewel-
dig. We zijn er heel blij mee”, be-
sluit ze. Sponsoren van de nieuwe 
shirts zijn: Thema Timmerwerken, 

Vobra Special Petfoods, Houthan-
del- Bouwmaterialen Verstegen 
B.V. , Residence de Eese, Klaverlij 
Makelaars, Jurgen van der Heijden 
Bouwbedrijf BV, Lunenburg Even-
ts & More, Van Tilburg Mode & 
Sport, Bouwbedrijf Gebrs. Kanters 
B.V., Melkveebedrijf Familie Kan-
ters, Bouwbedrijf van der Locht, 
Dennis Kanters Timmerwerken, 
Van Niftrik tegelwerken, Nuovo 
BV en Administratiekantoor Van 
Schayk VOF. Naast sponsor is Van 
Tilburg Mode & Sport ook leve-
rancier van de shirts. Korloo be-
dankt Lunenburg Events & More 
voor terbeschikkingstelling van 
de accommodatie en het trouwe 
sponsorschap. 

LOOSBROEK - Met nieuwe felroze shirts, zwarte rokken en kousen 
kan korfbalvereniging Korloo uit Loosbroek er weer tegenaan. Bij 
Lunenburg Events & More presenteerde korfbalster Mijntje Roefs 
samen met het jongste lid Noor afgelopen vrijdag het nieuwe tenue. 
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Fides bedrijfsadvies sponsort HVCH VR2

HEESCH - De vrouwen van het 
tweede van HVCH uit Heesch 
worden gesponsord door Fides 
Bedrijfsadvies. Het team, dat 
uitkomt in de vijfde klasse, is in 
het nieuw gestoken met mooie 
tenues. 

Het elftal van mede Fides-eige-
naar Emmy Wijnen heeft op dit 

moment slechts één punt ge-
pakt. Maar dit gaat nooit ten 
koste van de inzet. Elke training 
en wedstrijd is er een zeer goe-
de bezetting. Daarnaast is er ook 
veel gezelligheid. De vrouwen 
hopen in de tweede helft van 
het seizoen nog wat punten te 
pakken. 
Fides Bedrijfsadvies adviseert en 

ondersteunt ondernemers uit 
het midden- en kleinbedrijf bij 
hun bedrijfsvoering. Jo Wijnen 
en Emmy Wijnen, allebei lid van 
HVCH, combineren hiervoor de 
kennis van beiden met ervaring 
en een frisse blik! 
Namens alle spelers en leiding 
wordt Fides Bedrijfsadvies harte-
lijk bedankt voor de sponsoring.

De dames gingen voortvarend 
van start en gingen rusten met 
een voorsprong van 8-4. Na rust 
bleef het spannend en was daar 
na een lange tijd van verliezen 
weer eens een goede overwin-
ning van 12-7 op Stormvogels. 
Altior moet de komende weken 
wel vol aan de bak om ook het 
volgend seizoen in de Topklasse 
uit te komen. 

Altior 2 – DSV 2: 7-7
Altior 3 – DAKOS 2: 6-9
Altior 4 – De Korfrakkers 4: 8-9
Altior 5 – De Kangeroe 3 6-5
JES 2 – Altior 6: 7-6

Altior R1 – Emos R1: 7-1
Altior A1 – Korloo A1: 4-3
Altior B1 – Stormvogels B1: 1-3
Emos B2 – Altior B2: 10-5
Altior C1 – Spes C1: 8-1
Altior C3 – BMC C1: 2-9
Altior D1 – De Peelkorf D1: 4-4
Emos D2 – Altior D2: 2-14
Altior D3 – Emos D3: 2-6
Altior E1 – Rooi E1: 14-0
Avanti E2 – Altior E2: 3-7
Prinses Irene E1 – Altior E3: 2-4
Altior F1 – De Korfrakkers F2: 
11-4
Altior W1 – JES W1: 3-6
Strafworpen: 4-6
 

Altior boekt 
belangrijke overwinning
HEESWIJK-DINTHER - De tweede helft van de veldcompetitie ging 
zondag 3 april van start. De korfbalsters van Altior zullen er alles 
aan doen om niet te degraderen uit de Topklasse. Daarom was een 
overwinning tegen Stormvogels 1 zeker welkom. 

korfbal
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DV Dancing kids over de grens

Gwen Opstal is eerste geworden 
met 290 punten. Miracle behaal-
de ook de eerste plaats met 283 
punten. Emeralds garde mars 
jeugd werd tweede met 286 
punten. Untouched garde mars 

hoofd werd ook tweede met 291 
punten. Lieke en Jordi behaalden 
de derde plaats met 284 punten. 
Maar vanwege eerder behaalde 
resultaten op de IT’S zijn ze wel 
Europacupwinnaar geworden. 

