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Jubileumviering
voor en door HaDeejers

HEESWIJK-DINTHER - Wie tot in detail op de hoogte wil zijn van alles
wat er speelt in Heeswijk-Dinther hoeft niet lang te zoeken. Op de site
www.hadeejer.nl is het te lezen én te zien, want artikeltjes worden doorgaans kracht bijgezet met mooie kiekjes. Niet sinds gisteren, maar al tien
jaar lang! Een jubileum dat gevierd gaat worden op vrijdag 28 april vanaf
20.00 uur in de grote tent op de markt op Plein 1969. Een feestelijke avond
voor en door HaDeejers met nostalgie, humor, een ludieke bingo, muziek en
vooral veel gezelligheid.
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Friday Night at Johns

Tekst: Wendy van Lijssel

Na de lancering van de papieren
HaDeejer in 2004 volgde in 2007
een gelijknamige site. Een initiatief van het bestuur van Stichting
Dorpsnieuws die ook aan de wieg
stond van de eerstgeborene. “Ik
wist dat dit de toekomst had en
het elkaar zou versterken”, blikt
Harry Mikkers terug. Hij voegt
toe: “Anders dan de papieren
versie kon en kan de site direct
inhaken op zaken die spelen. Dat
is onder de bezielende leiding
van onder meer Paul van Zoggel
en Wim van der Lubbe van meet
af aan ook gedaan.” Door up to
date te blijven qua technische
ontwikkelingen en layout, en met
hulp van een grote groep betrokken medewerk(st)ers, heeft de
site zich in de loop der jaren ontwikkeld tot een belangrijke bron
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voor alles wat er plaatselijk speelt.
Hoewel ook de digitale HaDeejer
in het begin door sommigen met
scepsis ontvangen werd, is deze
er na al die jaren nog steeds in
volle glorie.
Tien jaar HaDeejer online is dan
ook met recht reden voor een
feestje, vinden Harry, Ardith
Manders, Ton Lunenburg en Wil-

ma van Zoggel; de leden van de
feestcommissie. Een viering zoals
de site zelf: Voor en door HaDeejers. Met hulp van De Toren
Eten en Drinken, die haar tent
op de markt beschikbaar stelt en
zorgt voor de catering, is iedereen
op vrijdag 28 april vanaf 20.00
uur uitgenodigd voor een avond
vol vertier. Geen strak programma, maar luchtig waarbij er op lu-

‘Iedereen krijgt een
gratis consumptie en de
eerste vijftig feestgangers
ontvangen een leuke attentie’
Alle tandartsbehandelingen en
het tandtechnisch laboratorium
onder één dak!
• Implantaten
• Klikgebit
• Kunstgebit
• Reparaties
Tandarts Heeswijk
Balledonk 35
5473 BD Heeswijk
0413-292649
www.tandartsheeswijk.nl
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dieke wijze ook aandacht is voor
de jubilaris. “Er zijn in tien jaar tijd
80.000 foto’s gemaakt. Een selectie ervan is verwerkt in een humoristische bingo, met medewerking
van Toos en Patries, waar iedereen gratis aan mee mag doen.
Op een megagroot scherm laten
we genummerde foto’s voorbij komen. Wie één of twee rijtjes of een
kaart vol heeft, verdient een leuke
prijs”, leggen genoemden uit. De
hele avond wordt gepresenteerd
door Peter van Daal. Na de bingo is er een pauze waarbij in een
slideshow nog talloze foto’s de revue passeren waarna iedereen met
de beentjes van de vloer mag op
de muziek van coverband Friday
Night at Johns. Wie jarig is trakteert, geldt ook in deze. Iedereen
krijgt een gratis consumptie en
de eerste vijftig feestgangers ontvangen een leuke attentie. Ardith,
Harry, Ton en Wilma hopen velen
te begroeten om de verjaardag
van de Koning dit jaar niet één,
maar ‘gewoon’ twee dagen achter
elkaar te vieren.
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Voor de actuele agenda van
Koningsdag kijk je op
www.mooibernheze.nl
Activiteiten stuur je naar
info@demooibernhezekrant.nl

AKKER-ZONWERING
ROLLUIKEN
KUNSTSTOF KOZĲNEN

Zie pagina 13
MAATWERK UIT EIGEN WERKPLAATS

Zoggelsestraat 21a, Heesch
T. 0412 - 45 3113
www.akker-zonwering.nl

Cereslaan 12A - 06-22692338
Info@vanderheijdendakkapellen.nl
www.vanderheijdendakkapellen.nl

Jumbo Wiegmans Heesch
Jumbo Nistelrode

Jumbo Heeswijk Dinther
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BERNHEZE - “Toegegeven, jeu de boules staat voor mij niet echt op
nummer één wat betreft zaterdagavond-activiteit. Wat dat betreft
trekken festivals me toch net iets meer. Maar toen ik gevraagd werd
om mee te doen aan het Bernheze Strand Jeu de Boules toernooi,
dacht ik wel: Waarom niet? Genieten van een - hopelijk - stralende dag op het terras, terwijl ik mijn competitieve ik af en toe mag
testen tijdens een potje jeu de boules. Lijkt me een ideale, gezellige
combinatie!”
Aan het woord is Ellen van
Dinther. Een jonge deelneemster
van het Bernheze Strand Jeu de
Boules toernooi die graag de uitdaging aan gaat. Ze zegt puur
voor de lol mee te doen, maar
ze weet nu al dat haar aangeboren fanatisme er voor zorgt dat,
wanneer ze eenmaal op de baan
staat, ze toch heel graag zou
willen winnen. Al is het maar om
de meer ervaren, dus ook een
tikkeltje betweterige boulers, de
mond te snoeren. Dat ze tussen
de wedstrijden door meteen op
het terras kan ploffen, ziet ze als
een zeer prettig bijkomstig voordeel.
“Ik verwacht dat het een heel
gezellige dag gaat worden”, aldus Ellen. “Normaal gesproken
heb je contact met je leeftijdsgenoten, maar ik vind het altijd wel
leuk om nieuwe mensen te leren
kennen van alle leeftijden. Vooral als dat op een ongedwongen,
ontspannen manier gaat. Een
potje jeu de boules lijkt me een
prima gelegenheid daarvoor.
Dus toen ik gevraagd werd om

mee te doen met het toernooi
op 6 mei en mijn agenda op die
dag nog leeg bleek te zijn, heb ik
zonder al te veel nadenken gewoon ‘ja’ gezegd.”
Zo zie je maar, je moet het gewoon doen. De stoute schoenen
aantrekken en de jeu de boules-uitdaging aangaan. Daag de
ervaren boulers uit en laat zien
waarom de jeugd ook op een
jeu de boules baan de toekomst
heeft.
Met jouw team van twee personen kun je je voor 30 april opgeven via
bernhezestrandjeudeboules@
hotmail.com of via Leny van de
Ven, 06-48564833 of Jan Wijnen, 06-19708975.
Op zaterdag 6 mei beginnen de
wedstrijden om 10.30 uur op het
Raadhuisplein in Nistelrode.
Deelnemende teams worden om
10.00 uur verwacht. Geef je op
en wie weet sta jij dan op het
hoogste podium op het Raadhuisplein in Nistelrode.

kooktip

Gember

Kloosterkapel kunst- en cultuuragenda:
Vooraankondiging Zomeryoga
EEN KANS OM TE ERVAREN
WAT YOGA MET JE KAN DOEN.
Door Gerry Rooijakkers en Lea
van den Bergh.
Data: 8, 15, 22 en 29 mei en
12 en 19 juni.
De lessen zijn los van elkaar te
volgen.
Info en aanmelden:
Gerry: 0413-366032.
©GerryR&LeavdB
Aanmelden of meer informatie: www.kloosterkapelvorstenbosch.nl / info@kloosterkapelvorstenbosch.nl

Donzel 92 - Nistelrode
06-25295586
info@hofvandonzel.nl
www.hofvandonzel.nl

Schil een stukje
gember met
een lepeltje.
Het schilletje gaat er
dan perfect langs
de contouren af.
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Column
Nieuwe hoofdsponsor
kinderboerderij De Nissebisjes Marieke Moorman

Burgemeester Bernheze

Poep aan je schoen!

Nistelrode – Kinderboerderij
De Nissebisjes heeft een nieuwe hoofdsponsor. Van Tilburg
Mode & Sport heeft toegezegd
te zorgen voor de basisvoorzieningen zodat de kinderboerderij, die druk bezocht wordt, kan
blijven voortbestaan.

Begin dit jaar overleed Jan Kruis, de striptekenaar van ‘Jan, Jans
en de kinderen’. Zijn strip stond bijna 30 jaar elke week in Libelle.
Ik las ‘m vroeger altijd als ik bij mijn opa en oma op bezoek was.
Als kind moest ik erg lachen om de stripfiguren, in het bijzonder
om de verloofde van Catootje. Die heette Jeroen en zei altijd;
‘Poep aan je schoen!’

De kinderboerderij heeft een
tiental vrijwilligers, die samen
met Martien Verkuijlen zorgen
dat alle dieren op tijd hun eten
krijgen en dat het hok verschoond wordt.

links naast
de kanz
Cavia’s, konijnen, kippen, schapen en een eekhoorn zijn onder
andere dieren die de kinderboerderij rijk is.

Laat kinderen spelen zonder risico
op poep aan hun schoen

V.l.n.r.: Initiatiefnemer Bas Poort, Rick Meulendijks, Paul van Tilburg,
Jan van den Akker, Herman van der Ven, Harrie van den Broek en Chrisjan
van Kessel. Niet op de foto: Martien Verkuijlen, Jos van den Broek en
Frans van Geffen

Ook verkoopt de kinderboerderij verse eieren, tien eieren voor
€ 1,50. Kom gerust een kijkje

nemen bij de kinderboerderij
op Maxend 6, links naast Brede
School De KanZ!

Heerlijk Heesch:

Culinair genieten

Heesch – De restaurateurs uit Heesch en omgeving hebben zich opnieuw verenigd om jong en oud op
20 en 21 mei in de watten te leggen tijdens HEERLIJK HEESCH. De Misse wordt omgetoverd tot een
plek waar je je thuis voelt, zomaar midden in Heesch. Restaurateurs en andere horecaondernemers zetten zich speciaal voor dit evenement in om culinaire hoogstandjes en lekkere drankjes te serveren. De
organisatie zorgt voor muziek en andere zaken om het iedereen naar de zin te maken.
De Misse bruist tijdens HEERLIJK
HEESCH van gezelligheid bij muziek en andere vermakelijkheden. De sfeer is optimaal om je te
ontspannen en te genieten van
lekkere en fraai ogende heerlijkheden. De Misse wordt speciaal
voor dit weekend omgetoverd
tot een huiselijk geheel, inclusief
tuin, met sofa’s, fauteuils, hangplekken en - vooral - gezelligheid!
De restaurateurs, organisatie en
horecaondernemers hebben al
veel zin in dit mooie voorjaarsfeest en proberen de lekkerste
gerechten uit die passen binnen het decor van een huiselijke sfeer. Thuis voel je je veilig

Aan die gevleugelde uitspraak moest ik denken, toen ik een brief
van de leerlingen van De Bolderik uit Heeswijk-Dinther kreeg.
Hun school ligt naast een speelveldje en dat veldje ligt bezaaid
met hondendrollen. Als de kinderen er spelen, moeten ze goed
uitkijken om niet in de poep te trappen. Ze vroegen me om er wat
aan te doen.
De klacht van de leerlingen van De Bolderik was niet de enige.
De laatste tijd nemen de geluiden over hondenpoepoverlast in
de gehele gemeente toe. Reden dus om daar met elkaar wat aan
te doen.
Eerst een korte opfriscursus: uw hond moet aangelijnd zijn en
hondenpoep moet u zelf opruimen. Dat kan heel eenvoudig met
alle hulpmiddelen die er zijn. En als u uw hond uitlaat op de
uitlaatstroken, ruimt de gemeente het voor u op. Om het opruimen
van de hondenpoep te stimuleren, controleren onze handhavers
de komende tijd extra op plekken waar we veel klachten over
krijgen. De honden en hun baasjes die alles
netjes opruimen verrassen we met een
kleine attentie. Doet u dit niet, dan riskeert
u een boete van maar liefst € 149,-.
Ook de kinderen van De Bolderik
kwamen in actie. Op hun speelveldje
plaatsten ze vorige week vlaggetjes
in de hondendrollen. Dat waren er
maar liefst 78! Ik hoop van harte dat
de boodschap daarmee duidelijk is:
laat kinderen spelen zonder risico
op poep aan hun schoen.

en vertrouwd, dat gevoel zal De
Misse je ook tijdens HEERLIJK
HEESCH geven.
20 en 21 mei: Op zaterdag van
17.30 tot 01.00 uur en op zondag van 14.00 tot 22.00 uur.
Toegang gratis.
In elk geval kom je de volgende paviljoens tegen op HEERLIJK
HEESCH:
Van Gruijthuijsen Catering
Restaurant ’t Bomenpark
Bistro Louis
De Bakkers Lamers
Het Raadhuis Lithoijen
Bar Restaurant Wolters
Eetcafé ’t Tunneke
Gastronomia Italiana

Brasserie ’t Oude Raadhuis
Sushi en Teppanyaki
Restaurant Tanuki
Restaurant De Kapel
Restaurant Het Sentiment
Pannenkoekenhuis Heesch
Restaurant Versaen
Jumbo Wiegmans
Tekst: Martha Daams
Foto: Marcel van der Steen

Persoonlijk contact.
Ook na het afsluiten
van uw hypotheek.
Kom
gerust
langs!

Donderdag 11 mei

Asperge/Wijn Avond

Kijk voor de actuele
agenda op
www.mooibernheze.nl

De kosten van deze avond zijn € 75,- per persoon.

Inclusief: huisaperitief, bijpassende wijnen,
4-gangen aspergemenu, koffie/thee met friandises.
Reserveren kan telefonisch via 0413-320016
of via www.hetsentiment.nl/reserveren
Wij heten u graag welkom bij Het Sentiment.
Met gastvrije groet, Team HeT SenTImenT
Raadhuisplein 7 | 5473 GC Heeswijk-Dinther | 0413 - 320016
www.hetsentiment.nl

Video Design
Lunenburg
Video Design
kostbare
UwUw
kostbare
‘oude’
Lunenburg
8 mm‘oude’
film op dvd
Uw Jhr.
kostbare
‘oude’
8 Speelmanstraat
mm film
22
Heeswijk, 06-22066338
8 mmop
film
op dvd
dvd
Jhr. Speelmanstraat 22
Heeswijk, 06-22066338

Grunsven
& Haerkens
Van Van
Grunsven
& Haerkens
Hoofdstraat
100 A, 5473 AT Heeswijk
- Dinther
Hoofdstraat 100A, 5473
AT Heeswijk-Dinther,
0413-291980
Julianastraat 12, 5258 NB Middelrode
Julianastraat 12, T5258
NB
Middelrode,
073-7820167
0413 - 29 19 80 Heeswijk - Dinther
Heilig Hartplein 6A,T5275
Dungen,
073-7820106
073 -BM
782Den
01 67
Middelrode
I www.vangrunsvenhaerkens.nl
www.vangrunsvenhaerkens.nl
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gezondheid in balans

ZORG EN HULP

Spoed, als elke seconde telt
Alarmnummer Brandweer,
Ambulance en Politie 112
Doven en slechthorenden
spoedeisende hulp 0900-8112
Geen spoed
Brandweer 0412-458888
Politie 0900-8844
Politie doven en slechthorenden
0900-1844
Huisartsenpost 0900-8860
bernheze
Ons Welzijn 088-3742525
info@sociaalteambernheze.nl
www.ons-welzijn.nl
Thuiszorg Pantein
Voor al uw zorgvragen 0900-8803
www.thuiszorgpantein.nl
Heesch
Huisartsen
Huisartsenpraktijk P.J.A.
van der Burgt
Langven 24, 0412-453798
Spoed overdag: 0412-455282
Huisartsenpraktijk De Zwaan
en Van Sonsbeek
Schoonstraat 21
0412-450802
Spoed overdag: 0412-450802
Huisartspraktijk L. van Cruchten
’t Dorp 37, 0412-451355
Spoed overdag: 0412-454945
Mw. N.A.M. Hiemstra
Hoogstraat 1a, 0412-451380
Spoed overdag: 0412-452739
Apotheek
BENU Apotheek Heesch
open ma.-vr. 8.00-17.30 uur
zaterdag 11.00 - 13.00 uur
0412-451971
BrabantZorg
Locatie: Heelwijk en Thuiszorg
Heelwijk/Laarstede
Mozartlaan 2, 0412-465500
www.brabantzorg.eu
Heeswijk-Dinther
Huisartsen
Huisartsenpraktijk
De Vrij-Kesselaer
Plein 1969 13b, 0413-292350
Spoed overdag: 0413-292730
Huisartsenpraktijk Heilaren
Heilarensestraat 64
0413-292922
Spoed overdag: 0413-293393
Apotheek
Apotheek Heeswijk-Dinther
Plein 1969 13a
Open ma.-vr. 8.30-18.00 uur
tussen 12.30 en 13.30 uur
gesloten. Buiten openingstijden
voor spoedeisende recepten
kunt u naar de Regioapotheek in
Bernhoven, naast de hoofdingang
van het Ziekenhuis Bernhoven
Uden. 0413-381848
Laverhof
Locaties Cunera, De Bongerd en
ondersteuning thuis
Zijlstraat 1, tel.: 0413-298100
Nistelrode / vorstenbosch
Huisartsen
Huisartsenpraktijk Nistelrode
Beekgraaf 58a. 0412-611250
Apotheek
Apotheek Nistelrode
open ma.-vr. 8.30-17.30 uur
zaterdag 11:00-12:00 uur
buiten openingstijden voor
spoedeisende recepten bij de
Regioapotheek in het
Ziekenhuis Bernhoven.
0412-614035
BrabantZorg
Locatie: Laarstede en Thuiszorg
Heelwijk/Laarstede
Laar 40, 0412-407020
www.brabantzorg.eu
Verloskundige Nistelrode-Heesch
Verloskundige praktijk NOVA
Mozartlaan 2 Heesch
0412-646839
spoed: 06-53673167
www.novaverloskundigen.nl
Loosbroek
Huisartsen & Apotheek vindt
u onder meer in Heeswijk-Dinther
& Nistelrode. De huisartsen uit
de regio draaien diensten in
Loosbroek.
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Kookgroepen op zoek
naar kookspullen!
Schadewijkstraat 6, 5384 BC Oss
Postbus 322, 5340 AH Oss
088 3742525
www.ons-welzijn.nl

Locatie Bernheze
Vrijwilligerspunt
Ank Meertens
06-14342803

J.C. Checkpoint
Ingrid Engelbart
Adrie van den Berg
Sanne van Susteren
0412-456546
www.jongerenwerkbernheze.nl
Sociaal Team
088-3742525
info@sociaalteambernheze.nl

ONS welzijn heeft iedere maandagavond een kookgroep voor volwassenen en iedere dinsdagavond een
kookclub voor jongvolwassenen. Op de locatie van
ONS welzijn aan De la Sallestraat in Heesch wordt er
gezamenlijk gekookt en daarna gezellig samen gegeten. Dé manier om elkaar in een ontspannen sfeer te
ontmoeten! De kosten bedragen € 3,50 per keer.
De kookgroep op maandagavond bestaat uit volwassenen die gezamenlijk koken en eten. Iedere deelnemer doet hierin wat hij kan of leuk vindt. Enkele
deelnemers verzorgen ook de moestuin, waarvan
groenten en kruiden worden gebruikt bij het bereiden
van de maaltijden.
De kookgroep op dinsdagavond wordt begeleid door
een vrijwilliger. Het is bedoeld voor jongvolwassenen die willen leren koken. De deelnemers doen zelf
boodschappen, koken samen, eten samen en ruimen
de boel netjes op. Het recept gaat iedere week mee
naar huis. Voor deze kookgroepen zijn we op zoek
naar enkele kookspullen: pannen, braadpannen, koekenpannen, een wok, soepkommen, grote schalen,
snijplanken, bakvormen, ovenschalen, kookschorten,
vershouddozen, een aanzetstaal en bestek.
Mocht je bovenstaande spullen hebben en gebruik je
ze niet meer? De kookgroepen zouden er heel blij mee
zijn.
Als je spullen wilt doneren kun je mailen naar
denise.vanlent@ons-welzijn.nl of
maaike.vanheeswijk@ons-welzijn.nl.