In de garde solo jeugd is Guusje 
van Thiel zesde geworden met 
281 punten en Vera werd in de-
zelfde klasse vierde met 283 pun-
ten. Guusje is door dit resultaat 
derde in de Europacup gewor-
den. Demi danste in solo hoofd 
en is tweede geworden met 292 
punten. De garde Diamonds en 
Touch hebben ook gedanst. Di-
amonds in de jeugdklasse werd 
tweede met 285 punten. Dit le-
verde de derde plaats in de Eu-
ropacup op. Touch werd in de 
hoofdklasse eerste met 291 pun-
ten. Euphoria tweede met 280 
punten. Inspiration werd tweede 
met 291 punten.

Deze dag werden Europacup-
winnaars: Gwen Opstal, Miracle, 
Jordi & Lieke, Touch, 
Als tweede geëindigd in het Eu-
rocupklassement: Emeralds, Un-
touched, Demi Gabriëls, Inspira-
tion

Tickets of meer informatie over 
het Europees Kampioenschap in 
de Maaspoort op 29-30 april en 1 
mei op www.eurodance2016.nl.

BERNHEZE/KELMIS(B) - Een aantal groepen, het paar Lieke en Jor-
dy en de solo’s van DV Dancing Kids deden afgelopen weekeinde 
mee aan het IT in Kelmis - België. Het is het laatste internationa-
le toernooi, volgende week het laatste NDO-toernooi en dan sluit 
het Nederlands Kampioenschap in De Rusheuvel in Oss het toer-
nooiseizoen af. 

dansen

Emeralds tweede in de Europacupklasse

Een collectieve off-day waarin 
alles tegen zat. Ook de beslis-
singen van de arbitrage. Dit was 
niet de reden dat de ploeg uit 
verloor. Het missen van opge-
legde kansen gedurende de hele 
wedstrijd was dat wel. Zeven 
doelpunten tegen krijgen is ver-
dedigend prima. Echter slechts 
vijf doelpunten maken is op dit 
niveau gewoon slecht. Het zal 
de komende weken vele malen 
beter moeten om in de bovenste 
regionen mee te blijven draaien.

Korfbalsters 
geen schim van zichzelf
HORST/NISTELRODE - De Prinses Irene korfbalsters speelden de 
eerste wedstrijd op het veld na de winsterstop. Na een goede voor-
bereiding, waarin alle oefenwedstrijden gewonnen werden, was het 
achttal zondagmiddag geen schim van zichzelf. De koploper verloor 
namelijk met 7-5 bij De Horst. 
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Lindy Exters

HEESCH - Met een team van 
zes dames, waarvan één niet fit, 
stond Slamdunk’97 Dames U22 
tegenover een team van acht fit-
te dames.

Het eerste kwart stond Slamdunk 
tot haar verrassing voor met 14-
12, het tweede kwart leverde de 
ploeg wat in, tussenstand 20-21. 
Na een goede rust gingen ze er 
weer vol gas tegenaan, met goe-
de aanvallen, steels en scores lie-
pen ze uit naar een voorsprong 
van 34-27. Het vierde kwart viel 
helaas de pointguard uit door 
een blessure, dit betekende ook 

dat Slamdunk geen wissels meer 
had, de tegenstanders kwamen 
erg dichtbij maar door tactisch 
spel en proberen de rust erin te 
houden hebben de Heesche da-
mes uiteindelijk de voorsprong 
kunnen behouden. Eindstand 
43-41.