Extra handwerkverkoop
Ziekenvereniging Horizon

Kort nieuws
Lezing: Bisschop
Bekkers
HEESWIJK-DINTHER - Bisschop Bekkers, een bijzondere man van Brabant en
het Nederlandse volk.
Deze presentatie wordt gegeven door de
heer van Kreij uit St. Oedenrode op donderdag 20 april om 20.00 uur in de heemkamer van Heemkundekring De Wojstap
Raadhuisplein 21a Heeswijk-Dinther.
Voor leden is het gratis, aan niet-leden
vragen we € 2,-.

Rocken met
Q-Size & Friends
Loosbroek Normaliter
spelen
ze met zeven. Ter
gelegenheid
van
hun 20-jarig jubileum maakt de band
Q-Size er op zaterdag 22 april vanaf
21.00 uur in zaal Kerkzicht in Loosbroek
een nog een dollere boel van dan gebruikelijk.
Naast zangeressen Marie-José en Karin wordt de microfoon deze avond gegrepen door of gedeeld met maar liefst
vijftien bekende, bevriende collega’s van
bands. De toegang is gratis.

Hartstichting bedankt
collectanten en
inwoners van Heesch
HEESCH - De jaarlijkse Hartweek van de Hartstichting van 2 tot en
met 8 april heeft dit jaar een mooi geldbedrag opgeleverd in Heesch.
De Hartstichting wil haar vrijwilligers en collectanten van harte bedanken voor hun steun in dit bijzondere jaar.

HEESCH - Een uitgelezen mogelijkheid om iets leuks te kopen voor
moederdag of een andere feestelijke gelegenheid want op zondag
23 april houden de leden van de handwerkgroep van de Heesche
ziekenvereniging Horizon een extra openbare verkoopdag.

Want het was de vijftigste collecte. Dankzij de giften kan de
Hartstichting werken aan oplossingen om hart- en vaatziekten
eerder te herkennen en op te
sporen.

Bovendien ondersteunt de koper
daarmee het werk van Ziekenvereniging Horizon Heesch, die
zich al jaren inzet voor de zieken,
eenzamen en gehandicapten uit
Heesch.
De verkoop begint na de kerkdienst van 11.00 uur en duurt

Ruim 25 collectanten in Heesch
gingen tijdens de Hartweek op
pad om donaties te verzamelen
voor onderzoek naar signaalstofjes in het bloed die helpen
een naderend hartinfarct op te
sporen. Voorbeelden hiervan zijn
eiwitten, moleculen en bloedcel-

tot 16.00 uur. Iedereen is van
harte welkom en wordt uitgenodigd om even een kijkje te
komen nemen in de dagkerk
van de Petrus’ Bandenkerk aan
de Kerkstraat. En...ook de koffie staat zoals gewoonlijk weer
klaar!

Vier Koningsdag
in stijl! € 2,99
Parkstraat 8 - 5388 HS Nistelrode - 0412-201202 - nistelrode@readshop.nl

len. Door te meten welke stoffen actief zijn, en hoeveel ervan
aanwezig zijn, krijg je veel informatie over wat er gaande is in
het bloed en de bloedvaten. Hoe
beter we deze signaalstoffen leren kennen, hoe beter het risico
op een hartinfarct ingeschat kan
worden. Zo kan aan mensen op
tijd de juiste behandeling geboden worden en een hartinfarct
voorkomen worden.
Voor meer informatie:
www.hartstichting.nl.

ACCOUNTANCY - BELASTINGEN - ADVIES

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

WWW.FINOVION.NL
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Op

weg naar

koningsdag met...

vorstenbosch

Sportiviteit en gezelligheid voorop
Om 15.00 uur
begint een leuke
activiteit voor
kinderen van een
tot zes jaar

voor de jeugd en een gezellig
samenzijn.

V.l.n.r.: Frank, Hennie, Rob, Wilbert, Kitty, Koen, Jeannette

Tekst: Tamlyn van Lanen Foto: Marcel van der Steen

VORSTENBOSCH - Tijdens de Koningsfeesten en het Oranjefestijn in Vorstenbosch zijn er allerlei sportieve activiteiten voor jong en oud. Koningsavond wordt sportief gestart met beachvolley en beachvoetvolley. Koningsdag staat in het teken van de jeugdzeskamp. Rondom al deze sportieve activiteiten
wordt er ook gevierd en gefeest.

Na het
toernooi is
er nog een
gezellige
feestavond
met DJ Nick

Koningsavond begint met een
beachvolley- en beachvoetvolleytoernooi op het terrein van
Stichting Jeugdbelangen aan de
Tipweg, waar iedereen van veertien jaar en ouder met een team
van vier personen aan mee mag
doen. De wedstrijd wordt afgesloten met een gezellige barbecue. Ook als je niet meedoet met
het toernooi, kun je je hiervoor

opgeven. Na het toernooi is er
nog een gezellige feestavond
met DJ Nick.

Om 14.00 uur start daar ook de
zeskamp, voor kinderen vanaf
groep 2 tot en met vijftienjarigen. De zeskamp wordt afgesloten met een ‘Minute to Win it’.
Om 15.00 uur begint een leuke
activiteit voor de kinderen van
een tot zes jaar.

Op Koningsdag zelf is er om
10.30 uur een fietstocht voor gezinnen. Er is een route van achttien kilometer en een route van
35 kilometer. Beide routes starten en eindigen bij het gebouw
van Stichting Jeugdbelangen.

Er is ook oog voor alle gedecoreerden. Om 14.30 uur wordt
iedereen die een lintje heeft ontvangen gehuldigd. Ook alle oudgedecoreerden worden daarvoor
uitgenodigd. De dag wordt afgesloten met een prijsuitreiking

Alle feestelijkheden op Koningsdag en -avond worden georganiseerd door de plaatselijke horeca, Stichting Jeugdbelangen
en Oranjecomité Vorstenbosch.
Hennie van den Brand en Rob
van der Wijst zitten in de organisatie namens het Oranjecomité,
Wilbert van Lankveld vertegenwoordigt Stichting Jeugdbelangen en de horeca wordt verzorgd
door Coen en Kitty Jansen van
Bar - Eetcafé De Ketel en Frank
van Tilburg en Jeannette van
Loon van café De Schaapskooi.
Wil jij je aanmelden voor
één van deze activiteiten?
Stuur dan een mail
naar konings-feestenvorstenbosch@gmail.com.

it’s not easy being green

Gelukkig
hebben
wij
nu
’n
heerlijk
biologisch
brood
voor
je
Een brood van 100% biologisch meel en 100% desem. We maken deze in volkoren en wit.

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

En natuurlijk bakken wij het op onze manier. Het krijgt lange tijd om te rijpen
en tot volle smaak te komen. Puur natuur !
Een brood voor elk moment
van de dag en wat u eet
met allerlei beleg.

Bi%ob-ioLlogaischmmeeelrs
100
100% desem
proefprijsje

www.debakkerslamers.nl
in Maren-Kessel,
Haren (bij Oss)
en onze winkels
in Oss en Heesch

normaal 3,50

e bakkers
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:
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Uitslagavond HaDee Kwis
HEESWIJK-DINTHER – Wie mag zich een jaar lang het slimste team van Heeswijk-Dinther noemen? Het
antwoord op die vraag wordt zaterdag 22 april bekend gemaakt tijdens de uitslagavond van de HaDee
Kwis in Heeswijk-Dinther.
De HaDee Kwis werd op vrijdag
31 maart gehouden. Er deden
dit jaar 93 teams mee die weer
tal van vragen en opdrachten
voorgeschoteld kregen. De Geheime Proef bestond uit verschillende fragmenten van onder
meer tv-series, films en reclames.
Verder was er een schietproef
voor de teamcaptains en een
kookopdracht die bestond uit de
bereiding van een hutspot met
hachee.
Zaterdag weten we wie De Tuin-

Koffiemiddag
HEESCH - In samenwerking met de gemeente Bernheze organiseert
de Raad Gecoördineerd Ouderenwerk Heesch een belangrijke koffiemiddag. De Wmo-consulente Loes Kuijper van het team Zorg
gemeente Bernheze komt naar CC De Pas om belangstellenden te
informeren over de Wmo.
Voor ouderen zeer belangrijk
om bij de tijd te blijven. Zij zullen worden geïnformeerd over
de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Hallo, ik ben Alice, een bescheiden schildpadpoesje van nog geen
twee jaar. In het begin liet ik me niet goed zien maar sinds kort
ben ik steeds vaker te bewonderen. Ik vind het allemaal nog
wel erg spannend, maar durf heel soms al iets van iemands
vinger te likken en heel voorzichtig geaaid te worden. Nu
ik de mensen wat beter leer kennen, word ik steeds wat
dapperder.
En weet je wat ik erg leuk vind? Spelen! Heb jij een fijne
mand voor me en geduld, zodat ik de wereld kan ontdekken op mijn eigen tempo en tot bloei kan komen? En lekker
veel tijd om met een hengel met veertjes met mij te spelen?
Kom dan snel eens naar me kijken. Ik sta ook op
www.dierenasiels.com en www.facebook.com/hokazo!

Dierenopvangcentrum Hokazo - Lange Goorstraat 6 - 5406 XE Uden tel. 0413-260546 - e-mail: admin@hokazo.nl – www.hokazo.nl

Wat is er veranderd?
Wanneer krijgt iemand wel ondersteuning en wanneer niet?
Wat kunnen de Wmo-consulenten van het team Zorg voor deze
mensen betekenen?
De gemeente biedt gratis
cliëntondersteuning aan.
Bovendien komt er iemand van
welzorg, die een korte presentatie geeft over hulpmiddelen die
door Welzorg en Pantein verstrekt of verhuurd worden.
Natuurlijk is er gelegenheid om
vragen te stellen en zijn er informatiefolders om mee te nemen.
Uit privacyoverwegingen wor-

ders zal opvolgen als winnaar
van de HaDee Kwis. Of weet
de vriendengroep het ook dit
jaar weer voor elkaar te krijgen
als beste uit de bus te komen?
De organisatie kan alvast dit verklappen: het is ongekend spannend! De uitslagavond wordt
gehouden in De Toren aan de
Torenstraat in Heeswijk-Dinther.
De avond begint om 20.00 uur,
de formatie RUM (Roept U
Maar!) zorgt voor de muziek. De
toegang is gratis.

den er geen persoonlijke situaties of aanvragen besproken.
De koffiemiddag vindt plaats op
op vrijdag 21 april in CC De Pas.
Aanvang 14.00 uur; de zaal is
open om 13.30 uur. Mis deze
koffiemiddag niet!

Oproepje aan de
inwoners van Heeswijk
Ons mam (93 jaar) woont sinds januari in Cunera in Heeswijk.
Mijn zus Monique bezoekt haar elke week. Monique woont
helemaal in Friesland, vlakbij Dokkum.
Ze blijft elke week drie nachten over. Tot nu toe kon ze in mama’s
huis, maar 30 juni is dat afgelopen omdat het huis verkocht is.
Daarom mijn oproep namens mijn zus: heeft iemand in Heeswijk
vanaf 1 juli een plekje voor haar om drie nachten per week te
kunnen overnachten? Dat zou fantastisch zijn. Graag tot hoors,
Mayke Hendriks-van de Ven.
Nistelrode
Email: keesenmayke@ziggo.nl
Telefoon: 0412-612798 / 06-16673974.

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

Al ruim 90

jaar regelen wij

UW ZIEKENVERVOER MET
PERSOONLIJKE BEGELEIDING

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

LUCHTHAVEN- en ZAKENVERVOER

OPGEVEN IS INDERDAAD GEEN OPTIE
Merel van Erp-van Wanrooij gaat rennen - joggen - lopen - sjokken, ter nagedachtenis aan haar opa,
Martien van Wanrooij, met wie zij heel erg close was en natuurlijk voor alle mensen in haar familieen vriendenkring die met deze verschrikkelijk ziekte te maken hebben (gehad).
Hoofdprijs ‘The Temple Challenge’ voor tien personen is beschikbaar gesteld door Escaperoom
Nistelrode. Kienkaart kost € 5,- voor tien ronden. Entree is gratis.
Sponsoren, maar niet aanwezig? Doe mee met de loterij voor een mooie prijs. Geef het geld mee in
een envelop met naam en adres, de winnaar krijgt bericht. Dank u wel voor alle support.

Publieksavond bij Sterrenwacht Halley
HEESCH - Op vrijdagavond 21 april is Sterrenwacht Halley voor publiek geopend. Het programma begint om 21.00 uur en duurt ongeveer twee uur. Het is leuk en interessant voor alle leeftijden. Vooraf
aanmelden is niet nodig.
Entree op de publieksavond: € 5,- per persoon. Kinderen tot en met
12 jaar betalen € 3,-.
Sterrenwacht Halley, Halleyweg 1, 5383 KT Heesch
0412- 454999, www.sterrenwachthalley.nl.
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Vrijwilliger

in Bernheze

Arie Kemps: Een onmogelijke vraag
NISTELRODE - Mijn vraag aan Arie Kemps om in het kort een indruk van hemzelf en de Dorpsraad
Nistelrode te geven, is feitelijk een onmogelijke vraag. Als zoon van een boer groeit hij op in Oirschot.
Na zijn studie en militaire dienst gaat hij werken. Arie zet uiteen hoe zijn leven in voortdurende ontwikkeling is geweest. Na beëindiging van zijn carrière kan hij terugkijken op een drukke en veelzijdige
loopbaan. Ook heeft hij ondertussen met zijn gezin een fijne woonplek in Nistelrode gevonden.
ervaring in te zetten voor het
dorpsbelang. Hij is bekend met
de manier van handelen in het
bedrijfsleven, maar de andere
werkmethoden en procedures
van de gemeentelijke overheid
zijn voor Arie een ware uitdaging
en een echt leerproces.
Belang Dorpsraad voor Nistelrode
De Dorpsraad is een belangrijk
platform tussen enerzijds de gemeente en de politiek en anderzijds de burgers. Het ontstane
platform krijgt gestalte door zich
aan te sluiten bij een al lopend
project (Nestelré).

Tekst: Annie van den Berg - Vrijwilliger Ons Welzijn

Ontstaan Dorpsraad Nistelrode
Van een volle agenda naar een
lege agenda. Wat nu? Arie bezoekt een avond van de loca-

een leuke uitdaging voor jou’.
Hij denkt hierover na en gaat te
rade bij bestaande initiatieven in
Loosbroek en Vorstenbosch. Arie

In de loop van de tijd ontstaan
nieuwe plannen met ieder een
eigen werkgroep waarvan Arie
voorzitter is. Een actueel project
is Burenhulp Nisseroi. Vanuit dit
project is hij samen met anderen
bezig de ‘Gezond en Fitheid Dagen’ te organiseren. Hiervoor is
nu al een enorme belangstelling.

Aanbiedingen
geldig
van
Aanbiedingen
geldig
van1819t/m
t/m24
27 juli
april2014
Aan Laar / Tramstraat - Nistelrode

Vorstenbosch
0413-363645

Nistelrode
0412-611282

1 pond verse
worst
1 pond half om
half gehakt

Magere
runderlappen

Samen

Ontbijtspek

€ 7,00

Kipvinken
100 gr.

€ 1,25

Van betekenis
zijn voor
Nistelrode

schrijft een ondernemingsplan
en ‘pingpongt’ diverse malen
met de wethouder over de juiste
opzet. Hierna lukt het Arie om
met een divers achttal mensen
uit het dorp het bestuur van de
Dorpsraad te vormen. Dit alles
geschiedt op vrijwillige basis.

gen bijwonen, voorbereiden en
uitwerken, vergen ontzettend
veel tijd. Voor Arie geen punt.

Belang Dorpsraad voor Arie
Voor Arie zelf is het belangrijk om alsnog, nu hij niet meer
werkt, op een voor hem uitdagende manier door middel van
de Dorpsraad, van betekenis te
zijn voor Nistelrode. Hij ervaart
het als zinvol om zijn kennis en

Opnieuw een uitdaging. Zonder
Nistelrode te kort te doen, een
uitdaging om voor te gaan.

Wel is het voor hem van belang
om qua aandacht de juiste balans te vinden tussen dit vrijwilligerswerk en zijn thuissituatie.

Kijk op
www.dorpsraadnistelrode.nl en
www.burenhulpnisseroi.nl voor
meer informatie.

Groent� e� frui�
d�’� d� klo�
ron� geniete�
EkoPlaza webshop
afhaalpunt

STOOFSCHOTEL 500 gram € 1.50
ASPERGE SALADE 200 gram € 1.95
CLEMENMIEL MANDARIJNEN 10+2 GRATIS
Verse Hollandse aardbeien
Laar 80a • 5388 HK Nistelrode • Tel. 0412-612426
info@ceelengroentefruit.nl

Appelfleur

Schoonheids- en kapsalon, pedicure en manicure

Thea en Eline van Dijk

Meld je nu aan
voor het burgerpanel

n mooi
Ik weet ik be
h nog even
,maar ga toc
n Eline
naar Thea e
te laten
om mijn haar
knippen.
im
Tot straks W

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

GITAARLES
VOOR
50-plussers
Geen noten
Begeleiden
liedjes
jaren ’60 en ‘70
Info:

nicovandewetering@kpnmail.nl

5,95

6 personen
nu

Luchtige wener gevuld met
appels uit de streek, room,
spijs en krenten

www.tipmooibernheze.nl

Hoi meiden

€ 1,20

100 gr.

Opnieuw een uitdaging
Overleg plegen en vergaderin-

‘Arie schrijft een ondernemingsplan en ‘pingpongt’
diverse malen met de wethouder over de juiste opzet’
le politiek. Hier stelt men: ‘Het
oprichten van een dorpsraad is

€ 1,50

100 gr.

4 voorgebakken
kampioentjes

Desem wit
2e voor

voor

1,00

1,00

Authentiek brood,
heerlijk krokant

Van Mook

De
Echte Bakker
Laar 66 - 5388 HK Nistelrode - 0412-611277

Molenweg 3 - 5388 ES Berghem - 0412-745380
www.vanmook.echtebakker.nl

VOLOP PARKEERGELEGENHEID
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KBO Bernheze
KBO reis naar de
Elzas en Vogezen

Heesch - KBO Heesch reist vijf
dagen naar de Elzas en de Vogezen op 4 tot en met 8 september.
Het duurt weliswaar nog een
hele tijd voordat er vertrokken
wordt, maar nu voorlopig aanmelden is voor de belangstellenden en voor de organisatie wel
zo prettig.
Er is een enquête gehouden die
uitwees dat de voorkeur uitging
naar de Elzas en de Vogezen. De
reiscommissie is met dit gegeven
aan het werk gegaan en heeft
uit een aantal aanbiedingen een
aantrekkelijke reis gekozen.

Uit ervaring weet KBO Heesch
intussen wat hun leden waarderen. Het is een reis met volpension, inclusief alle entrees, alle excursies en voor de avond wordt
gezorgd voor enige afwisseling.
Voor eigen rekening zijn de persoonlijke consumpties.
Het programma is nu nog niet
tot in detail uitgewerkt maar dat
zal in mei/juni gebeuren. KBO
Heesch nodigt nu alvast belangtellenden uit om vrijblijvend in te
schrijven. Betalen is nog niet nodig. Dat komt bij de definitieve
inschrijving.
Op basis van de voorlopige aanmeldingen worden afspraken
gemaakt met de touroperator en
het hotel. De prijs zal in de buurt
van € 500,- per persoon komen
te liggen voor een tweepersoonskamer. Toeslag voor een eenpersoonskamer bedraagt € 80,-.
Voor meer inlichtingen en voor
de voorlopige aanmeldingen,
zonder enige verplichting, kun je
bellen met Adri van Oss,
06-205 315 25 of:
adrivanoss@gmail.com.

EHBO Heesch viert bijzonder
jubileum
HEESCH - Tijdens de afsluitavond van het seizoen, op dinsdag 11 april, werd stil gestaan bij enkele
jubilarissen, waarvan één heel bijzondere. Na de viering van haar 60-jarig bestaan als vereniging, in
november 2016, was het nu de beurt aan Gradje van Herpen om te vieren dat hij 60 jaar lid is.
Gradje was een van de eerste
leden van EHBO Heesch die een
diploma gehaald heeft en is tot
op de dag van vandaag nog zeer
begaan met de vereniging.

Gradje van
Herpen: ‘Ik ben
blij dat ik dit nog
mag meemaken’
Na ongeveer 30 jaar als voorzitter gefungeerd te hebben is
hij de laatste jaren nog lid en
ere-voorzitter van de vereniging.
Zolang het nog kan zal de nu
97-jarige jubilaris aanwezig zijn
op ledenvergaderingen en andere gelegenheden.

De 29e Open Heesche was
zeer geslaagd

78 Bridgeparen gingen de onderlinge strijd aan

HEESCH - De tafels in de grote zaal van CC De Pas gaven een mooie aanblik, met een goedgevulde prijzentafel was de organisatie er klaar voor. Vrijdagavond 7 april werd voor de 29e keer het bekende Open
Heesche Bridgekampioenschap gespeeld. In de grote zaal in CC De Pas gingen 78 paren vol overgave
de onderlinge strijd aan.
Deze wedstrijd werd georganiseerd door de Heesche Bridge-

club ‘81 die met hulp van veel
inzet van de leden er altijd weer

V.l.n.r: Rudi de Mol, voorzitter Thijs Peters en Carol Cornelissen

een geslaagd evenement van
weet te maken. De deelnemers
werden ontvangen met koffie en
de traditionele kruidkoek; tijdens
de wedstrijd werden versnaperingen aangeboden en bij vertrek kreeg iedereen een mooie
rode roos ter herinnering.
Mede dankzij de inbreng van
enkele bedrijven uit Heesch en
omgeving waren er prachtige
prijzen.
De wedstrijd werd gewonnen
door de heer Rudi de Mol en de
heer Carol Cornelissen uit Rhenen die een herinneringsbord
en een geweldig levensmiddelenpakket in ontvangst mochten
nemen.
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Van der Wijst Salaris & Advies
levert brede ondersteuning
HEESWIJK-DINTHER - Van der Wijst Salaris & Advies ontzorgt ondernemingen op gebied van personeel- en salarisaangelegenheden. Drie partners leveren samen een breed aanbod aan diensten.

kennis van regelgeving. Rob: “Ik
kom in de praktijk tegen dat in
contracten dingen staan die wettelijk helemaal niet (meer) zijn
toegestaan.”
Angeli van der Hoeven is de derde partner in het bedrijf. Ze is
juridisch onderlegd, werkt voor
de rechtbank als mediator en is
veelgevraagd in geschillencommissies. Haar specialisatie is conflictbemiddeling.
Aanbod met meerwaarde
Rob: “Tevreden medewerkers
presteren beter. Daarvoor is loon

voor het personeel, omgaan met
ziekteverzuim en het creëren
van draagvlak bij veranderingen.
Door onze samenwerking kunnen we specialistisch werken en
toch het geheel voor ogen houden. Ik kan gebruik maken van
de deskundigheden van Rob en
Angeli, zonder dat er meteen
hoge facturen bij komen kijken.”
Workshop
Jolanda: “In juli geven we tegen een laagdrempelig tarief een
workshop voor ‘kleine’ ondernemingen, met informatie, alge-

‘Door onze samenwerking kunnen
we specialistisch werken en toch het
geheel voor ogen houden’

Rob Wientjes en Jolanda Hendriks-van der Wijst

Samenwerking
Jolanda Hendriks-van der Wijst,
Rob Wientjens en Angeli van der
Hoeven kennen elkaar van een
gezamenlijk arbeidsverleden. Ze
sloegen de handen ineen om zo
een breed scala aan HR-diensten
te creëren om ondernemers te
ondersteunen. Jolanda is binnen
het partnerschap het aanspreekpunt. Zij werkt al zestien jaar als
(project)manager binnen de per-

Tekst: Henriëtte Maas Foto: Marcel van der Steen

soneels- en salarisadministratie
bij Dichterbij, een zorgorganisatie met zo’n 4.000 werknemers.
Jolanda: “In gesprekken met zorgondernemers merkte ik dat ze
behoefte hadden aan specifieke
kennis en ondersteuning en dat
ik in staat was om mee te denken
en pro-actief adviezen te geven.
Dat vormde mede voor mij de
prikkel om mijn eigen bedrijf te
starten. De samenwerking met

Rob en Angeli maakt het palet
aan diensten nog breder.”
Rob Wientjens heeft op Human
Resourcegebied zijn sporen sinds
1990 verdiend bij uiteenlopende
organisaties.
Hij is gespecialiseerd in de menselijke kant: werving en selectie,
assessment en competentiemanagement om talenten beter te
benutten. Daarnaast heeft hij

èn aandacht nodig. Voor de klant
is het prettig om daarvoor bij
één bedrijf terecht te kunnen.”
Jolanda: “In de praktijk kom ik
veel problemen tegen waar wij
bij kunnen helpen. Denk bijvoorbeeld aan nieuwe wet- en regelgeving, het opstellen van contracten, het beter benutten van
subsidiemogelijkheden, het opstellen van een reglementenboek

mene adviezen, gelegenheid om
vragen te stellen en de kans om
te netwerken. De workshop is
bedoeld voor onze klanten, maar
ook andere ondernemers kunnen
zich aanmelden.
Veel problemen zijn in verschillende sectoren hetzelfde. De bijeenkomst zal interactief zijn.”

Wil je informatie hierover? Mail naar
info@vanderwijst-salarisadvies.nl of bel 06-82582328.
Lariestraat 8 - 5473 VL Heeswijk-Dinther
www.vanderwijst-salarisadvies.nl

aan het werk
Opzij, opzij, ik heb haast…
bernheze - Dit is toch papier? Mag dit bij het plastic? Wij doen mee aan de uitdaging 100 dagen afvalvrij.
Vooraf was ik overtuigd dat we het al goed doen. Het begin heeft me duidelijk gemaakt dat we nog beter kunnen. We scheiden ons afval nog bewuster. Als ik in de winkel een pak toastjes in mijn mandje leg schiet er door
me heen dat er veel verpakkingsmateriaal omheen zit. Toch vind ik het lastig om een andere keuze te maken,
en de toastjes belanden in het wagentje.

Column
Jacqueline

2. Bewust onbekwaam
In de winkel weet ik dat het ook
anders kan, maar ik handel er nog
niet naar.
3. Bewust bekwaam
Doordat ik weet dat het anders
kan, ga ik anders handelen. Ik ga
bewust nadenken over welke actie
ik neem.

Jacqueline Gerrits is (loopbaan)coach
en eigenaar van Influsso in Heesch

Zomaar een voorbeeld van een
verandering. Bij elke verandering
doorlopen we vier fasen:
1. Onbewust onbekwaam
Eerst weten we niet dat het anders
kan.

4. Onbewust bekwaam
Doordat ik heel bewust blijf handelen, zal het steeds meer in mijn
systeem komen en ga ik onbewust
handelen.
Ik heb nog een weg te gaan voordat ik met het afval zover ben. Een
weg met geduld en vertrouwen.
In mijn werk kom ik vaak mensen

Gezocht: stratenmaker
We zijn per direct op zoek naar een
stratenmaker voor 40 uur in de week.

tegen die willen veranderen. Vooral
de tweede fase maakt dat mensen
afhaken omdat ze denken dat ze
het toch niet kunnen. Ik ben juist
blij als ik zo’n voorbeelden hoor. De
eerste stap is gemaakt, je bent je
bewust dat het anders kan. Hoera,
blijf vertrouwen!
Jacqueline Gerrits
06-23669373
info@influsso.nl
www.influsso.nl

We zoeken iemand die gemotiveerd is en netjes werk levert.
Je werkt met een vaste collega die al bij P. Zegers in dienst
is. Het liefst zien wij iemand die in het bezit is van rijbewijs
B & E en VCA, daarnaast zou het erg fijn zijn
als je al kan werken met G.W.W.-machines.
Bij interesse bellen met Paul Zegers 06-50265859.
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bernheze buiten
Een paradijs voor uw tuin bij
Verstegen Tuinplanten in Schaijk
Ruime keuze aanwezig van tuinplanten
23 april - Themazondag kruidendag
Vanaf Koningsdag
perkplanten, hang- en kuipplanten,
geraniums en fuchsia’s.
APRIL en MEI ook op ZONDAG GEOPEND
Openingstijden op onze website.

Voor nieuws en actie’s zie: www.verstegentuinplanten.nl
www.facebook.com/verstegentuinplanten
Willibrordusweg 6 - 5374 NG Schaijk - 0486-461440
info@verstegentuinplanten.nl - www.verstegentuinplanten.nl

schaijk – Aan de parellelweg, Willibrordusweg 6 langs de A50 aan de kant van Herperduin, ontdekt u
een zeer ruime sortering prachtige tuinplanten, om van elke tuin een paradijs te maken. Vanaf Koningsdag is er een groot assortiment in perkplanten, hang- en staande geraniums, kuipplanten, hangpotten
en fuchia’s.
De openingstijden zijn per seizoen verschillend, zie:
www.verstegentuinplanten.nl.

• Quoffie serveert ook diverse
soorten kruidenthee.
7 mei: Bloemschikken met tuinplanten
• Deze dag wordt opgesierd
door Gerda Boot met haar
creativeit.
• Quoffie serveert.
• Puur 13 Bloemsierkunst met
passie voor het vak.
• Terraspotten en kuipplanten.

Openingstijden
van 1 april tot en met 31 mei
Maandag: 13.30 tot 18.00 uur
Dinsdag tot en met donderdag
9.00 tot 18.00 uur
Vrijdag: 9.00 tot 20.00 uur
Zaterdag: 8.00 tot 16.00 uur
Zondag: 11.00 tot 16.00 uur.
Tijdens het voorjaar, in de maanden april en mei, gaan we themazondagen organiseren, waarbij
we bepaalde soorten planten extra aandacht geven en deze dan
in ruime sortering aanwezig zijn.

21 mei: Vaste planten en hortensia dag
• Verwonder je over de bloemschikkunsten van Delleman
• Geniet van de koffie van
Quoffie.
• Hoveniersbedrijf ‘Tuinen door
Thijs en Bart’ en een vasteplanten kweker zijn aanwezig
om uw vragen te beantwoorden.

23 april: Kruidendag
• Ontdek het plezier van kruidenplanten in je keuken met:
ambachtelijke slagerij van
Haeren.



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

Pim Langens
M 06 525 448 08

Lente op de boerderij op 26 april
Heeswijk-Dinther - Lekker knuffelen en spelen met jonge dieren, genieten van de koeien en de kalveren, een ritje met een lieve pony, springen op het luchtkussen en ontdekken wat de boerderij te bieden
heeft. Op de boerderij van familie Van Cleef is iedereen van harte welkom op 26 april.
Op het bedrijf, met 150 zwartbonte koeien met een productie
van 9800 kg melk per koe/jaar.
De koeien worden gemolken in
een 28-stands-melkcarrousel, is
er vanalles te doen.
Deze dag wordt aangeboden
door ZLTO Bernheze; deze omvat
de gemeente Bernheze welke bestaat uit de dorpskernen Heesch,
Nistelrode, Loosbroek, Vorsten-

bosch, Heeswijk en Dinther en
behartigt de belangen van 350
leden.
Op woensdag 26 april 2017 in de
meivakantie - aangeboden door
het ZLTO Bernheze - is iedereen
van harte welkom van 13.3016.30 uur.
Erg leuk voor kinderen tot 12 jaar
en de entree is gratis.

Deze dag wordt je aangeboden
door:

www.cleefshoeve.nl

MECHANISCHE ONKRUIDBESTRIJDING

D.m.v. een gasbrander verdwijnt
uw onkruid in een hand-omdraai

De hovenier voor
tuinontwerp -aanleg en -onderhoudswerkzaamheden

• Bestrating & half verharding
• Particulier & bedrijven
• 1800 m2 per uur

www.brienengroenprojecten.nl - Brandsestraat 9 - 5388 TR Nistelrode - 06-51321902

WUST
MILIEUBE
&
M
R
U
DU Z AA

Voor verdere informatie over
deze zondagen houdt u de website, advertentie’s en onze Facebookpagina in de gaten.
Een eerste bezoek aan Tuinplantencentrum Verstegen betekent
zeker een uitnodiging om telkens
weer terug te gaan, want... ook
uw tuin is een paradijs waard.
www.verstegentuinplanten.nl
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Boa en De Bolderik in actie tegen hondenpoep

BERNHEZE - Buitengewoon opsporingsambtenaar (Boa) Diana Chan-Peters
ontving de afgelopen maanden in heel Bernheze meer meldingen van overlast door hondenpoep en loslopende honden. Ze werd daarover ook op straat
aangesproken. Tegelijkertijd werden leerlingen van basisschool De Bolderik
uit Heeswijk-Dinther slachtoffer van hondenpoep. Tijd voor actie!
niet dat honden helemaal niet
op sport- en speelvelden mogen
komen, ook niet aangelijnd. Dat
levert een boete van € 149,- op.
Die overtreding wordt zwaarder
beboet dan honden los laten lopen op andere plekken waar dat
niet mag (€ 99,-) en net zo zwaar
als uitwerpselen niet opruimen.
De boete is hoger, naarmate de
overlast groter is. Voor de duidelijkheid: het Rijk bepaalt de hoogte van boetes en de gemeente
krijgt daar niets van.
Naar aanleiding van de toegenomen klachten hebben we voor
Boa Diana Chan-Peters is blij met de actie van basisschool De Bolderik
Tekst: Henriëtte Maas Foto’s: Marcel van der Steen

Hondenbeleid Bernheze
Boa Diana: “In het kader van
hondenbeleid maken we een
lijst met ‘hotspots’ waar meer
klachten over komen. Daar gaan
we dan vaker controleren. Bin-

nen de bebouwde kom moeten
honden altijd zijn aangelijnd,
behalve in de groen omheinde
losloopplaatsen. Als de hond niet
is aangelijnd, kan er een boete volgen. Veel mensen weten

Wanneer: zondag 8 oktober.
Waar: CC Servaes, Heeswijk-Dinther.
Tijd: van 10.00 tot 13.00 uur.
Ken jij het ook? De kast ligt
vol met kinderkleding die
niet meer past of speelgoed
waar niet meer mee gespeeld
wordt! Koor Amicanto uit
Dinther biedt je de mogelijkheid om dit te verkopen op
een tweedehands kinderkleding-/speelgoedbeurs. Met
de zomer in aantocht kan
het aantrekkelijk zijn om voor
€ 7,50 een tafel te huren.
Voor het huren van een tafel of meer informatie, neem
contact op met Lion Langenhuijzen of Anne-Marie Dangé.
j.langenhuizen@home.nl
dange@ziggo.nl

De Bolderik
Peet Mangnus van De Bolderik:
“Toen we met de combinatiegroep 5/6 in het kader van ‘Gezond leven’ elke dag een rondje
gingen rennen op het veld, bleek
dat kinderen telkens poep aan
hun schoenen hadden. Het ren-

‘Ik hou van uw hond,
maar niet van zijn stront’
heel Bernheze een handhavingsproject opgezet. We beginnen
met waarschuwen, daarna volgt
lik-op-stuk-beleid en gaan we

Kort nieuws
Koor Amicanto
organiseert een
tweedehands
Kinderkleding/
speelgoedbeurs

direct boetes uitdelen. Maar we
willen ook goed gedrag belonen. Mensen die wel netjes de
uitwerpselen van hun hond opruimen krijgen een reflecterende
hondenband cadeau. Het is belangrijk om de nadruk op positief
gedrag te leggen. Ook dat helpt
om onze samenleving een beetje
leefbaarder te maken.”

Van Schayk maakt
u wegwijs in
de wereld van
administratie en
belastingen
• Complete boekhouding
• Fiscaal advies
• Salaris- en personeelsadministratie

Meer weten over onze dienstverlening?

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

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

nen is even stop gezet. Met de
hele klas hebben we bedacht hoe
we het probleem van de hondenpoep konden oplossen. We heb-

ben een brief aan burgemeester
Moorman gestuurd. Daarnaast
hebben we felgele vlaggetjes gemaakt, die we in de hondendrollen hebben gezet om ze te markeren.
Cas uit groep 6 heeft de tekst
op de vlaggetjes bedacht: ‘Ik
hou van uw hond, maar niet van
zijn stront’. Het probleem wordt
zichtbaar door de zee van vlaggetjes. Van de Boa hebben we
flyers gekregen, die de kinderen
uitdelen aan hondenbezitters en
gebruiken om het gesprek met
hen aan te gaan. Ik houd dat wel
in de gaten.”
Diana: “Ik ben bij De Bolderik
gaan praten en heb flyers van de
gemeente beschikbaar gesteld,
met informatie over de regelgeving en een plattegrond met de
losloopgebieden. Dat kinderen
met acties aan de slag gaan is
niet alleen goed voor hun maatschappelijke betrokkenheid, maar
maakt het probleem ook zichtbaar. Het vergroot het begrip bij
de hondenbezitters.”
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Kinderboerderij Hof van Donzel geopend
door burgemeester Moorman

Voor de
deren
kleinkin
een
en Soof
u
o
n
a
M
e
ekkend
indrukw
opening

Meer foto
’s op:
www.moo
ibernheze

.nl

V.l.n.r.: Burgemeester Moorman, Dionne en Wim-Jan Thijssen

De regio heeft er een mooie koffiestop, kinderboerderij,
jeu-de-boulesbaan en speeltuin bij, voor alle leeftijden
Nistelrode – Burgemeester Marieke Moorman was enthousiast geworden na het verhaal van Dionne, zij fietst met regelmaat over Donzel, net als de vele fietsers, hardlopers en wandelaars die Hof van Donzel passeren. Een mooie plek waar vanaf nu een pauzeplek geopend
is, met veel vertier voor alle leeftijden. De burgemeester ging op de uitnodiging in van Dionne Thijssen-Peters en opende met twee kleinkinderen op tweede Paasdag Hof van Donzel, samen onthulden zij het alleszeggende reclamebord.

Een bijzonder uitnodigende plek
en er is overal aan gedacht. De
veilige kinderspeelplek, de bijzondere pipowagen met een
klein huisje erin en de kinderboerderij zorgen dat de kinderen zich niet vervelen. Hof van
Donzel is een verrijking voor de
kinderen die met hun opa’s en
oma’s of papa’s en mama’s terecht kunnen op Donzel. Maar
de volwassenen kunnen zich hier
ook prima zonder kinderen vermaken; op het ruime terras of om
het bekende en populaire jeu de
boulesspel te spelen, op de zorgvuldig aangelegde banen.

komen, want er is een oplaadpunt voor deze fietsen. Terwijl je
rustig van een heerlijk kopje koffie of thee met wat lekkers kan
genieten, laadt je fiets weer op,
voor een verdere mooie fietsroute in de regio.

Innerlijk genieten
Ook is er gedacht aan de moderne bezoekers die met een e-bike

Ook hebben ze frisdranken, tosti,
soep van de dag, lekkere kleine
hapjes en de kleine versnaperin-

De heerlijke koffie van het trendy
merk Cook&Boon zal door Dionne als een geoefende barista gemaakt worden. Bij de koffie iets
lekkers van Van Mook, de Echte
Bakker; een monchoutaartje of
ambachtelijk gebakken appelgebak uit grootmoeders receptenboek.

gen, zoals diverse heerlijke ijsjes
en chips, die op de kaart staan.
Authentieke, landelijke boerderijsfeer met een stijlvolle afwerking.
Dat is Hof van Donzel. In het
bijzijn van alle genodigden sluit
Dionne gastvrij af: “Wees welkom en geniet!”
Tot 17.00 uur bleven de belangstellenden binnendruppelen door
de poorten van Hof van Donzel,
en kon, ondanks de slechte voorspellingen, heerlijk van het mooie
droge weer genoten worden.
HOF VAN DONZEL
Donzel 92
5388 PD Nistelrode
www.hofvandonzel.nl

Mede mogelijk gemaakt door:

Hanenbergsestraat 3
5472 LA Loosbroek
info@daradesign.nl
www.daradesign.nl

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

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

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

Sint Anthonisweg 6
5830 AE Boxmeer
info@tapijthuis.nl
www.boxmeerstapijthuis.nl
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Geldig van wo 22 maart t/m di 30 mei
Pitloze witte of rode druiven
Bak 500 gram

1

79

Quaker cruesli, granola,
crunchy muesli of havermoutrepen
Alle soorten
2 pakken à 1 liter

Bramen, frambozen, blauwe bessen
of gesneden fruit
Alle soorten
2 bakjes à
125-250 gram

Alle soorten
2 pakken à 1 liter

4

2

*

e

2 VOOR

00

Knorr Wereldgerechten
of Wereldspecials
Alle soorten
2 pakken

3

00

Lentewijnen wit

Moselgarten Riesling Kabinett, I Heart Cava
brut of semi-seco, Burgershof chardonnay,
Waterval sauvignon
blanc-semillon, Los
Gansos chardonnay
of Tussock Jumper
pinot grigio
3 flessen à 750 ml

3 VOOR

1000

Geen 18, geen alcohol

2 VOOR

25

2 bakjes à 150 gram

3

50

Optimel drink

2 VOOR

B o scha
ppen
doen bi
Jumbo is
een
feestje.
Filet americain
Alle soorten m.u.v. biologisch

2 VOOR

2017

Kipfiletblokjes

Nieuwe standaard kip
Schaal 600 gram

5

00

Hak groenteconserven of appelmoes

2

e
HALVE
PRIJS*

Alle soorten
4 potten à 370 ml

4 VOOR

3

00

Jumbo Wiegmans Heesch, Schoonstraat 8
Jumbo Nistelrode, Parkstraat 10
* 2e halve prijs: 25% korting op de totaalprijs van 2 producten. Alle combinaties mogelijk.
* Voor alle aanbiedingen geldt maximaal 4 dezelfde aanbiedingen per klant per bezoek.