Mocht je zin hebben om dit team 
te komen versterken, we trainen 
van 19.15 tot 20.45 uur. De jon-
gere teams trainen van 18.00 tot 
19.15 uur. Kijk voor teams met 
juiste trainingstijden en het aan-
melden op www.slamdunk’97.nl

Overwinning 
Slamdunk Dames U22

basketbal

ZOTTE
ZATERDAG

*EXTRA
KORTING
OP DIESEL/BENZINE/LPG

ZOTTE
ZATERDAG

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

HESCHEWEG 223 OSS

Nu ook op

DONDERDAG

Vijfde winstpartij op rij voor 
Prinses irene voetbalsters
NISTELRODE - Aan de hand van 
de uitblinkende Sharon van Os 
en Jody van Kessel, pakten de 
vrouwen van Prinses Irene hun 
vijfde winstpartij op rij. Het Am-
sterdamse Buitenveldert kwam 
twee keer, tegen de verhou-
ding in, op voorsprong maar de 
Nistelrodese vrouwen toonden 
veerkracht en wonnen uiteinde-
lijk dik verdiend met 5-2. De uit-
stekende Renske van de Brand 
scoorde voor rust de gelijkmaker. 
Na rust maakte de beste vrouw 
op het veld, Sharon van Os, de 
2-2. Nikki van Wijk scoorde van-
af de stip de 3-2. Jody van Kes-

sel en Veerle Donkers bepaalden 
de eindstand op 5-2. Door dit 
resultaat gaat Prinses Irene aan 

de leiding in de derde periode en 
nestelt zich tevens stevig op de 
derde plaats.

voetbal
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Nieuwe tenues voor Avesteyn B2

HEESWIJK-DINTHER - De B2 van 
de Dintherse voetbalclub Avesteyn 
mocht zaterdag 2 april een nieuw 
tenue in gebruik nemen. 

Maar liefst drie sponsoren wa-
ren bereid gevonden dit elftal de 

trotse gebruiker te laten zijn van 
nieuwe wedstrijdkleding. 

Tijdens dit moment waren de 
drie sponsoren, Zwemschool ‘t 
Geburgt, Lunchroom/café Hal-
te 5 en (Michel) van den Brand 

Lijmwerken, aanwezig en kregen 
namens het team en Avesteyn 
bloemen uitgereikt. De mannen 
staan er prachtig op en kon-
den meteen ‘aan de bak’ tegen 
Heeswijk. Deze wedstrijd werd 
overtuigend gewonnen met 4-0.

Tekst/foto: J. Adank
Het eerste vrouwenelftal van 
Prinses Irene is een stabiel, 
regionaal getint, elftal dat al de-
cennia lang meedraait in de top 
van het Nederlandse vrouwen-
voetbal. Bij Prinses Irene speelt 
een aantal voetbalsters die 
uitkomen in de (jeugd)district 
teams van de KNVB of die daarin 
hebben gespeeld. Verschillende 
voetbalsters die bij Prinses Irene 
actief waren, konden daarna de 
stap maken naar het allerhoog-
ste niveau van Nederland en Bel-
gië. Het tweede elftal speelt in 

de 3e klasse. Doelstelling is het 
niveau daarvan in de toekomst 
beter te laten aansluiten bij dat 
van het eerste elftal. 

Bij Prinses Irene gaan voetballen 
op hoog niveau en gezelligheid 
hand in hand. Prinses Irene ver-
wacht dat belangstellenden voor 
de talententrainingen hun huidi-
ge vereniging informeren dat ze 
de trainingen bezoeken. 
Aanmelden kan via Bart van der 
Linden: b.vder.linden@home.nl 
of 06-21827514.

talententrainingen bij 
Prinses irene
NISTELRODE - Voetbalclub Prinses Irene uit Nistelrode, dat uitkomt 
in de landelijke Hoofdklasse B, organiseert een aantal talententrai-
ningen voor meiden die graag op een hoog niveau willen voetballen. 
De trainingen vinden plaats op: vrijdag 22 april en vrijdag 6 mei van 
19.30 tot 20.45 uur. Vrijdag 20 mei wordt er dan ook nog een wed-
strijd gespeeld tussen Jong Prinses Irene en een talententeam dat 
bestaat uit speelsters die de talententraining(en) hebben bezocht. 