Jumbo, Heesch, Schoonstraat 8
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praktische informatie
De Misse 6, Postbus 19
5384 ZG Heesch
Tel.: 14 0412
(voor storingen in openbare ruimte
buiten openingstijden:
06 - 53 94 65 69)
gemeente@bernheze.org
www.bernheze.org
Gemeentehuis
Maandag t/m vrijdag: 8.30-12.30 uur
Woensdag: 8.30-19.00 uur
De gemeente werkt op afspraak
Milieustraat
De Morgenstond 4
Heeswijk-Dinther, tel.: 14 0412
woensdag 13.00-18.00 uur
vrijdag 13.00-18.00 uur
zaterdag 8.30-14.00 uur
Groendepots
Fa. Van Schaijk, Berghemseweg 13
Nistelrode
Fa. Dijkhoff, Lariestraat 25
Heeswijk-Dinther
woensdag: 13.00-18.00 uur
zaterdag: 8.30-14.00 uur
Politieloket
maandag t/m donderdag:
9.00-12.00 uur
woensdag: 16.30-19.00 uur
Formulierenbrigade
Ons Welzijn
De Misse 4b (2e verdieping)
Donderdag: 14.00-16.00 uur
Tel: 14 0413

Bestrijding eikenprocessierups in Bernheze
Ook dit jaar verwachten we
overlast van de eikenprocessierups. De eikenprocessierups is
de rups van een nachtvlinder.
De haren van de rupsen kunnen voor mens en dier overlast
(huidirritatie, ontstekingen van
luchtwegen en/of ogen) veroorzaken. Daarom gaat de gemeente in de komende weken tot bestrijding over.
Inlandse eiken
De nesten ven de eikenprocessierups komen voor in inlandse
eiken. U herkent ze aan het grijze
spinsel dat eromheen zit. De nesten zijn meestal zo groot als een
handbal.
Bestrijding
De bestrijding gebeurt in een zo
vroeg mogelijk stadium. Op locaties langs doorgaande wegen
spuit de gemeente een biologisch
bacteriepreparaat op de bomen
waarin ze voorkomen. Het middel is alleen schadelijk voor rupsen, niet voor mensen of andere
dieren. Daar waar beschermde
vlinders voorkomen, wordt niet
gespoten. Waar nodig zuigt de
gemeente de rupsen op met
behulp van een vacuümton, die
voor de helft is gevuld met water.
In het water zijn de brandharen

Wegwerkzaamheden N279
Veghel-’s-Hertogenbosch
21 tot 24 april 2017

De N279 van Veghel richting
’s-Hertogenbosch is van vrijdag
21 april 21.00 uur tot maandag
24 april 5.00 uur afgesloten voor
alle verkeer.
Er wordt dan een geluidsreducerende asfaltlaag op de Noordelijke rijbaan aangebracht. De
afsluiting is ingesteld vanaf afrit
A50 tot aan de brug Nijvelaar.
Omleidingen
Verkeer vanuit Veghel wordt omgeleid via de A50 richting Oss en
vervolgens via de A59 richting
’s-Hertogenbosch, Berlicum en
Middelrode.
Verkeer op de N279 vanuit Veghel naar Heeswijk-Dinther gaat
via A50, afslag Eerde, Eerdse-
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baan, Structuurweg, Steeg.
De rijrichting ’s-Hertogenbosch
richting Veghel op de N279 blijft
open voor alle verkeer.
Voorbereidende werkzaamheden
Voorbereidend op de weekendwerkzaamheden, is een aantal
werkzaamheden aan de midden- en buitenberm nodig. Op
de N279 in de rijrichting Veghel
naar ’s-Hertogenbosch is van
dinsdag 18 april tot en met vrijdag 21 april 21.00 uur één rijstrook beschikbaar met verkorte
in- en uitvoegstroken.
Meer informatie:
www.werkenaann279noord.nl,
@werkenaanN279noord.

Verpakkingen van
plastic, blik en
drankkartons
kunnen in
dezelfde zak

van de rupsen ongevaarlijk.
Overlast op uw terrein?
Ook in eiken die geen eigendom
zijn van de gemeente Bernheze
komen rupsen voor. De aannemer die in opdracht van de gemeente werkt, kan deze ook bij
u verwijderen. U betaalt de kosten rechtstreeks aan hem. U kunt
de overlast melden via telefoonnummer 14 0412. De gemeente
Bernheze geeft uw adres door
aan de aannemer zodat deze de
rupsen bij u uit de bomen kan
verwijderen. Hiervoor geldt een
starttarief van € 90-.
De aannemer bestrijdt de rupsen
maximaal 1 uur lang, inclusief
de reistijd naar uw adres van een
ander adres in Bernheze. Mocht
deze tijd niet voldoende zijn,
dan wordt er voor € 90,- per uur
verder bestreden. U moet zelf
thuis zijn tijdens de bestrijding,
omdat u de aannemer contant
moet betalen. De bedragen zijn
exclusief btw.
Wat kunt u doen?
Bestrijd nooit zelf de rupsen.
Wanneer u de eikenprocessierups
signaleert, geef dit dan door aan
de gemeente, telefoon 14 0412.
Met vragen of opmerkingen kunt
u contact opnemen met de heer

G. de Bekker van de gemeente,
telefoon 14 0412.
De bomen in de volgende
straten worden bespoten
Heesch: Dommelstraat,
Groldersedijk, Grolderseweg,
Nieuwe Erven, Venhofstraat,
Vinkelsestraat, Vosbergstraat,
Wijststraat, Zoggelsestraat
Heeswijk-Dinther: Dopheiweg,
Dintherseweg, Fokkershoek,
Gouverneursweg, Groenstraat,
Hoge Broekstraat, Hogeweg,
Hoog-Beugt, Hommelsedijk,
Hommelsehoeve, Justitieweg,
Kaathovensedijk, Kameren,
Koffiestraat, Krommertseweg,
Laag-Beugt, Laageindsedijk,

Lariestraat, Meerstraat, Rukven,
Schanseweg, Vorstenbosseweg,
Zandstraat, Herpersteeg,
Oude Beemdseweg.
Loosbroek: Hanenbergsestraat,
Heideweweg, Heisewal,
Hoogeindsestraat, Koningsstraat,
Schaapsdijk, Dorpsstraat,
Jonkerstraat.
Nistelrode: Delst, Dintherseweg,
Koudenoord, Molenhoeve,
Udenseweg
Vorstenbosch: Akkerweg,
Brakkensedijk, Kampweg,
Langenbergsestraat, Lendersgat,
Meuwelweg, Nistelrodesedijk,
Roestenburgseweg

Wegwerkzaamheden Noorderbaan Nistelrode
De gemeente Bernheze gaat de
kruising Noorderbaan-KleinwijkBerghemseweg opnieuw inrichten. De verkeerslichten worden
verwijderd en vervangen door
een verhoogde kruising. Daarom vinden wegwerkzaamheden
plaats van maandag 1 tot vrijdagavond 19 mei 2017.

Omleiding
Tijdens de werkzaamheden sluiten we de kruising af voor al het
verkeer en leiden we het verkeer
om. De omleiding vindt u op
www.haalmeeruitdeweg.nl.
Het groendepot bij de firma Van
Schaijk aan de Berghemseweg is

Stationsplein Heesch

Representatieve entree

De gemeente Bernheze gaat het Stationsplein in Heesch reconstrueren. Het is de bedoeling dat die locatie een aantrekkelijke uitstraling
krijgt en een representatieve entree van Heesch wordt.
Schetsen
We hebben overlegd met de ondernemers die aan het plein gevestigd zijn en vervolgens een
aantal schetsen gemaakt. Vervolgens is door de gebruikers en de
gemeente een variant gekozen
waar iedereen enthousiast van
werd.
Werkzaamheden aanbesteed
De tekening is verder uitgewerkt
door een stagiair die op het
Koning Willem I College in Den
Bosch een opleiding volgt in de
civiele techniek en die toevallig

tijdens werkzaamheden bereikbaar via de Graafsebaan/Vergaertweg.
Weersomstandigheden kunnen
leiden tot wijzigingen in de planning.

Aangepaste
openingstijden
gemeentehuis
Op de volgende data is het
gemeentehuis gesloten.

ook nog in Heesch woont. De
tekening is aan meerdere aannemers gestuurd waarop deze een
aanbieding hebben gedaan.
Tegelijk met de reconstructie
wordt de bushalte die bij het
plein ligt opgeknapt en worden
er meer en andere fietsbeugels
geplaatst.
De aannemer is gestart op 3 april
2017 en hoopt in zeven weken
de klus geklaard te hebben.

27 april 2017
Koningsdag
28 april 2017
Collectieve vrije dag
5 mei 2017
Bevrijdingsdag
25 mei 2017
Hemelvaartdag
26 mei 2017
Collectieve vrije dag
5 juni 2017
Tweede Pinksterdag

Het hele project wordt mede mogelijk gemaakt door een subsidie
van de provincie Noord-Brabant.

De Milieustraat is op
28 april, 5 mei en 26 mei
2017 gewoon open.
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Officiële Bekendmakingen
Wilt u op de hoogte blijven van de bekendmakingen uit uw buurt?
Meld u op www.overheid.nl aan voor de e-mailservice. U ontvangt
dan per e-mail de bekendmakingen uit uw buurt van de gemeente, provincie en waterschappen. U maakt hiervoor een profiel aan,
bestaande uit uw e-mailadres en postcode en het gebied rondom
uw woning waarover u de bekendmakingen wilt ontvangen.

Voornemen tot
uitschrijving
Als u verhuist moet u dat aan de
gemeente doorgeven. Dat staat
in de Wet basisregistratie personen. Het college van burgemeester en wethouders is voornemens
de persoonsgegevens van onderstaande persoon niet meer bij te
houden, omdat uit onderzoek
geen uitsluitsel is verkregen over
de verblijfplaats.
- W.J. Wozniak, geboren 09-071991
Dit voorgenomen besluit kan
grote persoonlijke en/of financiële gevolgen hebben voor de
betrokkene. Bent u op de hoogte van het huidige adres van bovengenoemde persoon, neem
dan contact op met de gemeente
Bernheze, telefoon 14 0412.

Opiumwet
Sluiting pand
De burgemeester heeft besloten
het pand Mergkool 4 in Heesch
te sluiten. De sluiting vond plaats
op 11 april 2017 en duurt drie
maanden. De politie heeft in dit
pand een hennepkwekerij aangetroffen.
Procedures 4a en 7a zijn van
toepassing.

Algemene Plaatselijke
Verordening (APV)
Melding schenktijden
paracommerciële rechtspersoon
V.V. Heeswijk, Droevendaal 6,
5473 BH Heeswijk Dinther heeft
in overeenstemming met artikel

2:34B, lid 4 APV melding gedaan
van een activiteit op 21 april en
24 mei 2017. Van deze mogelijkheid mag de inrichting maximaal
zes keer per jaar gebruikmaken.
Tijdens de activiteit gelden er ruimere schenktijden dan normaal.
Voor de exacte normen verwijzen
wij u naar artikel 2:34B, lid 1 en
2 van de APV, die te vinden is op
www.bernheze.org.
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing.
Evenementenvergunningen
Het college van burgemeester en
wethouders heeft een vergunning/ontheffing verleend aan:
- Stichting Jeugdbelangen Nistelrode voor het organiseren van
Koningsdag op 27 april 2017
van 10.00 tot 13.00 uur op
Raadhuisplein en Tramstraat,
5388 GM Nistelrode. Het Raadhuisplein en Tramstraat (tot aan
Lindestraat) zijn afgesloten voor
alle verkeer behalve voor voetgangers. De beschikkingen zijn
verzonden op 12 april 2017.
- De Heische Hoeve B.V. voor het
organiseren van een voorjaarsfair op 30 april 2017 van 10.00
tot 17.00 uur op locatie Heideweg 1a, 5472 LC Loosbroek.
De beschikkingen zijn verzonden op 12 april 2017.
- Stichting Oranjefeesten Heesch
voor het organiseren van Koningsdag op 27 april 2017 van
9.00 tot 17.00 uur op De Misse, 5384 BZ Heesch. De Misse
is afgesloten voor alle verkeer,
behalve voor voetgangers. De
beschikkingen zijn verzonden
op 13 april 2017.

- De Heische Hoeve B.V. voor het
organiseren van het 15-jarig
bestaan van de Heische Hoeve
op 21 mei 2017 van 15.00 tot
21.00 uur op de locatie Heideweg 1a, 5472 LC Loosbroek.
De beschikking is verzonden op
13 april 2017.
- Oranjecomité Loosbroek voor
het organiseren van een Colorrun op 26 april van 20.00 tot
22.00 uur in diverse straten in
Loosbroek en diverse activiteiten op Koningsdag op 27 april
2017 van 9.00 tot 17.00 uur
op het dorpsplein aan Molenhoeven in Loosbroek. Op 26
april 2017 is Schaapsdijk en een
gedeelte van Krommedelseweg,
Donatusstraat en Molenhoeven
afgesloten voor alle verkeer behalve voor voetgangers. Op 27
april 2017 is het dorpsplein aan
Molenhoeven afgesloten voor
alle verkeer behalve voor voetgangers. De beschikkingen zijn
verzonden op 14 april 2017.
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing.

grond van het bepaalde in artikel
6.2.12 van het Besluit ruimtelijke
ordening gedurende zes weken,
daags na publicatie, tijdens openingstijden op afspraak ter inzage
in het gemeentehuis in Heesch.

Wet ruimtelijke ordening

Ontvangen aanvragen voor een
omgevingsvergunning
Heeswijk-Dinther
- Steen- en Stokstraat 6 (sportpark Avestijn)
Kappen 3 eiken, 1 linde en 1
kastanje (aanleg sportveld)
Ontvangstdatum: 10 april 2017
- Sint Servatiusstraat 39
Vervangen luifel
Datum ontvangst: 10-04-2017
- Kameren 2,
Realisatie robotruimte, separatieruimtes, tanklokaal, kantoor
en machinekamer en handelen
in strijd met regels ruimtelijke
ordening
Datum ontvangst: 12-04-2017
Vorstenbosch
- Hondstraat 30
Bouwen berging en handelen in
strijd regels ruimtelijke ordening
Datum ontvangst: 11-04-2017

Kennisgeving overeenkomst over
grondexploitatie
Het college van burgemeester en
wethouders van Bernheze maakt
op grond van artikel 6.24 lid 3
van de Wet ruimtelijke ordening
bekend dat het op 11 april 2017
een overeenkomst heeft gesloten
waarin een onderdeel over grondexploitatie is opgenomen in het
kader van de ontwikkeling van
het bestemmingsplan Tipweg 15,
Vorstenbosch. De overeenkomst
heeft betrekking op de realisatie
van een paardenhouderij op het
perceel kadastraal bekend Nistelrode, sectie G, nummer 141,
plaatselijk bekend als Tipweg 15
in Vorstenbosch.
Inzage: de zakelijke beschrijving
van deze overeenkomst ligt op

Ontwerpbestemmingsplan
Tipweg 15 Vorstenbosch
Het college van burgemeester en
wethouders maakt op grond van
artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening de ter-inzage-legging bekend van het ontwerpbestemmingsplan Tipweg 15
Vorstenbosch, te raadplegen op
www.ruimtelijkeplannen.nl met
IDN-code NL.IMRO.1721.BPTipweg15-ow01.
Inhoud: Het oprichten van een
paardenhouderij op een voormalig agrarisch bedrijf.
Procedures 1b en 3b zijn van toepassing.

Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht
Reguliere procedure

Nistelrode
- L aar 8
Aanleg in-/uitrit
Datum ontvangst: 12-04-2017
Procedure 6 is van toepassing.
Besluiten
De volgende omgevingsvergunningen zijn verleend. Deze besluiten treden daags na verzending
van het besluit in werking.
Nistelrode
- Heescheweg ong., sectie A
nr.4883
Aanleg houtwallen, faunaranden en kruiden- en faunarijke
graslanden
Verzenddatum: 11-04-2017
Heeswijk-Dinther
- Graaf Wernerstraat 36
Verbouwen woning
Verzenddatum: 11-04-2017
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing.
Tijdelijke Vergunning
Loosbroek
- Krommedelseweg ong., kavel 4
Tijdelijk plaatsen en bewonen
woonunit
Verzenddatum: 13 april 2017
Vorstenbosch
- Dorpsrand kavel 10a
Tijdelijk plaatsen en bewonen
woonunit
Verzenddatum: 13-04-2017
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing
Onderstaande omgevingsvergunningen zijn geweigerd
Heeswijk-Dinther
- Notendreef t.o. 9
Kappen linde (overlast
omwonenden)
Verzenddatum: 13-04-2017
Heesch
- Deken van der Cammenweg 31
Kappen 2 linden (overlast
bewoner)
Verzenddatum: 14-04-2017
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing.

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

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

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

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

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

www.bernheze.org
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Cultuurprijs Bernheze
BERNHEZE - Met de cultuurprijs beloont de gemeente Bernheze vernieuwende en originele initiatieven en
projecten van verenigingen, instellingen, organisaties en ondernemers. Deze tweejaarlijkse prijs van
€ 2.500,- is een aanmoediging en/of erkenning van een vernieuwend project. Hiermee wil de gemeente inwoners
van Bernheze interesseren voor en laten deelnemen aan nieuwe initiatieven en projecten van kunst en cultuur.
Voor de cultuurprijs 2015-2016
zijn er zeven inzendingen ontvangen en alle waren genomineerd voor de prijs. Dit omdat
de gemeente alle inzendingen
waardeert. Ze is blij om te zien
dat in onze gemeente veel goede
initiatieven zijn om kunst en cultuureducatie te bevorderen.
Tijdens een feestelijke avond op
dinsdag 11 april in CC De Pas
in Heesch mochten alle zeven
inzenders hun project presenteren. Als winnaar is gekozen het
filmproject van Nadja van Driel.
De jury beoordeelt het project
als vernieuwend, met een groot
bereik. Uiteindelijk bereikt Nad-

ja alle basisschoolleerlingen en
leert het kinderen met andere
ogen naar (film)beelden kijken.
Wethouder Jan Glastra van Loon
heeft de prijs aan een trotse Nadja uitgereikt.
Winnaar filmproject voor en
door basisschoolleerlingen
Tijdens de opleiding Van Kunstenaar tot Collega, groeide er bij
Nadja van Driel een droom. De
droom dat ieder kind op zijn eigen talent en/of interesse mee
kan werken aan een heuse film.
Een film waarbij het proces belangrijker is dan het resultaat.
Een project dat verweven is door
een heel schooljaar.

Afgelopen zomer heeft Nadja
haar droom, het filmproject, verwezenlijkt. Met steun van CuBe
en de ICCers van OBS De Bolderik kwamen een werkboek en

camera, geluid, regie, art-direction, montage en projectfunding.
Hierbij leren de kinderen oplossingsgericht te denken, respect

Uiteindelijk bereikt Nadja alle
basisschoolleerlingen en leert
het kinderen met andere ogen
naar (film)beelden kijken
een site tot stand. Naast plenaire
lessen met voorbeeldfilmpjes en
opdrachten, maken de kinderen
samen één film. Disciplines die
hierbij aan bod komen zijn scriptschrijven, storyboard maken,

te hebben voor ieders talent en
inzicht en zuinig zijn op spullen.
Op allerlei manieren wordt hun
creatief denken aangesproken;
ontdekken, tekenen, schrijven,
rekenen, ontwerpen, vormgeven

en samenwerken. Om dit project
te borgen, zal het met zijn tijd
mee moeten reizen. Daar hoort
onder andere de juiste apparatuur bij, zodat de kinderen kunnen ervaren wat het is om met
een echte camera en montageset
te werken.
Momenteel draait dit project
op OBS De Bolderik in Heeswijk-Dinther. Zij hebben de première. Het filmproject is aan het
begin van het schooljaar van
start gegaan en loopt tot en met
22 juni. Dan hebben de kinderen
een grootse vertoning van hun
film. Komt dat zien!

WINNAAR - FILMPROJECT VOOR
KINDEREN ‘SPEEL WAT JE VOELT,
VOEL DAT JE SPEELT’

‘Een project
dat verweven
is door een heel
schooljaar’
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Basisschool Emmaus bestaat
50 jaar: Een Theatershow én
Kunst
Het schooljaar 2016-2017 staat
geheel in het teken van dit jubileum. Natuurlijk wordt er gefeest,
maar daarnaast willen ze de kinderen nog iets anders meegeven.
Middels de activiteiten in het jubileumjaar willen ze ook de culturele ontwikkeling van de kinderen bevorderen en stimuleren.
In het kader hiervan zijn diverse
activiteiten ontplooid, waaronder
een kunst- en een theaterproject
in samenwerking met regionale
professionals.
Naast dit theaterproject is er ook
een kunstproject. In samenwerking met kunstenaar Alex van
der Heijden gaan de kinderen op
school samen met ouders, leerkrachten en buurtgenoten een
mozaïek kunstwerk maken. Het
resultaat is een kunstwerk op de
speelplaats, dat herinnert aan 50
jaar Emmaus.

Koninklijke Fanfare
St, Willibrord: ‘Spelenderwijs Muziekonderwijs’
Koninklijke Fanfare St. Willibrord
in Heeswijk wil jeugd enthousiast
maken voor muziek. Om kinderen helemaal enthousiast te krijgen moeten ze intensiever worden ondergedompeld. Dat kan
met een blazersklas voor groep 6
van de basisschool. De blazersklas
bestaat uit dertien lessen. Daarna
krijgen de leerlingen, die meer
willen, een instrument gedurende negen weken in bruikleen. Zij
leren de juiste blaastechniek en
gaan meerdere muzieknummers
aanleren om zelf te spelen.
Keramiek 7.3 is meer Kunst
dan alleen Keramiek
Keramiek 7.3 is meer dan een
keramiekexpositie. Tijdens deze
expositie bieden zij ook andere kunstvormen een podium.
De expositie wordt naast prachtige door amateurs gemaakte
keramiek omlijst door verschil-

lende (amateur) muzikanten.
En verder is er poëzie te horen
en te zien, een aantal schrijvers
uit Bernheze maakt passende
poëzie bij verschillende geëxposeerde kunstwerken. Deze buitenexpositie vindt één keer per drie
jaar plaats en de toegang is gratis.
‘Hoop doet leven’: kunstwerk
als collectieve herinnering
Stelt u zich eens voor: een uniek
kunstwerk in - bijvoorbeeld - het
gemeentehuis van Bernheze. Gemaakt door de eregasten van SamenLoop voor Hoop: mensen die
kanker hebben of hebben gehad.
Ondersteund door een professionele kunstenaar. En bekeken
door alle inwoners van Bernheze,
die zo blijvend herinnerd worden
aan de strijd tegen kanker én het
unieke karakter van de SamenLoop. Zou dat niet geweldig zijn?
Brieven, krabbels, gedachten en
andere persoonlijke notities als
basis. Symbolen en illustraties als
tweede laag.

Sjors Creatief creëert
een culturele ontdekkingsreis voor alle basisschoolkinderen!
Na het succes van Sjors Sportief
kunnen basisschoolleerlingen uit
Bernheze via Sjors Creatief op
een laagdrempelige manier kennismaken met allerlei creatieve
activiteiten binnen Bernheze.

de overige zes
genomineerden
zijn goede
initiatieven
Het blijkt enorm succesvol, want
de afgelopen twee schooljaren
schreven maar liefst 1.000 kinderen zich in voor een culturele
activiteit. Heel graag willen ze
ook een aanbod voor de jongste
kinderen uit groep 1 t/m 3 samenstellen, zodat ze ook aan de
vraag van deze ouders kunnen
voldoen. Een culturele ontdek-

kingsreis kan niet vroeg genoeg
beginnen.
Stichting Jeugdbelangen
Nistelrode - De Nisseroise
Sinterklaascaravan
Het Sinterklaasfeest is een hecht
onderdeel van de Nederlandse
cultuur, het leeft in onze samenleving! Maar waar kan Sinterklaas eigenlijk wonen wanneer hij
hier is? En nu is er dus een nieuwe woonruimte voor Sinterklaas
gemaakt: de Sinterklaascaravan!
Speciaal voor hem, volledig ingericht, met muziek erbij!
De planning is om over enkele maanden, als de tweede fase
van start gaat, samen met een
kunstenares uit Nistelrode en
betrokken basisschoolkinderen,
de caravan verder te gaan beschilderen en inrichten; nog meer
naar de smaak van Sinterklaas.
Hiermee wordt de doelgroep; de
jeugd, de scholen en plaatselijke
ondernemers door middel van
kunst met elkaar verbonden.
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oogcontact

wie
is deze Bernhezenaar?

MooiBernhezertjes
te koop
Nieuwe DessotapijttegelS
In allerlei kleuren/soorten.
Grote voorraad, scherpe
meeneemprijs. Vanaf
€ 0,50 per tegel. Duinweg 17,
Schijndel 06-23034594.
Dinsdag en zondag gesloten.

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

Speklappen 500 gram voor
€ 1,98 Ribstuk 500 gram voor
€ 2,98.
Slagerij Bert van Dinther
Heiweg 8, Oss
0412-454536
www.slagerijvandinther.nl

Sint Servatiusstraat 52a - Heeswijk-Dinther - 0413 293 851 - www.paperpoint-online.nl

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

5x 1/5 staatsloten

Nu ook pasfoto’s
Oplossing
Winnaar:
vorige week:
Henny van Creij
Chris-Stan van
kan293851
de staatsloten
SintDaal
Servatiusstraat 52a, 5473GB Heeswijk-Dinther, 0413
uit Heeswijk-Dinther
ophalen bij
Paperpoint
Werknemers van Bernheze Media
worden uitgesloten van deelname.

St. Servatiusstraat 40
5473 GB Heeswijk-Dinther
Tel: 0413 29 29 79
www.trendzienenhoren.nl
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gevraagd

Landbouwmachines:
o.a.: ploegen, frees, schudder,
hark, maaier, mesttank, kieper,
weidebloter, weisleep, tractor,
vee/paardentrailer enzovoort.
06-19076959.

gevraagd

Easy

3

Parkeren voor de deur.
Dinsdags gesloten.
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Wie kan mij helpen aan
ansichtkaarten van
Heeswijk-Dinther en
Loosbroek?
Dick van de Leest 06-55325484.
Oude/kapotte mobieltjes
Lever ze in bij ’t Mediahuys,
Laar 28 in Nistelrode of
Bunderstraat 1 en steun hiermee
het goede doel Stichting
Opkikker.
Bidprentjes
H. Leeijen. John. F. Kennedystraat 90, Heesch. 0412-451357
geha.leeijen@hetnet.nl. Ik wil ze
ook graag ophalen bij u.

Lege cartridges
Lever ze in bij ’t Mediahuys,
Laar 28 in Nistelrode en
steun hiermee het goede doel
Hulphond Nederland.
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
Pedicure Nistelrode
Dorien Visser-Hanegraaf.
Tel. 0412-612118.
Ook bij diabetes/reuma.
PEDICURE
HEESWIJK-DINTHER
Jacqueline Verhagen,
Oranjestraat 11, HeeswijkDinther. Ook bij diabetische
en reumatische voet met
vergoeding. Alle jaargetijden
uw nagels mooi verzorgd met
gelcolor, colorlak. Kalknagels?
Ook hiervoor leent deze
pediquemethode zich prima!
Meer info of afspraak:
0413-293260.
FRIETKRAAM voor uw
evenement of feest. Voor info
en/of boekingen: 0413-292911/
06-25416954.
Mario & Christa Bok.
EEN AVONDJE UIT
Bijna 50 jaar Schietvereniging
‘t Koskojjer. Activiteit
luchtbuksschieten voor
verenigingen, buurten en
bedrijven. Meer informatie:
Piet van Hintum 0412-611168.
STIJLVOL GLAS IN LOOD
Specialist in Glas in Lood.
Ook in isolatieglas, reparaties,
materiaal-verkoop en
workshops. Retsel HeeswijkDinther. 0413-228377
www.stijlvolglasinlood.nl.

Colorenta
kleuranalyse, make up en
stijladvies is vernieuwd.
In een schitterend nieuwe salon
verzorg ik kleuranalyses, waarbij
ik test welke kleuren het beste
bij u passen. Het ideale uitje
voor elke vrouw, dus mannen op
zoek naar een cadeau:
bel voor een afsraak.
Hannie Heesakkers
06-51110053. Heeswijk-Dinther.
Tantra en Oosterse
massage. Persoonlijke
aandacht in diepe rust en
ontspanning. Kijk op www.
ayurvedischemassagegemert.nl
en www.tantrischemassage.org
06 29473318.

te huur
springkussens
Heeswijk-Dinther.
06-22148394.
WINKELRUIMTE
Wij hebben in de Abdijstraat 12
in Heeswijk een winkelruimte te
huur van 150 m2 BVO.
De ruimte is voorzien van een
complete keuken, wc, kelder en
voorzien van een systeemplafond. Mooie zichtlocatie en parkeren voor de deur! Meer info
of bezichtigen: 0413-291826 of
06-30183535.
opslagunits in Nistelrode.
Afmeting units van 24m2 voor
€ 90,- p.m. en 48m2 voor
€ 150,- p.m.
Geschikt voor Inboedelopslag,
camper-, boot- en motorstalling
etcetera. Eigen toegang.
Info: 06-46111667 of
www.opslagunit.eu
Nieuwbouwwoning in
Veghel nabij de Noordkade.
Aanvaarding juni/juli 2017.
Reacties per mail:
markdemol66@gmail.com.

Wilt u een zoekertje plaatsen?
Dan is dit mogelijk vanaf € 5,-. office@demooibernhezekrant.nl of 0412-795170.

1

Puzzle #12662

WIJ ZORGEN VOOR
WIFI DIE www.sudoku-puzzles.net
WÉL WERKT!
More Puzzles:

www.meermaashorst.nl

lente gekibbel
Tekst?

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!

Zie oplossing pagina 28
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Lokaal: Ook benieuwd wat de kabinetsfor-

matie oplevert voor uw portemonnee?

Op weg naar Open Monumentendag:
De Heerlijkheid Heeswijk-Dinther
De vier historische iconen
van Heeswijk-Dinther zijn
Kasteel Heeswijk, de Abdij
van Berne, de Kilsdonkse
Molen en de Meierijsche
Museumboerderij.
Meer dan driehonderd
vrijwilligers uit HeeswijkDinther en omgeving
helpen mee deze
monumenten in stand te houden en er publiek te ontvangen. Zij
merken weleens dat een bezoeker slechts één van de vier kent,
en het dorp verlaat zonder de andere drie gezien te hebben.
Daarom is nu de ‘Heerlijkheid Heeswijk-Dinther’ opgericht.
Samen maken de vier iconen reclame voor deze monumentale
combinatie. Want waar anders kun je op fietsafstand een
kasteeltoren beklimmen, boerenbrood bakken, olie slaan, met
een fluisterboot varen en tot slot een abdijbier drinken? De
term monumentenzorg is bekend. Maar monumentenplezier
hebben ze nu in Heeswijk-Dinther georganiseerd.
Toen de middeleeuwse kasteelvrouwe Agnes van Heeswijk
trouwde met Walraven, de heer van Dinther, ontstond de
heerlijkheid Heeswijk-Dinther. Op woensdagavond 21 juni
vieren de iconen van Heeswijk-Dinther hun samenwerking
als ‘Heerlijkheid Heeswijk-Dinther’ met het uitgeven van een
bijzondere prentbriefkaart. Met deze kaart in de hand kan een
toerist (of Bernhezenaar) de vier iconen bezoeken en krijgt dan
een presentje. Een speciaal promotieteam van gekostumeerde
vrijwilligers gaat in de zomervakantie deze actiekaarten uitdelen
op de campings in de omgeving.
Op Open Monumentendag komt de actiekaart eveneens
beschikbaar. Want na deze dag organiseert de Heerlijkheid ook
allerlei activiteiten voor jong en oud. Samen sterk, en samen
aantrekkelijk. De moeite van een volgend bezoek aan molen,
museumboerderij, abdij of kasteel zeker waard!

Hans Vos
Verkenner Edith Schippers zal als enige informateur de onderhandelingen
begeleiden over een eventueel te vormen nieuw kabinet met VVD, CDA,
D66 en GroenLinks. Wat de onderhandelingen kan helpen is het feit dat
de Nederlandse economie de komende jaren blijft doorgroeien (raming
CPB) en het overschot op de rijksbegroting oploopt.
Maar of het bovenstaande ook
terugvertaald zal worden naar
een positief koopkrachtplaatje
voor de burger moeten we nog
afwachten; er liggen zoveel wensen op tafel op het gebied van
onder andere de ouderenzorg,
veiligheid en klimaat.
Het begon eind vorig jaar al met
diezelfde mevrouw Schippers
die aangaf dat de zorgpremies
maar enkele procenten hoefden
te stijgen. We weten inmiddels
de uitkomst; de premies stegen
met meer dan het dubbele. Ver-

der worden er door de overheid
steeds meer taken naar de gemeenten geschoven, waarbij niet
altijd de benodigde middelen
worden meegeleverd.
Hierdoor worden de ozb-opbrengsten in veel gemeenten als
sluitpost gebruikt om de begroting rond te krijgen, of worden
gebruikt om verliezen en andere
tegenvallers op te vangen.
En ten slotte wil iedereen de
aarde zo schoon mogelijk doorgeven aan onze kinderen, maar

dient dit niet via een wereldomvattend klimaatakkoord als in
Parijs te worden bereikt? In Nederland loopt men vaak voorop
waardoor bijvoorbeeld gasprijsdalingen worden tenietgedaan
door verhoging van de energiebelastingen om zo de windmolenparken te subsidiëren.
Laten we hopen dat de keuzes
evenwichtig uitpakken en voor
eenieder van ons een positieve
uitwerking gaan krijgen in onze
portemonnee.

Blanco: Voorrang in het verkeer
Marko Konings, Fractievoorzitter Politieke Partij Blanco
Vorige week organiseerde Politieke Partij Blanco een thema-avond over verkeer in Bernheze. De inwoners van Heeswijk-Dinther lieten duidelijk horen
dat de doorgaande route door hun dorp zo snel mogelijk aangepakt moet
worden. De aanwonenden ervaren veel overlast van deze tot op de draad
versleten straat. Maar helaas krijgen andere wegen in Bernheze voorrang.
De gemeente heeft onvoldoende
capaciteit om alle verkeersknelpunten tegelijk op te pakken, dus
moeten er keuzes gemaakt worden. Politieke Partij Blanco heeft
al diverse malen verzoeken ingediend om het opknappen van
de Hoofdstraat in Heeswijk naar
voren te halen, maar wij kregen
daarvoor onvoldoende steun.
Maar onlangs kwamen CDA, SP
en D66 met het voorstel om het

aanpakken van de Graafsebaan
in Heesch naar voren te halen in
de planning. En omdat daar dus
ook geen capaciteit voor is gaan
we nu een extern bureau inhuren.
In onze ogen is de urgentie in de
Hoofdstraat een stuk hoger en is
het onbegrijpelijk dat de Graafsebaan nu wel voorrang krijgt. Al
jaren worden de mensen in Hees-

wijk aan het lijntje gehouden. Na
de aanleg van de ontsluitingsweg
zou de straat onder handen genomen worden. Die aanleg liep
al een paar jaar vertraging op, en
ook nu hij klaar is moet er nog
langer gewacht worden. Op zijn
vroegst in 2019 wordt er nu begonnen. Politieke Partij Blanco
had het graag anders gezien en
zal er alles aan blijven doen om
dit project naar voren te halen.

Paasbrunch, asperges schillen,
chocolade eieren
CDA:

Mart Smits, Raadslid CDA Bernheze

Omdat schoonmaken een vak is
• Huishoudelijke hulp
• Eenmalige schoonmaak
• Strijkservice
• Voor meer informatie bezoek onze
website www.hd-hh.nl of bel 06-30463741
Graaf Wernerstraat 20 - Heeswijk Dinther

Geen van allen heeft echt iets met ons gemeentebestuur te maken. Ik stond dit
weekend, tussen de brunch en het aspergeschillen in, in gedachten even stil bij
wat we als CDA tot nu toe in deze bestuursperiode al realiseerden en/of nog
gaan realiseren. Dat lijstje is behoorlijk lang: een nieuw te bouwen gymzaal
in Vorstenbosch, een tennispark in Loosbroek, herinrichting van plein 1969 in
Heeswijk-Dinther, verdere verbetering van het centrum in Heesch, eerste aanzet tot vernieuwing van de doorgaande weg in Nistelrode. We maakten ook de
keuze om kleinschalig statushouders op te vangen en gaven de transities in de
zorg verder vorm. Het is te veel om op te noemen.
Het blijft altijd lastig om het
‘goed’ te doen, hoe weloverwogen de keuzes ook zijn. Toch zet
ik mij er graag voor in om onze
eigen omgeving wat mooier te
maken en iets bij te dragen. Voor
volgend jaar staan de gemeen-

teraadsverkiezingen weer op de
rol, daar zijn wij nu alweer mee
bezig. Dat lijstje moet af.
Maar ‘af’ is het nooit, het lijstje blijft groeien. We willen altijd
meer, beter en mooier. Voor nu

neem ik genoegen met het witte goud, gewoon tevreden zijn is
ook een kunst. Of tóch ook nog
maar een chocolade eitje?
cda.nl/bernheze

informatie voor de kernen

Woensdag 19 april 2017

SP: Welzorg of Geenzorg?

VVD:

Zorgen over ‘welzorg’

Cor van Erp, SP Bernheze

Petra van der Dussen, Burgerlid Commissie
Maatschappelijke Zaken VVD-Bernheze

Op 15 maart is Nederland naar de stembus geweest. De uitslag was een ruk
naar rechts. Het linkse blok ging er fors op achteruit. Voor een sociaal en
solidair Nederland was een sterkere SP erg prettig geweest. Maar het volk
heeft anders gekozen. Zorgwekkende stijging van het aantal stemmen op de
PVV. Een poging om een kabinet te vormen van vier partijen. Wat gaat dit
betekenen voor Bernheze?
Cliënten én gemeenten zijn flink
ontevreden over Welzorg. Dat
is de organisatie die in Bernheze
verantwoordelijk is voor levering
en onderhoud van hulpmiddelen
voor mensen met een handicap.
Welzorg voorziet sinds 2013 gehandicapten ook in de gemeenten Bernheze van hulpmiddelen.
Bijvoorbeeld rolstoelen, rollators
en scootmobielen. Dat verloopt
niet bepaald soepel.
Ontevreden over Welzorg
Twee jaar terug waren er al
klachten. Dit over slechte service en lange wachttijden die
anno 2017 nog niet verholpen

zijn. Welzorg erkent de fouten
en biedt excuses aan de cliënten. Het bedrijf is bijna rond met
een reorganisatie en denkt vanaf
begin 2017 de problemen opgelost te hebben. De SP Bernheze
is hierover zeer bezorgd. Het betreft kwetsbare mensen die vaak
onvoldoende voor zichzelf opkomen. Dat is kwalijk. Juist mensen
in deze kwetsbare positie horen
met fatsoen behandeld te worden. Zij missen immers al zoveel
in het leven. Als de hulpverlenende instantie dan slecht presteert is dat diep triest. Kwetsbare
mensen zijn immers afhankelijk
en hebben geen keus. Verplich-

Welzorg is een landelijke organisatie, die
in het kader van de Wet maatschappelijke
ondersteuning (Wmo) een breed assortiment aan hulpmiddelen levert aan veel
instellingen, gehandicaptenorganisaties en
inwoners van Bernheze.

te winkelnering bij Welzorg!
Daar moet maar eens een einde
aan komen richting de nieuwe
contractperiode. Gelukkig kan
Bernheze binnen niet al te lange
termijn van Welzorg af. Laten we
dat dan maar gelijk doen. Verder
dringt de SP Bernheze met klem
aan op meerdere aanbieders. Een
monopolist willen we niet meer
hebben in Bernheze.