10 april: toerwielertocht met Ladies Ride vanuit 
Heesch over landelijke wegen van de Meierij

Inschrijven kan van 7.30 tot 
9.00 uur bij de startlocatie Café 
’t Tunneke, ’t Dorp 148 te Hee-
sch. NTFU-leden kunnen met 
hun pas inschrijven via ‘scan en 
go’. NTFU-leden betalen € 3,-, 
niet-leden betalen € 4,-.

Om 9.00 uur start de Ladies 
Ride; een groepstocht voor da-
mes over het parcours van de 75 
kilometer. Alle sportieve vrou-
wen met een racefiets zijn van 
harte welkom om onder begelei-
ding van de ervaren dames van 
TWC de Voorsprong en deze 
route te fietsen. 

Toerwielerclub 
TWC De Voorsprong uit Heesch 
is een toerwielerclub en biedt 
iedereen met een racefiets de 

mogelijkheid om in groepsver-
band tochten te fietsen. Op dit 
moment kent de club zes fiets-
groepen waaronder twee da-
mesgroepen. Iedere groep fietst 

met een eigen afstand en snel-
heid zodat iedereen op een pas-
send niveau kan fietsen. 
Meer informatie is te vinden op 
www.twcdevoorsprong.nl.

HEESCH - Toerwielerclub De Voorsprong uit Heesch houdt op zondag 10 april haar jaarlijkse voor-
jaarsklassieker Toch(t) Effe Weg voor wielertoeristen. Deze volledig uitgepijlde tocht voert over mooie 
landelijke wegen door de Meierij met halverwege de route een pauzeplaats. De afstand is naar keuze 
75 of 100 kilometer. 

Na een aanvankelijk gelijk op-
gaande wedstrijd gaven de da-
mes van DOS’80 halverwege de 
eerste helft extra gas. Zo stond 
het na 15 minuten al 11-5 in het 
voordeel van de Heesche dames. 

Er was geen vuiltje aan de lucht 
en Jaimy van Orsouw wist enke-
le mooie treffers op haar naam 
te schrijven. Bij rust was de voor-
sprong nog wat verder opgelo-
pen naar 15-8. De tweede helft 
was een formaliteit. Met goed 
en snel spel walsten de dames 
van coach Henri van Boxtel door. 
Eindstand 31-18.

Afscheid
Aanvoerder Paul Verhoeven 
speelde zijn laatste thuiswed-
strijd, hij beëindigde daarmee 
zijn actieve loopbaan als speler. 
Toch zal hij zijn afscheid anders 
hebben voorgesteld. Orion/
GSC uit Heinkenszand kwam 
naar Heesch met maar één doel: 
kampioen worden. Dat deden de 

gasten uit Zeeland met verve en 
overtuiging. Waar aan Heesche 
zijde weinig lukte, liet Orion/
GSC er geen gras over groeien, 
getuige de eindstand van 15-32. 
De champagnekurken knalden 
na afloop voor de terechte kam-
pioen. 
Volgende week wordt de com-
petitie afgerond met een uit-
wedstrijd.

Ruime winst dames DOS’80, heren 
overklast door kampioen uit Zeeland
HEESCH - Sporthal ’t Vijfeiken was zaterdagavond het toneel van 
de laatste thuiswedstrijden van de handballers van DOS’80 uit Hee-
sch. Met wisselend succes speelden beide teams hun wedstrijd. De 
dames wisten eenvoudig hekkensluiter United Breda aan de kant te 
schuiven, maar de heren kwamen ruim tekort tegen de uiteindelijke 
kampioen Orion/GSC.

handbal

Jaimy van Orsouw
Foto: Ruud Schobbers

BVV wint op effectiviteit van Heeswijk 
DEN BOSCH/HEESWIJK-DINTHER 
- Als na afloop van dit seizoen 
de prijzen verdeeld zijn en het 
Heeswijk van trainer Marc van 
de Ven niet tot de prijswinnaars 
behoort, zal het nog eens vol 
ongeloof terugdenken aan de 
wedstrijd op bezoek bij BVV in 
Den Bosch. 