Begin januari meldde de verantwoordelijk wethouder aan de
Commissie Maatschappelijke Zaken dat Welzorg in een reorganisatie zat, waardoor er problemen
ontstonden in de dienstverlening.
Reeds eerder is Welzorg in het
nieuws geweest. In verschillende
dagbladen en op lokale en landelijke nieuwszenders gaven klanten
aan ontevreden te zijn over de
verleende diensten.
De VVD-Bernheze maakt zich hier
ernstige zorgen over en heeft dan
ook vragen gesteld aan de wethouder in opeenvolgende commissievergaderingen. In de vergadering van 4 april vertelde de
wethouder dat er sprake was van
een lichte verbetering. Maar is dat
wel voldoende?

Als een onderneming slecht presteert, dan kunnen cliënten gelijk
overstappen. Al het pappen en
nathouden door Welzorg heeft
niets opgeleverd. Klachten blijven.

‘Het groot en het klein’
Wim van Hemmen (35) woont samen met Nadja van Driel
en hun twee kinderen, Noor en Hein, in zijn geboorteplaats
Heeswijk-Dinther. Hij studeerde Technische Natuurkunde aan de
universiteit in Eindhoven.

Het Integraal Platform Gehandicapten Bernheze (IPG) heeft in
maart een brief aan het college
van Burgemeester & Wethouders

“Ik werk als design engineer bij ASML, een bedrijf dat machines
ontwikkelt waarmee computerchips worden gemaakt. Grote
technologiebedrijven, zoals Apple, Samsung en Intel, zijn van
ASML afhankelijk om hun nieuwste generaties chips steeds
kleiner en sneller te maken. Dat maakt ASML een bijzonder
innovatief en globaal bedrijf, waarin talloze nationaliteiten
samenwerken om het onmogelijke mogelijk te maken.
In mijn vrije tijd ben ik actief als penningmeester bij Jong
Nederland en initiatiefnemer en organisator van ons nieuwe
Jeugdzeskamp, dat in 2015 voor het eerst door Jong Nederland
werd georganiseerd en een doorslaand succes bleek. ASML
en Jong Nederland laten zien, in het groot en het klein, waar
innovatie, ondernemerschap, samenwerking en persoonlijk
initiatief toe kunnen leiden. Dit zijn waardes waar D66 ook
voorstaat.”

Ik ben

Ben jij ook D66? Laat het ons weten!

Jesse Jansen, commissielid Progressief Bernheze
Onze gemeente is langzaamaan aan het werken richting een ‘omgevingsvisie’. Een omgevingsvisie is een document waarin we beschrijven hoe we onze
gemeente in de toekomst willen inrichten, en vooral ook waarmee wij vinden
dat rekening gehouden moet worden bij die verdere inrichting.

In de bijeenkomst van afgelopen week stond onder andere
het thema landbouw centraal.
Landbouw is van oudsher do-

Progressief Bernheze weet wat
het wil: een buitengebied waar
het goed vertoeven is en waar
we de gezondheid van onze inwoners vooropstellen. Wij willen
af van de plastic beschermkappen in mooie natuurrijke delen
van ons buitengebied. De kappen maken van mooie gebieden

De VVD-Bernheze heeft voorgesteld het contract met Welzorg te
beëindigen, maar dat is volgens
de wethouder contractueel niet
mogelijk! Maar als een leverancier
een wanprestatie levert, dan moet
het toch mogelijk zijn een contract
op te zeggen?
Wij blijven ons inzetten voor de
beste dienstverlening op het gebied van hulpmiddelen voor inwoners die hiervan gebruik moeten
maken.
Reageren
www.bernheze.vvd.nl/contact

ZATERDAG
op
Nu ook
RDAG
DONDE

EXTRA*
KORTING
OP DIESEL/BENZINE/LPG

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

HESCHEWEG 223 OSS

Download onze App
Ons kantoor 24/7 tot uw beschikking!
Ikbend66@gmail.com Download onze App
Ons kantoor 24/7 tot uw beschikking!

Progressief Bernheze: De ruimte in

minant aanwezig in ons buitengebied, maar de manier waarop
‘geboerd’ wordt is door de jaren
heen flink veranderd. Welke toekomst zien wij voor de landbouw
in ons buitengebied?

gestuurd waarin zij wederom hun
zorgen uitten over hulpmiddelenleverancier Welzorg. In 2012 en
2013 had het IPG ook al brieven
gestuurd aan het college over de
ontwikkelingen in de aanbesteding en de signalen van klachten.
Deze waren enorm in aantal en
zeer divers van aard.

ZOTTE

Uw administratiekantoor
24/7onze
bij de
hand?
Download
App
Ons kantoor 24/7 tot uw beschikking!

Download
onze app!

Wim: ‘Waarin talloze nationaliteiten samenwerken’

De eerste stap in dat proces is
het in gesprek komen met zoveel
mogelijk partijen die betrokken
zijn bij de inrichting. Zo mochten
ook wij, commissie- en gemeenteraadsleden, de afgelopen week
voor het eerst meepraten over
hoe die visie eruit moet komen
te zien. Ook ondernemers, inwoners en andere groepen worden
meegenomen in het proces.
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lelijke uitzichtloze vlaktes. Ook
komt er, als het aan ons ligt, niet
meer ruimte voor grootschalige,
intensieve veehouderijen. Deze
vormen een te groot risico voor
de volksgezondheid. Zoveel dieren zo dichtbij onze kernen, dat
moeten we niet meer willen. Dat
hebben de afgelopen jaren ons
meer dan duidelijk gemaakt. Het
is tijd voor het buitengebied van
morgen, voor ons allemaal.
Met ons meepraten?
j.jansen@progressiefbernheze.nl.

Download onze App
Ons kantoor 24/7 tot uw beschikking!
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Zwembad ‘t Kuipke (1967-2017) - de ochtendzwemmers

j

HEESCH - De afgelopen weken is het verhaal verteld van zwembad ‘t Kuipke: hoe het is ontstaan en hoe het zwembad zich
door de jaren heen heeft ontwikkeld. Dit keer aandacht voor een bijzondere groep gasten: de ochtendzwemmers.

Groep ochtendzwemmers

Er zijn mensen die (nog) niet weten dat je ook in de vroege ochtend al bij zwembad ‘t Kuipke
terecht kunt, maar van 7.00 tot
9.00 uur is het bad door de week
open voor vroege vogels. Ook dit
jaar wordt de poort op dit vroege tijdstip weer geopend door

Helma, steun en toeverlaat in de
ochtend. Zij maakt het dek open;
weer of geen weer. Voor de ochtendzwemmers maakt het weer
niet uit: zij komen altijd!
Je hebt de fanatieke zwemmers
die prompt om 7.00 uur het bad

Ze hebben allemaal in ‘t Kuipke leren zwemmen,
hun kinderen hebben er zwemles gehad, hun
kleinkinderen zwemmen er nu

ingaan om daarna direct door te
gaan naar hun werk. Als je zo
vroeg komt, dan kan het ook zomaar gebeuren dat de ochtendmist nog niet is opgetrokken. Dat
levert mooie plaatjes op.
Dan is er de groep die wat later
begint. Daarin zitten veel zwemmers die al vele jaren in de zomermaanden bij ‘t Kuipke komen
zwemmen. Trouwe gasten die
soms al vanaf 1969 of 1974 in de
zomer komen zwemmen! Deze
groep kent veel ‘oud-gedienden’.

GRATIS

HOTELVOUCHER BIJ € 25,-** OF
MEER AAN BOODSCHAPPEN

**Exclusief cadeaubonnen en wettelijk niet toegestane artikelen
(rookwaren, koopzegels, slijterijartikelen, babyvoeding tot 1 jaar,
geneesmiddelen, postzegels, loten en telefoonkaarten).

EVEN
HELEMAAL

Het is een hechte en gezellige
club die elkaar iedere zomer weer
treft en lief en leed met elkaar
deelt. Ze hebben allemaal in ‘t
Kuipke leren zwemmen, hun kinderen hebben er zwemles gehad,
hun kleinkinderen zwemmen er
nu.
In de winter is er minder contact,
of zoals één van hen zei: “Ik kom
dan weinig zwemmers tegen in
Heesch, of ik herken ze niet met
kleren aan, ik ken ze alleen in
badkleding.” Grappige verhalen
levert het op, zoals over die keer

dat er ‘iets’ te veel chloor in het
bad zat: “Je ging met een blauwe
bikini het bad in en kwam er met
een licht bruine weer uit.” Of die
keer dat de poort al weer gesloten was, maar er nog zwemmers
in de kleedhokjes zaten die uiteindelijk over de schutting heen
klommen om zo toch naar huis te
kunnen. Leuke verhalen waar de
mensen ‘achter’ ‘t Kuipke trots
op zijn. Ook is men trots op het
feit dat de ‘ochtendzwemmers’
al vele jaren trouwe gasten zijn.
Nog vele gezellige en sportieve
uren in dit bad!

HOTEL
DE BO TEL!

GENIET VAN KORTING OP EEN HOTELOVERNACHTING
Alle Robijn

IS*
1+1 GRAT

bijv. 2 flacons wasmiddel
klein & krachtig color vloeibaar à 735 ml

11.98

5.

99

Conference
handperen,
Elstar of Jonagold
appels

*geldt enkel voor de 2-persoonsverpakkingen

alle combinaties mogelijk

1.
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Prijs- en assortimentswijzigingen, zetfouten en uitverkochte artikelen voorbehouden. Alle aanbiedingen zijn bestemd voor thuisgebruik, dus niet voor handelsdoeleinden.
Geldig van maandag 17 t/m zondag 23 april 2017. Week 16. *per product kan de prijs verschillen, de korting wordt aan de kassa verrekend.
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Een tien voor BECO en
de Duurzame Energie Unie

S

HEESWIJK-DINTHER - In januari besloot Annie van der Ven om zich bij de Bernhezer Energie Coöperatie
aan te sluiten als klant voor duurzame energie. Vanaf februari levert BECO groene stroom aan haar. Annie
(69) woont aan de Donkeren Dijk in Heeswijk-Dinther en ziet groene stroom als dé energie die op een
duurzame manier wordt opgewekt. BECO staat garant voor 100% duurzame energie van eigen bodem.

BI

Bewuster omgaan met energie is
hard nodig voor de toekomst van
ons allen en zeker voor onze kinderen en kleinkinderen. De gasbel
en andere fossiele bronnen raken uitgeput maar gelukkig zijn
er veel projecten in ons land en
daarbuiten om nieuwe duurzame
energiebronnen te ontwikkelen.
Sinds 2014 is Annie lid van BECO.
“Via vrienden en artikelen ben
ik daarmee in contact gekomen.
Eerlijk gezegd vroeg ik me in het
begin wel af hoe zo’n kleine energiecoöperatie, die vooral draait op
de inzet van vrijwilligers, zou kunnen zorgen voor voldoende kwa-

• Professionele werkvoorbereiding
in de tekenkamer
• Advies, ontwerp en realisatie
is in dezelfde handen
• Grote knowhow op één toegankelijke
Met
plek open
vizierkwaliteitscontrole
de
• Interne
in
•toekomst
Bewaking en controle
op afstand
• Aparte kennisrijke onderhoudsafdeling

MetWaardsestraat
open30
5388 PP Nistelrode
S Service en Onderhoudvizier
21 06
de
bv (0412) 61
service@bevers.net
Service en Onderhoud bv
S
toekomst
in
www.bevers-installatietechniek.nl
Service en Onderhoud bv

Foto: Jan Gabriëls

Het huis van Annie is al enkele jaren oud en uit de tijd dat er
nauwelijks iets aan isolatie werd
gedaan. Nu is er dak- en muurisolatie aangebracht, is er overal
dubbel glas en een energiezuinige verwarmingsketel. Natuurlijk wordt er met de kinderen en
kleinkinderen over energiegebruik
gesproken en wat je daar zelf aan
kunt doen. Voor de hand liggende dingen volgens Annie, zoals
op tijd de verwarming lager zetten, op verlichting letten en kijken
bij het aanschaffen van apparaten
naar het energiegebruik. In, en als
het kan buiten, het dorp de fiets
pakken is ook een goede bijdrage.

Installatietechniek bv

liteit en continuïteit. Inmiddels is
me duidelijk dat BECO één van de
lokale coöperaties is die samenwerken met de Duurzame Energie Unie en dat deze gezamenlijke
aanpak borg staat voor continuïteit. Deze Duurzame Energie Unie
levert samen met BECO stroom
die 100% duurzaam is en kreeg
hiervoor eind 2016 een 10 van
het consumentenprogramma Radar. Daarmee staat De Duurzame
Energie Unie met BECO als de
beste op de lijst van consumenten
en milieuorganisaties. Fantastisch
toch, dat geeft vertrouwen en
mijn ervaringen met BECO zijn
erg positief”, zo besluit Annie.
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S Service en Onderhou
Installatietechniek bv
n Deuren
n
Deuren
n Deuren
n Schuifpuien
n Schuifpuien
n Schuifpuien
n Vouwwanden
n Vouwwanden
Vouwwanden

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

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

BI

Meer info of aanmelden op
www.bernhezerenergie.nl

Haal de
zon in huis
Kies voor duurzame energie
www.vanbakeleco.nl
Geen
oor
btw v
n
uliere
partic

duurzaamheid
tip
Haal groen dichterbij.
Haal het maximale
uit je tuin of
dakterras. Bomen
zijn bijvoorbeeld
ideale natuurlijke
thermostaten. In de
zomer zorgen bladeren
ervoor dat het huis
lekker koel blijft en
in de winter laten de
‘kale’ takken de zon
lekker door om het
huis te verwarmen.

GAS - WATER - SANITAIR - CENTRALE VERWARMING
EN LOODGIETERSWERKEN
Morgenstond 8b • 5473 HG Heeswijk-Dinther
0413-293 331 • 06-51172907 • email: installatielangens@hetnet.nl

Installatietech
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bernheze bouwt

Nieuwbouw De Smidse vordert gestaag in het

De bouw is nog in volle gang

geldt ook voor de opzet van de
appartementen, die drempelvrij
zijn, met een brede hal en brede
kozijnen, een inloopdouche en
twee wandclosets. Het complex
is voorzien van een lift.”
‘De Smidse’ by night

Tekst: Henriëtte Maas Foto’s: Ad Ploegmakers

HEESCH - Aan ’t Dorp wordt al enige tijd flink gebouwd. ‘De Smidse’, een
combinatie van winkelunits, appartementen en stadswoningen, krijgt steeds
meer vorm. Het geeft het centrum weliswaar een voller, maar ook een meer
eigentijds aanzien. En de woningen blijken gewild.

De Smidse
De naam ‘De Smidse’ roept herinneringen op aan de tijden van
weleer. Dit nieuwe complex doet
dat allerminst.
Het
nieuwbouwproject
van
Muller Bouw, bestaande uit vier

stadswoningen, negentien appartementen en 1.100 m2 winkeloppervlak, heeft een eigentijdse,
strakke uitstraling. Alles is energiezuinig en volgens de laatste
stand van de techniek gebouwd.
Dat zie je onder andere terug in

de isolatie en de (LED-)verlichting
en in de leidingen die zijn aangelegd om later gemakkelijk zonnepanelen te kunnen plaatsen. Wim
Muller: “We zijn zo goed mogelijk voorbereid om mee te kunnen
gaan met nieuwe wensen. Dat

Veel animo
Na de plaatsing van het reclamebord ging het snel. De vier stadswoningen waren direct verkocht.
Voor de huurappartementen
werd Muller Bouw overspoeld
met vragen.
Omdat de huur van de meeste
appartementen onder de huursubsidiegrens ligt is bij de verhuur
van dat deel speciaal gekeken
naar mensen binnen een bepaalde inkomenscategorie. Ook de
ligging, midden in het centrum
en in de buurt van voorzieningen, is aantrekkelijk. Alle appartementen waren snel verhuurd.
De nieuwe bewoners zijn een mix
van ouderen, jongeren en alles
wat daar tussen zit.
Onlangs is een kijkdag voor de
nieuwe bewoners georganiseerd.
Wim Muller: “Het is een stukje
service. De mensen hebben hun
appartement ‘vanuit een boekje’ gehuurd en kunnen nu pas
zien hoe het er in werkelijkheid
uit ziet: de indeling, de betege-

De nieuwe
bewoners zijn een
mix van ouderen,
jongeren en alles
wat daar tussen zit.
ling van badkamer en wc, het
stucwerk èn het uitzicht.”
Planning
Wim Muller: “De stadswoningen
worden half mei opgeleverd, de
appartementen en winkelruimte
rond 1 juli. Dan zou ook de bestrating rondom het complex en
het parkeerterrein aan de achterkant klaar moeten zijn. De bouw
verloopt volgens plan. Wij zijn
gewend om onze planning te halen.”
De winkelruimte is voor meer
dan de helft verhuurd. Drogisterij
Dio met parfumerie Pour Vous en
modezaak Shoeby zullen er hun
intrek nemen. 430 m2 winkeloppervlak is nog te huur, in units
vanaf 145 m2. Belangstellenden
kunnen contact opnemen met
Bernheze Makelaars of met Muller Bouw.
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Een rondje op de bouw...
Heb je nog vragen? Vraag het de specialisten.

t mooie centrum van Heesch

Column
onno
Naar een
nieuwe vorm
van ruimtelijke
ordening
Via mijn column heb ik u al eerder
geïnformeerd over de komst van de
nieuwe Omgevingswet; de grootste
onno truschel is
wetgevingsoperatie sinds de Tweede
zelfstandig adviseur op het
Wereldoorlog. Zoals u inmiddels weet
gebied van ruimtelijke
bundelt de Omgevingswet straks 26
ordening en eigenaar van
bestaande wetten op het gebied van
RO Connect in Heesch.
bouwen, milieu, water, ruimtelijke
ordening en natuur. Met de Omgevingset zal er nog maar één wet zijn
voor de hele leefomgeving.

Dit project werd mede mogelijk gemaakt door:

Bouwbedrijf Gebroeders van Doleweerd
Tubantenweg OSS - 0412-635008 - www.gebroedersvandoleweerd.com

Maar wat gaat u daar van merken?
Allereerst zal het ‘oude vertrouwde’ bestemmingsplan verdwijnen.
Hiervoor in de plaats komt het zogenaamde ‘omgevingsplan’. Het
bestemmingsplan bevat vooral regels over bouwen en gebruik van
gronden. Deze regels zullen straks ook weer terug komen in het
omgevingsplan. Maar het omgevingsplan is niet beperkt tot regels
voor ‘een goede ruimtelijke ordening’.
Het omgevingsplan kan alle aspecten van de veilige en gezonde
fysieke leefomgeving omvatten. Het is dus een ‘bestemmingsplan
plus’.
De nieuwe Omgevingswet richt zich dus op het instandhouden
van een ‘veilige en gezonde fysieke leefomgeving’. De term ‘goede
ruimtelijke ordening’ - waarover ik verschillende keren in mijn
colums heb geschreven – zal dus verdwijnen.