De blauw-witten waren duide-
lijk de bovenliggende partij, kre-
gen de meeste en beste kansen, 
wisten ook twee keer te scoren, 
maar stonden aan het eind van 
de rit toch met lege handen, 3-2. 

voetbal

Foto: Hans Heesakkers

Het is makkelijk 
scoren met 

DeMooiBernhezeKrant
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Heeswijk-Dinther - Den Dolvert 1 - 0413-291272 Veghel - Heuvelplein 1 - 0413-363435
www.autobedrijfhurkmans.nl

Audi A1 1.2 tfsi S-line 2012 118.683 km € 16.725,-

Audi A3  1.2 
tfsi Proline panodak 2011 165.980 km € 11.925,-

Hyundai IX35 2.0
Cvvt  2 wd  Leder/Navi          2011 93.096 km € 15.795,-

Kia Picanto 1.0
Comfortpack Airco 2011 60.819 km € 7.225,-

Kia Pro Cee’d
3 drs 1.6 Gdi Dynamicline 2015 15 km € 21.950,-

Kia Rio 1.2
Comfortline  Airco 2014 42.672 km € 13.725,-

    Een greep uit onze voorraad occasions:

Verder zijn we vooral druk met 
alle voorbereidingen. Er gaat bij-
na geen avond voorbij of er is 
een overleg met catering, navi-
gatie, logistiek of communicatie. 
Bij de Roparun komt zoveel meer 
kijken dan alleen maar het lopen. 
Een uitgebreid draaiboek is nood-
zakelijk om alle losse punten aan 
elkaar te kunnen koppelen. Een 
gigantische klus, maar ons team 
zet de schouders er onder dus 
dat gaat allemaal goed komen. 
Dit alles onder de bezielende  
leiding van Marleen Frunt van 
Runningtherapie Bernheze. We 
willen haar toch nog graag ex-
tra in het zonnetje zetten. Want 
jeetje, wat doet zij veel voor ons 
team. 

Ze zorgt echt niet alleen voor 
de loopschema’s. Ze zorgt voor 
ons hele team. Dat alle neuzen 

dezelfde kant op staan. Dat ie-
dereen de aandacht krijgt die zij 
of hij verdient of net even nodig 
heeft. Dat alle verschillende on-
derdelen bij elkaar komen op een 
dusdanige manier waardoor het 
voor buitenstaanders een mak-
kie lijkt. Nou, dat is het dus niet. 
Het is echt een hele pittige puz-
zel die je niet zomaar oplost. Dus 
een warm applaus en een diepe 
buiging voor onze teamcaptain. 
Zonder haar zouden we nooit de 
finish bereiken. 
Want dat is misschien wel de al-
lermooiste bijkomstigheid van de 
Roparun. Het gaat niet om een 
individuele prestatie. Het is echt 
een teamgebeuren. We staan 
over 38 dagen samen aan de 
start en komen over 40 dagen 
samen over de finish. Kom maar 
op. We zijn er (bijna) klaar voor!
Running Team Bernheze

Positieve reacties
BernHeZe - Waar zullen we beginnen. We hebben zoveel te vertellen.  
Laten we beginnen met een DANK JE WEL. Want wat krijgen we enorm 
veel positieve reacties uit het bedrijfsleven in Bernheze. Tot nu toe heeft 
ieder bedrijf dat we om hulp hebben gevraagd, positief gereageerd. Dat is 
toch echt heel bijzonder. Het is niet alleen praktisch een stevige duw in 
onze rug, maar het voelt zo goed om gesteund te worden.

Marleen Frunt met Paul van Tilburg. Van Tilburg Mode & Sport uit Nistelrode is een van de hoofdsponsors van 
Running Team Bernheze.

Brons voor Nienke Poll op NK Snowboarden 

De snowboardcross, waar je met 
vier crossers tegelijk naar be-

neden gaat, ziet er spectaculair 
uit met alle bochten, bulten en 

schansen onderweg. Bart heeft 
zich vrij makkelijk gekwalificeerd 
en via de voorrondes kwam hij 
in de halve finale terecht. Vervol-
gens wist hij in de kleine finale 
een tweede plek bemachtigen, 
waardoor hij uiteindelijk zesde is 
geworden. 

Nienke zette in de kwalificatie-
runs de snelste tijd neer in haar 
klasse. In de finale was haar con-
currente heel snel weg, Nienke 
haalde haar snel weer bij, maar 
kwam bij die inhaalactie ten val. 
Ze kon snel opstaan en wist zo 
toch nog haar tweede bronzen 
medaille te behalen.

LAAx/NISTELRODE - Afgelopen week was het NK Snowboarden in het Zwitserse Laax. Nienke en Bart 
Poll uit Nistelrode, rijdend voor SSC De Schans in Uden, deden mee aan de wedstrijden Snowboard-
cross, Reuzenslalom en Parallelslalom. Door het groot aantal deelnemers en het hoge niveau waren 
de wedstrijden spannend tot aan de finish. Bart wist op beide slalomonderdelen de vierde tijd neer te 
zetten. Nienke wist bij de Reuzenslalom zelfs een bronzen plak te bemachtigen.

snowboarden

Nienke

Van Buel Sporters pakken 
elf podiumplaatsen 
GELDROP/HEESCH - Door de judoka’s van Van Buel 
Sports is zondag bijzonder goed gepresteerd tijdens 
het jaarlijkse judotoernooi in Geldrop.

Hieronder een overzicht van de behaalde resultaten.
Goud: Senn van Buel uit Heesch en Ruben van Nuland 

Zilver: Pieter van Oort (Nistelrode), Stefan van Vliet en 
Yasper van Tuijl en Rowan van Leur 

Brons: Dilay Yilmaz, Lizz Sieliakus, Laurens Wilms en 
Sam Grimmelikhuizen

Foto: Senn van Buel

budo

de oplossing
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donderdag 7 april

oud papier
Dorp Vorstenbosch

inloopochtend voor 
(ex-)borstkankerpatiënten
Ziekenhuis Bernhoven Uden

raad & daad 
inloopspreekuur
CC De Pas Heesch

meditatieavond
Kloosterkapel Vorstenbosch

andy marcelissen: 
verstand op nul
CC De Pas Heesch

vrijdag 8 april

hadeekwis
Heeswijk-Dinther
PAGINA 17

Cabaretvereniging de 
zandkruiers: bonte avond
CC De Wis Loosbroek

koffie-inloop voor 
weduwen en weduwnaars
Petrus-Emmauskerk Heesch

2600 jaar vorstenbosch 
in beeld
De Stuik Vorstenbosch

op sterk Water
CC De Pas Heesch

zoeien & zaaien 18+
Lunenburg Loosbroek

zaterdag 9 april

open dag roeivereniging
Ossestraat 13 Oss
PAGINA 7

kindercursus tuinieren
Ontmoetingstuin 
Heeswijk-Dinther
PAGINA 11

Cabaretvereniging de 
zandkruiers: bonte avond
CC De Wis Loosbroek

tuinschetsdag 
inspiratiecentrum 
lipsgroen
Weijen 77 Nistelrode

heitje voor karweitje 
scouting mira Ceti
Nistelrode
PAGINA 10

inzameling oude kleding
Dorp en buitengebied 
Nistelrode
PAGINA 26

open dag fanfare aurora
‘t Dorp 138 Heesch
PAGINA 14

efkes anders: 
lang en gelukkig!
CC Nesterlé Nistelrode

arcadia: of je worst lust
CC De Pas Heesch

open dag uitvaartzorg 
van lith
Herinneringshuis Constantijn 
Huygensstraat 38 Oss
PAGINA 21

zondag 10 april

fashion square
Heesch
PAGINA 15, 16, 17

heilig Communie
St. Lambertuskerk Nistelrode
PAGINA 6

bernheze atelierroute
Bernheze

open dag uitvaartzorg 
van lith
Herinneringshuis Constantijn 
Huygensstraat 38 Oss
PAGINA 21

vroege vogelwandeling
Natuurcentrum De Maashorst 
Nistelrode

excursie Wisenten
Natuurcentrum De Maashorst 
Nistelrode

bernhezer solistenconcours
De Stuik Vorstenbosch

hkk de elf rotten: 
excursie naar eindhoven
Start: Schoonstraat 35 Heesch
PAGINA 24

singsation met 
afrika-engakoor
Markant Uden

efkes anders: lang en 
gelukkig!
CC Nesterlé Nistelrode

vv vogelvreugd: kaarten
CC Servaes Heeswijk-Dinther

arcadia: of je worst lust
CC De Pas Heesch

maandag 11 april

Yoga
Kloosterkapel Vorstenbosch

Centrum samarpana: 
Yoga & raad van Wijzen
Rukven 2a Heeswijk-Dinther

dinsdag 12 april

Yoga
Kloosterkapel Vorstenbosch

zonneochtend
Zaal ‘t Tramstation Nistelrode

inloopspreekuur 
fysiotherapie hoogstraat
Hoogstraat 11 Heesch

vv vogelvreugd: kienen
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Woensdag 13 april