KWALITEIT VAN DE FYSIEKE LEEFOMGEVING IN Z’N TOTALITEIT IS EEN BELANGRIJK UITGANGSPUNT
ETIB Verstegen BV
Kerkstraat 11 Vorstenbosch - 0413-311450 - www.verstegenelektro.nl

Loodgietersbedrijf Ventimon BV
Copernicusstraat 13 Wijchen - 024-6450585 - www.ventimon.nl

Met het verdwijnen van de term ‘goede ruimtelijke ordening’ en de
introductie van ‘veilige en gezonde fysieke leefomgeving’ heeft de
Omgevingswet een bredere reikwijdte ten opzichte van de huidige
Wet ruimtelijke ordening. Hiermee onstaan meer mogelijkheden om
milieuaspecten, zoals geur, fijstof, veiligheid en gezondheid in de
integrale afweging een plek te geven.
Het gaat om kwaliteit
Door het samenbrengen van alle beleid en alle regels die betrekking
hebben op de fysieke leefomgeving in één plan, ontstaat een
overzichtelijker afwegingskader. Tegenstrijdige en dubbele regelingen
worden op deze manier voorkomen. Procedures kunnen sneller.

Deco Zonwering
Nieuwstraat 19a Heesch - 0412-480490 - www.decozonwering.nl

Het omgevingsplan biedt hierdoor de mogelijkheid om nieuwe
ontwikkelingen te realiseren met eenvoudigere procedures, waarbij
het vooral gaat om kwaliteit. Nieuwe ruimtelijke initiatieven zullen
dus meer op grond van kwalitatieve normen beoordeeld (kunnen)
gaan worden. Niet meer alleen of iets ‘onder’ of ‘boven’ de norm valt.

Verbruggen Megastore
Frankenweg 25-27 - Woonboulevard Oss - 0412-623698 - www.verbruggen-megastore.nl

Binnen de kaders zal een algehele belangenafweging gemaakt
worden, waarbij de kwaliteit van de leefomgeving in z’n totaliteit een
belangrijk criterium zal zijn.
Dit betekent een wat andere manier van werken. Meer overleg en
afstemming met belanghebbenden (aanvrager en omgeving) en met de
inhoudelijke specialisten. Wellicht ook meer kansen!
Laat u goed adviseren!
onno@roconnect.nl
www.roconnect.nl
06-2909 9005

Udense
Dakbedekkings
Onderneming
UDO
Dakbedekkingen
bv
Udo
B.V.
NeutronenlaanTel50413
Uden
0413-269597
www.udo-dakbedekkingen.nl
– 269 597
www.udo-dakbedekkingen.nl
info@udo-uden.nl

======================================================================
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bernheze bouwt
Waar op letten
bij aanschaf
van een
bouwkavel?
De aankoop van een bouwkavel, daar gaat heel wat aan
vooraf. Maar waar moet je
eigenlijk op letten?
- Ga bij de gemeente na wat
de bebouwingsvoorschriften zijn;
- Vraag deskundig advies of
prijs- en kwaliteitverhouding goed is;
- Bekijk of de infrastructuur
(wegen, winkels, spoorlijn)
in de toekomst veranderd
wordt;
- Vraag om een schoongrondverklaring.

Kwaliteit
Kwaliteit VOOR EEN
VOOR EENSCHERPE PRIJ

KwaliteitSCHERPE PRIJS
VOOR EEN
SCHERPE PRIJS

GROND- EN SLOOPWERKEN • CONTAINERVERHUUR •
ZAND EN GRANULATEN • INNAME PUIN EN BOUWAFVAL
Heeswijkseweg 7, 5473 KV Heeswijk-Dinther
T: 0413-291391 • E: info@dijkhoff.nl DIJKHOFF.NL

Compleet
nieuwe grot
e
showroom
!

Compleet E
nieuwe gro
te
showroom
!

Vluchtoord 37A, 5406 XP Uden
Industrieterrein Vluchtoord
T 0413 - 27 01 10

Vluchtoord 37A, 5406 XP Uden
Industrieterrein Vluchtoord
T 0413 - 27 01 10

info@vanschijndeltegels.nl
www.vanschijndeltegels.nl
www.tegelprofshop.nl

Vluchtoord 37A, 5
Industrieterrein Vl
T 0413 - 27 01 10

E info@vanschijndeltegels.nl
www.vanschijndeltegels.nl
www.tegelprofshop.nl

Bouw- of
verbouwwerkzaamheden?

Schildersbedrijf Theo Wijnen
Catharinahoeve 23 - Heesch - 06-53740305

Peter van Roosmalen Schilderwerken
showroom open
op zaterdag
10.00 - 15.00 uur

KWALITEIT
IS DE

NORM
OOK VOOR REPARATIES!

Laat je informeren door je gemeente. In veel gevallen is het
namelijk noodzakelijk om een
vergunning aan te vragen.
Zeker voor rijks- en gemeentemonumenten zijn er bepaalde
regels die gelden. Neem voor
het plaatsen van dakkapellen,
serres, veranda’s en carports
contact op metje gemeente.
Zelf een huis bouwen? Vraag
een bouwvergunning aan.

Koksteeg 50 - Vinkel
06-10189411

Hoofdstraat 89 en 91 Heeswijk-Dinther

Te koop
bij inschrijving

Woonhuis
Kijkdagen:

21 april van
15.30 tot 17.00
uur
22 april van
11.00 tot 12.30
uur

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

keukens
badkamers
schuifkasten
interieurs

www.jmeulendijk.nl

Meulendijk

Nieuwe Erven 21 u Heesch u T: 0412 45 61 98

- Vraag meerdere offertes op
bij meerdere aannemers.
Kies een aannemer met een
goede
prijs-kwaliteitverhouding. Vraag ook rond
in je kennissenkring naar
ervaringen met aannemers.
- Zet alle afspraken op papier die je met de aannemer maakt zwart op wit. Bij
conflicten kun je dan altijd
terugvallen op het contract.
Je staat stevig in je schoenen en komt niet voor financiële verrassingen te
staan. Zeker als je met een
bevriende klusjesman inschakelt. Niets is zo vervelend als wrijving met een
vriend of goede kennis.
- Goede isolatie zorgt voor
een lage energierekening.

Karakteristieke woning met aanbouw gelegen
aan de Hoofdstraat 89 en Hoofdstraat 91.
Volgens het vigerende bestemmingsplan is het pand aangeduid
als een beschermd monument met bouwaanduiding
twee aan een. Het bouwjaar van het pand Hoofdstraat 89
is 1913, de aanbouw Hoofdstraat 91 is van de jaren dertig,
perceeloppervlakte 2.360m².
Het pand heeft achterstallig onderhoud en
u dient derhalve rekening te houden met renovatie en
moderniseringswerkzaamheden.
Hoofdstraat 42
5473 AR Heeswijk-Dinther

www.ketelaarsvanzutphen.nl - www.funda.nl
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Kern Loosbroek duurzaam levend via tweedehands artikelen
LOOSBROEK - Gezichtsbepalende punten en hart van Loosbroek zijn met name de monumentale kerk
en pastorie; de prachtige kerktuin met het kerkhof daarnaast vullen dit heel mooi aan tot een prachtig geheel. Actief gelovige kerkleden, maar ook veel anderen in Loosbroek willen deze monumenten
duurzaam behouden. Nu werkend via Stichting ‘Behoud Antoniuskerk Loosbroek’ ten behoeve van de
geloofsgemeenschap Loosbroek, die voor het onderhoud zorg draagt.
Om de instandhouding van
deze gebouwen en omgeving
te kunnen bekostigen zijn de
inkomsten uit de jaarlijkse rom-

ontzettend trots op is.
Voor de rommelmarkt op de
tweede zaterdag van september
worden het hele jaar door spullen opgehaald. Je kunt als je door
verhuizing, sterfgevallen of zomaar spullen over hebt, contact
opnemen. Zij komen op afspraak
kijken en nemen de geschikte
spullen mee. Als je in de situatie

Voor deze zogenaamde speciale acties is in totaal
de inzet van circa 150 vrijwilligers beschikbaar;
iets waar de stichting ontzettend trots op is

Staand v.l.n.r: Jan van der Velden, Marinus van Helvoort en Martien Roefs.
Knielend v.l.n.r.: Jo Lunenburg en Nico van Zutphen

melmarkt, de verkoop van opgeknapte tweedehands fietsen
en de kledingacties totaal onmisbaar. Voor deze zogenaamde
speciale acties is in totaal de inzet van circa 150 vrijwilligers beschikbaar; iets waar de stichting

zit dat je spullen hebt die je weg
wilt doen en je zou deze spullen
de stichting gunnen, dan zou dat
geweldig zijn!
Naast de rommelmarkt worden
het hele jaar door tweedehands

fietsen opgeknapt en verkocht.
Bijzonder geschikt voor met
name studenten en kinderen,
maar ook voor mensen die geen
dure fiets willen of kunnen kopen. Op het moment zijn er volop dames-, heren- en kinderfietsen verkrijgbaar!
Contactadressen spullen
voor rommelmarkt
Piet Gruythuysen, 0413-229696
of 06-29035470.
Andre Pittens, 06-22458068.
Contactadres fietsen kopen
en eventueel oude fietsen
brengen
Martien en Jo Roefs,
0413-229487 of 06-13501992.
Iedereen alvast bij voorbaat bedankt namens werkgroepen fietsen en rommelmarkt Loosbroek.

Wereldwinkel Heesch vierde haar 25-jarig bestaan
HEESCH – De zaal in CC De Pas was op 12 april helemaal gevuld
met genodigden en belangstellenden voor de jubileumviering van
de Wereldwinkel. Voorzitter Mia van den Hurk vertelde over het ontstaan en de ontwikkeling van de winkel. Begonnen in een caravan en
nu gevestigd in een mooie gerestylde winkel in CC De Pas.
Daarna gaf Hemmy Clevis, voorzitter van Madat Nepal, een presentatie over de gevolgen van
de zware aardbeving die in 2015
Nepal getroffen had. Langzaam
proberen het land en de bevolking weer op te krabbelen, maar
daar is heel veel hulp en geld
voor nodig. Voor Madat Nepal
werd deze avond het mooie bedrag van € 550,- opgehaald, zodat ze dit kan gebruiken voor de
projecten in Nepal.

Janny van Loenen, Betsy Dijkhuizen, Betsie van Herpen, Tineke Oomen, Mia van den Hurk en Hilma Kraan.

Foto: Ad Ploegmakers

Tijdens een jubileumavond horen
ook jubilarissen te worden gehuldigd, want dankzij de inzet van
vrijwilligers blijft de wereldwinkel
bestaan. Er waren maar liefst zes
jubilarissen:
Janny van Loenen, Betsy Dijkhuizen, Betsie van Herpen, Ti-

neke Oomen, Mia van den Hurk
en Hilma Kraan. Zij werken alle
zes al 25 jaar met hart en ziel in
verschillende functies, waarin de
kwaliteiten van een ieder duidelijk naar voren komen. Zij ontvingen een speldje, een bijzonder
presentje en een bloemetje als
dank en hopelijk blijven ze nog
lang betrokken bij de Wereldwinkel.
Het Koor WereldVrouwen Oss
maakte met haar prachtige optreden de avond compleet. Het
koor zong bijzondere zelfgeschreven liederen die geïnspireerd zijn op de verhalen en het
leven van deze vrouwen. Dit
optreden maakte het tot een bijzondere avond. De reacties van
de aanwezigen waren hartverwarmend.

Horizon Heesch: Fruitactie Pasen 2017
HEESCH - Evenals voorgaande
jaren werd ook dit jaar, in het
kader van De Goede Week voor
Pasen, op de basisscholen in
Heesch een fruitinzamelingsactie georganiseerd.
Op Witte Donderdag werd het
door de kinderen ingezamelde
fruit naar de St. Petrus’ Banden
Kerk gebracht, waar een korte
uitleg gegeven werd over het
project. Daar werd het verzamelde fruit, zowel vers fruit als blikken, potten en pakjes drinken,
door een aantal vrijwilligers van
ziekenvereniging Horizon Heesch verpakt.
Ook de mooie tekeningen die
gemaakt zijn werden verdeeld
over de fruitdozen. Pas als er
in elke doos ook wat paaseitjes
en een kaartje zit met een paasgroet, zijn de dozen klaar. In totaal zijn er 224 dozen gemaakt.

Op paaszaterdag werden deze
224 dozen door leden van Scouting Heesch weggebracht naar
zieke mensen, eenzame mensen
en mensen met een beperking
woonachtig in Heesch. De mensen in Heesch die een partner

in totaal werden
er 224 dozen
gemaakt
hebben die in één van de verpleegtehuizen in de regio verblijft, zijn door vrijwilligers van
de Horizon met een paasattentie
verblijd. Al deze mensen zijn elk
jaar weer heel dankbaar dat er in
deze tijd aan hen wordt gedacht.
Ziekenvereniging Horizon Heesch dankt Scouting Heesch dat
zij ook een steentje wil bijdragen
aan deze paasactiviteit.

Mooi versierde dozen op de voorgrond en trotse kinderen op de achtergrond in de kerk in Heesch
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ZATERDAG 20 MEI 17.30 - 01.00 UUR
ZONDAG 21 MEI 14.00 - 22.00 UUR
HEERLIJKE GERECHTEN | LIVE MUZIEK | KINDERACTIVITEITEN
HOOFDSPONSOR

PARTNERS

GOUD

ZILVER

DIAMANT
VAN DER SANGEN TUINHOUT
tuinhuizen

speeltoestellen

schuttingen

overkappingen

Romeinenweken in de meivakantie op Kasteel Heeswijk!
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HEESWIJK-DINTHER - Bij Kasteel Heeswijk is een boerderij uit de Romeinse tijd teruggevonden. Hoe er werd geleefd zie je terug in een foto-expositie in de kasteeltuin.
De plek waar de boerderij is gevonden is aan een mooie wandelroute langs de Aa.
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In de Romeinse tijd bouwden de Brabantse
boeren hun huizen van houten palen, tenen vlechtwerk, leem en riet; materialen uit
de directe omgeving. Ook hun eten kwam
van rondom de boerderij: vissen, vogels,
wild en hun eigen vee. Van graan maakten zij pap, en bij feestdagen werd er brood
gebakken in een leemoven naast het huis.
Wol voor kleding kwam van eigen schapen. Een smid kon vanuit ijzeroerbrokken
ijzer smelten en gereedschappen en wapens maken. Reizende soldaten en handelaren brachten bijzondere zaken mee zoals
sieraden, wijn, olijfolie, rozijnen en andere
luxe zaken.

Dit dagelijkse leven zie je terug in de kasteeltuin in een foto-expositie. In het kasteel
liggen de échte archeologische vondsten
van de boerderij. Langs de Aa kun je nog
de natuur uit de Romeinse tijd herkennen.
Op de plek van de boerderij staat een informatiebord. Kun jij hier jouw huis bouwen
en leven van de natuur? Kasteel Heeswijk is
tijdens de meivakantie ook op maandag (24
april en 1 mei) open van 11.00 tot 17.00
uur. De entree is € 10,- voor volwassenen en
€ 6,- voor kinderen. Museumkaarthouders
en beschermers Brabants Landschap hoeven geen entree te betalen. Voor meer informatie: www.kasteelheeswijk.com.

voetbal

Gelijkspel Prinses
Irene vrouwen in Etten-Leur
ETTEN-LEUR/NISTELRODE - De Prinses Irene vrouwen speelden in Etten-Leur tegen
DSE. Die ploeg had de punten nog hard nodig, voor Prinses Irene geldt dat ze hoog
moeten eindigen om de nacompetitie nog te halen voor promotie. Het werd na een
1-0 ruststand, uiteindelijk 1-1 in een matige wedstrijd. Voor rust was DSE de betere
ploeg, na rust was dat Prinses Irene. In de 70e minuut scoorde Elien Ploegmakers met
het hoofd de gelijkmaker.
De eerste echte aanval van DSE was al
meteen raak, waardoor de formatie van
coach Couvreur al na 5 minuten tegen
een achterstand aankeek. De hele eerste helft was DSE gevaarlijker en er was
een goede redding nodig van doelvrouw
Rengers, om nog niet op grotere achterstand te komen. In de rust pleegde

Couvreur wat omzettingen, waardoor
het voetballend allemaal wat beter werd.
In de 70e minuut speelde Talitha Groenendaal, Sharron van Os aan, die uit de
draai de lat teisterde. De onvermoeibare
Elien Ploegmakers was er als de kippen
bij om de terugspringende bal binnen te
koppen. Daar bleef het bij.

bernheze sportief
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Gelijkspel Avesteyn

Boskant/Heeswijk-Dinther - Na het verlies van Avesteyn tegen DVG van afgelopen zaterdag stond
direct weer een belangrijke wedstrijd op het affiche; Boskant – Avesteyn. De nummer 4 tegen 5 van de
ranglijst. Avesteyn trad aan met de jeugdige Teun van den Boom en Joost Gooyarts in de basis vanwege
het ontbreken van enkele ervaren spelers. De ‘heenwedstrijd’ was geëindigd in 3-3.
Het spelbeeld van vandaag was
dat de wedstrijd op en neer ging,
Avesteyn tot aan het eind conditioneel op orde bleek, wat zich
ook vertaalde in een zeer spannende laatste fase. Boskant had
een enkele kans gehad, maar
Avesteyn drong aan het eind van
de wedstrijd aan en had enkele
uitgelezen mogelijkheden om de
wedstrijd in zijn voordeel te beslissen.
Hierbij sprong een afgekeurd
doelpunt het meest in het oog.
Aan het afgekeurde doelpunt
van Stan de Laat ging een vermeende buitenspelsituatie vooraf.
De scheidsrechter ging mee in
de visie van de grensrechter van
Boskant waardoor de wedstrijd
in 0-0 eindigde. Het was niet
anders. Helaas konden enkele
spelers van Avesteyn dit moei-
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WHV wint kelderkraker
LOOSBROEK - Op paaszaterdag
stond de ultieme kelderkraker
op het programma.
In de heenwedstrijd eindigde het
treffen op De Koulberg nog in
een 1-1 gelijkspel door treffers

voordeel thuisploeg
van Mark van Haandel en Yorick
van de Rakt, maar nadien hebben beide ploegen weinig punten verzameld en staan daardoor
onderaan de ranglijst. Uiteindelijke eindigde deze wedstrijd in
het voordeel van de thuisploeg
WHV 2-0.

Harold Lunenburg zorgde voor de
openingstreffer
Foto: Gabriëls Fotografie

Foto: Ad van Doorn

lijk verkroppen waardoor er nog
wat gele kaarten gegeven werden die helaas van invloed zijn

op de wedstrijd van volgende
week tegen weer een concurrent: Boxtel.

Nieuwe en jonggebruikte Bromfietsen en Scooters, ook onderdelen

badminton

HBV 2 sleept kampioenschap binnen
Heesch - Afgelopen donderdag heeft het tweede seniorenteam van de Heesche Badminton Vereniging
het kampioenschap in zijn competitieklasse weten binnen te slepen. In een ware ‘Bernhezer derby’ werd
B.C. Argus uit Heeswijk-Dinther thuis in ’t Vijfeiken met 10-6 verslagen.
Het Heesche team, bestaande
uit Kim van Santvoort, Katya
Spierings, Harm van Vucht en
Carlo Brugman, heeft vanaf het
begin van het seizoen constant
meegedraaid in de bovenste regionen van de competitiepoule.
Enkel B.V. Berghem wist de Heeschenaren in het kielzog te blijven en de druk hier en daar op te
voeren. Maar de Heeschenaren
maakten geen fouten en namen
afstand, met een welverdiend
kampioenschap als gevolg.

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

Vind je
draai bij de
Kilsdonkse
Molen!

Meer competitiestanden en uitslagen zijn te vinden op
www.hbv-heesch.nl.

word ook molenvrijwilliger
vanaf 4 uur per week

voetbal

Prinses Irene verliest ver in blessuretijd
Nistelrode - Na 94 minuten
stond er nog een 0-0 stand op
het scorebord bij de wedstrijd
tussen Prinses Irene en Emplina. Toen werd Samir Johri aangespeeld, die alleen verscheen
voor de uitblinkende doelman
Stef van Venrooij.
De doelman had al een paar keer
voorkomen dat de Bosschenaren
in de slotfase op voorsprong
kwamen, maar was nu kansloos.
Twee minuten later floot de beste man van het veld, scheidsrechter Van Zuilichem, voor het
einde en incasseerde Prinses Irene een bijzonder zure nederlaag.
In de laatst 20 minuten was het
makkelijker voetballende Emplina wel oppermachtig en had
een paar keer kunnen scoren,
als doelman Van Venrooij niet zo

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

Foto: R. van Venrooij

in vorm was geweest. Daarvoor
had, het met veel inzet spelende Prinses Irene, echter ook de

nodige kansen gehad, maar verzaakte om die te benutten.