5a helma van de rakt: 
frisse neus wandeling
Maxend 75 Nistelrode

i-meet: nickpikken
Raadhuisplein 21 
Heeswijk-Dinther

open huis & labyrint 
lopen bij Centrum maia
Palmenweg 5 Nistelrode

kaartmiddag kbo-dinther
CC Servaes Heeswijk-Dinther

symposium: bewegen, 
bewezen gezond
CC De Pas Heesch
PAGINA 18

Workshop: de italiaanse 
keuken
De Eijnderic Heesch

kennismaker lezing: 
milan hendriks
Bibliotheek Heeswijk-Dinther

dialoog met herman 
koetsveld en enis odaci
Abdij van Berne 
Heeswijk-Dinther
PAGINA 6

donderdag 14 april

informatieavond: drugs 
en alcoholgebruik onder 
jongeren
CC Nesterlé Nistelrode
PAGINA 4

lezing schouderklachten 
reumapatiënten
Peppelhof Veghel
PAGINA 4

twitterspreekuur 
hpv-vaccinatie
Bernheze
PAGINA 18

boek & babbel
Bibliotheek Heesch

raad & daad 
inloopspreekuur
CC De Pas Heesch

lezing: permacultuur
Kloosterkapel Vorstenbosch
PAGINA 2

suus zingt annie 
mg schmidt
CC De Pas Heesch

vrijdag 15 april

bobz 
black light party met dj
Dorpshuis Nistelrode

Cabaretvereniging de 
zandkruiers: bonte avond
CC De Wis Loosbroek

boek & babbel
Bibliotheek Heeswijk-Dinther

mandalart: Workshop 
mandala & Yoga
Palmenweg 5 Nistelrode

lezing: de kunst van het 
ouder worden
De Eijnderic Heesch
PAGINA 2

optreden koor frappant
De Stuik Vorstenbosch
PAGINA 1

publieksavond bij 
sterrenwacht halley
Halleyweg 1 Heesch

zaterdag 16 april

truckerdag 2016
Bernheze

theaterconcert vocal 
group Crescens
CC De Pas Heesch

optreden koor frappant
De Stuik Vorstenbosch
PAGINA 1

Cameretten-
finalistentournee
CC Nesterlé Nistelrode
PAGINA 12

zondag 17 april

Communieviering
Kerk Vorstenbosch

open zondag: 
raamdecoratie-
totaalmarkt.nl
Waardsestraat 13 Nistelrode

expositie: kunst-zicht
Kerkstraat 1 Heeswijk-Dinther

theaterconcert vocal 
group Crescens
CC De Pas Heesch

de kabelgat ramblers
Kloosterkapel Vorstenbosch

vv vogelvreugd: kaarten
CC Servaes Heeswijk-Dinther 

benefietconcert 
Dijkstraat 13 te Nistelrode

maandag 18 april

film 45 Years
Filmhuis de Pas Heesch
PAGINA 17

Centrum samarpana: Yoga
Rukven 2a Heeswijk-Dinther

boek & babbel
Bibliotheek Nistelrode

Workshop: barbecue 
compleet
De Eijnderic Heeswijk-Dinther

dinsdag 19 april

5a helma van de rakt: 
bijzondere aandacht 
avond
Gagelstraat 5 Schaijk

inloopspreekuur 
fysiotherapie hoogstraat
Hoogstraat 11 Heesch

film 45 Years
Filmhuis de Pas Heesch
PAGINA 17

dokter op dinsdag @ 
bernhoven over droge 
mond en slechte adem
Ziekenhuis Bernhoven Uden

vv vogelvreugd: kienen
CC Servaes Heeswijk-Dinther