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

volleybal
handbal
bernheze
sportief
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FC ‘Jong Oranje’ fietst met opvallend tenue
waterpolo

wielrennen

skien

handboogschieten

darten

de pakweg 50 kilometer-tochten
op de woensdagmiddag dan ook
echt ontspanning.
En bij ontspanning hoort ook

tafeltennis

de tussenstops
zijn belangrijk

golf

snowboarden

kano

nistelrode - Fietsclub ‘Jong Oranje’ noemen ze zichzelf lachend.
De jassen zorgen door de oranje kleur dat ze echt opvallen. De heren, allemaal tussen de 65 en 75 jaar, fietsen al zo’n acht jaar iedere
woensdag.
‘Wie kan die komt’ en dat is voor
nog vaak
een heel geknutsel in de dikwijls nog volle agenda’s. Johan

kaarten/bridgen
de jonge pensionado’s

Tibosch, Cees Bevers, Jos Timmers, Wim Verkuijlen, Henk Wijnen, Harrie van Uden en Henk
Dollevoet vinden het fietsen van

een tussenstop, al zijn die pauzes
vaak pas als ze bijna thuis zijn.
Crommenacker Automobielen
heeft duidelijk ook hart voor de
fiets, want toen Harrie van Uden
bij het autobedrijf aanklopte
voor een goed zichtbare jas en
shirt, was Ton Crommenacker
meteen enthousiast.
Het resultaat mag er zijn; een
mooi oranje tenue voor de heren
die zo’n twee keer per jaar ook
een dagtocht maken of een dag
weg gaan waarbij Kevelaer elk
jaar op het programma staat.
Daar zullen ze wel opvallen
voortaan, met de mooie tenues!

motorcross

Glenn Coldenhoff pakt top
tien plaats in de Grand Prix van Trentino
ITALIË/HEESCH - Glenn Coldenhoff van het Red Bull KTM
Factory team heeft in de vijfde
wedstrijd om het wereldkampioenschap MXGP in het Italiaanse Arco di Trento een top tien
plaats weten te behalen.
motorsport

In de eerste manche kwam de
rijder uit Heesch na een slechte
start niet verder dan een zeventiende plaats. In de tweede manche was zijn start beter, maar kon
hij het tempo van de kopmannen
niet volgen en besloot daarom
om zijn eigen wedstrijd te rijden.
Hierdoor moest hij gedurende de
wedstrijd verschillende plaatsen
prijsgeven maar wist er wel een
tiende plaats uit te halen.

HEESWIJK-DINTHER - Na enkele jaren lekker in de bovenste regionen meegedraaid te hebben is het Mixed Recreanten team van volleybalclub SMASH’70 gelukt kampioen te worden in de recreanten
mix tweede klasse! Op een letterlijk en figuurlijk zonovergoten zondag is de kampioensbal in ontvangst genomen, waarna dit kampioenschap gezellig gevierd werd.
Bijna het gehele team, en een
aantal vaste supporters en steunende leden van SMASH’70,
genieten van het behaalde kampioenschap.
Bij de prijsuitreiking werd desgevraagd door de voorzitter het
al dan niet promoveren naar de
eerste klasse toegelicht: “Dit is
een stevig onderwerp van discussie, gezien de almaar hogere
leeftijd van de teamleden en de
daarmee gepaard gaande langere hersteltijd van zelfs kleinere
blessures. Dat maakt het vooruitzicht om in die eerste klasse lekker mee te spelen minder
rooskleurig. Daarom is Smash’70
dringend op zoek naar versterking. Een beetje volleybalervaring is daarbij fijn, maar echt, de
drempel ligt niet heel erg hoog,
en de leeftijdscategorie is erg
ruim.

Alweer ruim tien jaar bestaat
deze volleybalclub uit Heeswijk-Dinther. Eens florerend,
maar nu bestaat Smash’70 helaas nog maar uit één mixed recreantenteam dat iedere woensdagavond van 20.30 tot 22.00
uur in de sporthal van Gymnasium Bernrode traint. Wedstrijden
worden op circa acht zondagen
gespeeld in de regio, verdeeld
over het seizoen.

gaat je
volleybalhart
sneller kloppen?
Als nu je volleybalhart sneller
gaat kloppen en je zin krijgt om
zelf (weer) eens een balletje mee
te slaan: de (achter-)deur van
Bernrode staat iedere woensdagavond open!

voetbal

HVCH pakt
derde zege op rij

voetbal

Dode spelmomenten doen
Avesteyn de das om
helft kreeg DVG een vrije trap op
de rand van het strafschopgebied van Avesteyn. De bal werd
direct binnengeschoten ondanks
een forse muur van Avesteyn. Zo
was de ruststand 1-0.

Foto: Ad van Dooren

LIEMPDE/HEESWIJK-DINTHER - De wedstrijd paaszaterdag tegen
DVG was er een waar wat dubbel tegen aangekeken werd. Bijkomstig positief feit was de terugkeer in de basisformatie van Geert van
Dooren, die na langdurig blessureleed aan sloot. Avesteyn speelde
een zeer fatsoenlijke eerste helft.
Het creëerde niet echt grote
kansen maar was over het ge-

SMASH’70 kampioen!

heel dreigender dan DVG. In
de laatste minuut van de eerste

Avesteyn probeerde in de tweede helft aan te zetten maar
was minder machtig dan in de
eerste helft. Na een corner van
DVG bleek de verdediging van
Avesteyn niet in staat de bal weg
te werken en de 2-0 was een
feit. Duidelijk was dat Avesteyn
vandaag niet zou winnen tegen
het stugge DVG. Avesteyn zette
nog wel aan en bracht zelfs een
debutant in de persoon van de
aanvallend ingestelde Bart Verkuijlen.
Deze jonge speler stichtte nog
het meeste gevaar maar het
mocht niet baten. Avesteyn
zakte hierdoor een plekje op de
ranglijst naar plaats vier.

HEESCH - HVCH heeft op paaszaterdag met de 1-0 winst op AWC
uit Wijchen een goede zaak gedaan. De Heeschenaren blijven daarmee in de top van de ranglijst met uitzicht op een plek in de nacompetitie voor promotie.

De oplossing

bernheze sportief
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Gratis trainen bij Prinses Irene
NISTELRODE - Jarenlang konden jongens en meisjes vanaf vijf jaar op woensdagmiddag gratis een aantal keren komen trainen bij Prinses Irene om uit te zoeken of voetbal iets voor hen is. Sinds dit seizoen
spelen ook vijfjarigen al wedstrijdjes op zaterdag en trainen voortaan ’s avonds. De inlooptrainingen
van
voorheenhockey
op woensdagmiddag
zijn daarmee
komen
te vervallen.
voetbal
tennis
basketbal
turnen
volleybal
handbal
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Nog enkele plekken beschikbaar voor
het jaarlijkse beachvolleybaltoernooi

Kinderen, ook de wat oudere, melden voor die trainingen. De Op de website van Prinses Iredie gratis een aantal keren wil- trainers kunnen dan de nieuwe- ne vind je daar meer informatie
len meetrainen, om na te gaan ling(en) goed ontvangen. Pas als over. Aanmelden voor gratis traiof voetbal een sport voor hen is, ze wedstrijdjes mee gaan spelen ningen bij Marc Peters: marc@
moeten zich boksen
dan welbadminton
even aan- zwemmen
moeten waterpolo
ze officieel
lid worden.
kantje.com of 06-46909476.
beugelen
handboogschieten
tafeltennis

korfbal
korfbal

hardlopen

jeu de boule

Nipte overwinning voor Altior

paardrijden

wielrennen

darten

golf

HEESWIJK-DINTHER - Op maandag 17 april speelde Altior de paasthuiswedstrijd tegen Heumen. De pupil van de week Demi van
Brunschot zag een fysiek sterk Heumen, waar Altior het moeilijk
tegen had. De wedstrijd bleef lang 0-0 en er kwamen maar geen
mooie aanvallen. Bij rust was het 5-6 dus voor Altior werk aan de
winkel.
biljarten
duivensport spelbeeld
judo
Na
rust hetzelfde
en vissen
door Altiorskiendie de snowboarden
2 punten inkano
Heumen bleef een kleine voor- eigen huis hielden. Eindstand
sprong houden. Maar na enkele 10-9.
goede wissels en het geloof dat
er nog gewonnen kon worden Altior 2-De Korfrakkers 2: 8-10
werd het spel steeds beter van Altior 3-Swift 3: 5-12
Altior en hier hadden de gasten Altior 5 -SDO ’99 1: 9-5
schaken
kaarten/bridgen
weer
Merselo MW1-Altior
MW1: 4-8
dammen geen antwoord op.
Het werd in de slotfase nog ont- Altior R1-De Korfrakkers R1: 2-5
zettend spannend met maar 1 VIOS B1-Altior B1: 7-4
doelpuntje verschil werd er toch Altior C1-Avanti C1: 2-3
aan het langste
MOSA ’14 E1 – Altior E2: 2-2
Demi van Brunschot
1cm b eind getrokken

Een aantal wedstrijden volleyballen en tussendoor lekker genieten van een drankje op het terras
met gezellige muziek op de achtergrond. Tornado Beach zorgt
ieder jaar weer voor veel gezelligheid op het Raadhuisplein. Er
is nog ruimte voor enkele teams
voor het toernooi dat plaatsvindt
op 7 mei. Inschrijven kan tot en
met 21 april via
www.vc-tornado.nl.
Organisatie Tornado Beach
De organisatie van Tornado
Beach zoekt uitbreiding. Na een

aantal jaren neemt een aantal
leden afscheid. Vind jij het leuk
om in een gemêleerd team te
werken aan dit gezellige toernooi in Nistelrode? Stuur dan
een e-mail naar
tornadobeachvolley@gmail.com.
Kennis van volleybal is geen
noodzaak. Affiniteit met organiseren en sport is gewenst.
Meer informatie
Meer informatie over het toernooi
is te vinden op www.facebook.
com/tornadobeachvolleybaltoernooi en www.vc-tornado.nl.

Win € 25,- voor uw boodschappen

1,2 cm b

1,4cm b

autosport

NISTELRODE - Zin in een sportieve dag met vrienden en/of familie? Inschrijven voor het jaarlijkse beachvolleybaltoernooi, met een
team van minimaal vier personen is nog mogelijk!

karten

motorsport

Mooi
gespot
Op www.mooibernheze.nl houden wij de bezoekers op de hoogte
van de nieuwsitems in Bernheze. Alle kernen komen aan de beurt,
net als hier in ‘Mooi Gespot’. Herken je de foto hierboven, laat ons
weten wat de titel is van het bericht waar deze foto bij hoort. En
wellicht win jij een waardebon van € 25,- van een supermarkt bij
jou in de buurt. Mail het antwoord voor 30 april naar
info@demooibernhezekrant.nl.

De winnaar wint een waardebon van € 25,- en staat over
twee weken in de krant vermeld.
Jumbo Nistelrode
Jumbo Heesch
Coop Heeswijk-Dinther
Dagwinkel Vorstenbosch
Dagwinkel Loosbroek

MooiBernheze.nl geeft alle verenigingen, stichtingen en mooie initiatieven in
Bernheze een podium op de website www.MooiBernheze.nl. Kent u de website
www.mooibernheze.nl? Al tien jaar maken we er een sport van om de inwoners van
Nistelrode, Heesch, Loosbroek, Heeswijk-Dinther en Vorstenbosch online op de
hoogte te houden.

Home

Nieuws

Agenda

Bedrijven

Fotoalbum

Verenigingen
Verenigingen mogen hun informatie en agendapunten en
nieuwsbericht sturen naar: info@mooibernheze.nl en de informatie
komt gratis op de website.
Bedrijven
Uw bedrijf maatschappelijk betrokken met een bedrijfspresentatie,
24/7 online op MooiBernheze.nl voor € 149,- per jaar
(prijs exclusief btw).
U krijgt een bedrijfspresentatie met daarbij de mogelijkheid om het
hele jaar door nieuwsitems en agendapunten te plaatsen.

De winnaar van week 14 is: Miryanne Ruijs
Het antwoord was: HDL MC1 in een nieuw jasje.

Inclusief: deze agendapunten komen ook gratis op agenda van
DeMooiBernhezeKrant.

www.mooibernheze.nl informeert, boeit en interesseert

Meer foto’s:
www.mooibernheze.nl
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Donderdag 20 april

Reünie Efkes Anders
Zaal ‘t Tramstation Nistelrode

VV Vogelvreugd: Kienen
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Fittestdag
Nistelrode

Uitslagavond HaDee Kwis
De Toren Heeswijk-Dinther
Pagina 6

Oud papier
Buitengebied/Zwarte Molen
Nistelrode

BKK: Ontdek Museum
Voorlinden
Vertrek: Bernheze

Concert door het
Van Baerle Trio
Kasteel Heeswijk
Heeswijk-Dinther

Spreekuur Dorpsplein
CC De Pas Heesch

Rocken met Q-Size
& Friends
Zaal Kerkzicht Loosbroek
Pagina 4

Nationale Secretaressedag

Eetpunt HDL
CC Servaes Heeswijk-Dinther
Thema-avond:
Fibromyalgie
Ericastraat 17 Mariaheide
Lezing: Bisschop Bekkers
Heemkamer Heeswijk-Dinther
Pagina 4
Film: Que Horas Ela Volta?
CC Nesterlé Nistelrode
Vrijdag 21 april
Centrum MAIA: Herinner
je wie jij bent... Module 1
Palmenweg 5 Nistelrode

Kachelders Toertocht
Start: Café De Toren
Heeswijk-Dinther
Horizon:
Handwerkverkoop
Petrus’ Bandenkerk Heesch
Pagina 4
Kienmiddag Alpe d’Huzus
Partycentrum ‘t Maxend
Nistelrode
Pagina 6

Pannenkoekenconcert
De Stuik Vorstenbosch
St. Pep-projecten
Bernheze: Sponsor Diner
Restaurant De Waard Heesch

A capella concert:
Quatre Vin Rouge
CC Nesterlé Nistelrode

Yoga, klank en adem
Spoor 8, Weijen 77 Nistelrode

VV Vogelvreugd: Kaarten
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Kwartjesvolk
CC Nesterlé Nistelrode

Kruidendag
Verstegen Tuinplanten Schaijk
Pagina 10

Koffiemiddag
CC De Pas Heesch
Pagina 6

Open dag en Sint
Jorisviering Scouting
Mira Ceti
Scoutingcentrum Achter de
Berg Nistelrode

Spreekuur Dorpsplein
CC De Pas Heesch
Inloopspreekuur Fysio
Steins Hoogstraat
Hoogstraat 11 Heesch

VV Vogelvreugd: Kienen
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Vogelwacht Vogelvierdaagse
Natuurcentrum De Maashorst
Nistelrode

Woensdag 3 mei
Lezing: Krankzinnigheid
door de eeuwen heen
Heemkamer Nistelrode

Film: Huisdiergeheimen
CC Nesterlé Nistelrode
Lente op de boerderij
Berkenvenseweg 2
Heeswijk-Dinther
Pagina 10

Gratis inloopspreekuur
Van Soest & Partners
accountants en adviseurs
Cereslaan 4 Heesch

Donderdag 27 april

Donderdag 4 mei

Koningsdag

Dodenherdenking

vrijdag 28 april

Spreekuur Dorpsplein
CC De Pas Heesch

Gemeentehuis gesloten
Jubileumviering
HaDeejer online
Plein 1969 Heeswijk-Dinther
Pagina 1

Oranjebridgedrive
CC Servaes Heeswijk-Dinther
Zondag 30 april
Open Zondag
Nistelrode
Heemschuur opengesteld
Schoonstraat 35 Heesch

KBO museumfietsdag
Vertrek: CC Nesterlé Nistelrode

Beachvolleybaltoernooi
Raadhuisplein Nistelrode
Pagina 29

IMeet: Moedertje
Raadhuisplein 21
Heeswijk-Dinther

Zaterdag 29 april

Maandag 24 april

Dinsdag 25 april

Zaterdag 22 april

IMeet: Fietsen versieren
Raadhuisplein 21
Heeswijk-Dinther

Zondag 23 april

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

Publieksavond
Sterrenwacht Halley
Halleyweg 1 Heesch
Pagina 6

Woensdag 26 april

Inloopspreekuur Fysio
Steins Hoogstraat
Hoogstraat 11 Heesch

VV Vogelvreugd: Kaarten
CC Servaes Heeswijk-Dinther
Maandag 1 mei
Film: Riphagen
Filmhuis De Pas Heesch
Dinsdag 2 mei
Spreekuur Dorpsplein
CC De Pas Heesch

Tarotkaarten legging
Spoor 8 Weijen 77b Nistelrode
Eetpunt HDL
CC Servaes Heeswijk-Dinther
Nationale
dodenherdenking HDL
Heeswijk-Dinther
Film: Land of Mine
Filmhuis De Pas Heesch
Vrijdag 5 mei
Bevrijdingsdag
Zaterdag 6 mei
Bernhezer strand
jeu des boules
Tramplein en Raadhuisplein
Nistelrode
Pagina 2
Zondag 7 mei
VV Vogelvreugd: Kaarten
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Rommelmarkt
De Drie Dreven
Kastanjedreef Heeswijk-Dinther
Wisentexcursie
Natuurcentrum De Maashorst
Nistelrode
Maandag 8 mei
Yoga
Kloosterkapel Vorstenbosch
Pagina 2
Vogelwacht
Vogelvierdaagse
Natuurcentrum De Maashorst
Nistelrode
Alzheimer Café
Oude Litherweg 20 Oss
Dinsdag 9 mei
Zonnebloem Nistelrode:
Zonneochtend
Zaal ‘t Tramstation Nistelrode
Spreekuur Dorpsplein
CC De Pas Heesch
Inloopspreekuur Fysio
Steins Hoogstraat
Hoogstraat 11 Heesch
Workshop: Chocolade hart
met luxe bonbons
Creatief & Lekker Nistelrode
Vogelwacht
Vogelvierdaagse
Natuurcentrum De Maashorst
Nistelrode
VV Vogelvreugd: Kienen
CC Servaes Heeswijk-Dinther
Cursus studievaardigheden
voor voortgezet onderwijs
Klasse-RT Nistelrode

Bloemschikken met
tuinplanten
Verstegen Tuinplanten Schaijk
Pagina 10

Voor de actuele agenda van Koningsdag kijk je op www.mooibernheze.nl
Activiteiten stuur je naar info@demooibernhezekrant.nl
Voor meer informatie over de inhoud en tijden van de evenementen kunt u de agenda op onze website bekijken.
Wilt u uw evenementen op deze pagina geplaatst hebben dan kunt u deze aanmelden via onze website

www.mooibernheze.nl

Mooi
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Tjeu ontwierp
een heuse
‘Heeskijk’

voor kinderen
& jongeren
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Emma
interviewt
opa & Iris
interviewt
Jet

De Mooi
e
Bernhez
Kr ant

r
Mooi voo
&
kinderen
jongeren

Zingen én
swingen met
Musicalkoor Joy

Femke Pittens
blij met
nachtlenzen
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Uitdagingen en gekke
opdrachten op YouTube
HEESWIJK-DINTHER - Als je je verveelt is het lastig om iets leuks te verzinnen. Vijf kinderen uit Heeswijk-Dinther bedachten wel een erg originele
oplossing. Jay, Sille, Owen, Sieb en Sem begonnen een YouTube-kanaal en
filmen iedere week de gekste opdrachten.

van der Pas heten was die naam
snel bedacht. Sem zit op het Rodenborch College in Rosmalen,
Sieb op het Fioretti College, Sille op basisschool De Bolderik en
Jay en Owen op basisschool het
Mozaïek.
Sieb doet de montage van de
filmpjes en zorgt daarnaast
voor de goede muziek onder
de video’s. “Je mag, in verband met de auteursrechten, niet alle muziek eronder
zetten”, zegt Sieb. “Anders
krijgen we misschien een boete”, voegt hij eraan toe. Of hij
het moeilijk vindt? “Nee hoor,
het gaat best makkelijk.” Daarnaast moeten de vijf YouTubers
er ook op letten dat de filmpjes
niet te lang duren, anders haken
de kijkers natuurlijk af.

V.l.n.r.:
Sem (13), Ow
en (11),
Sieb (12), Jay
(10)
en Sille (10)

Tekst en foto: Matthijs van Lierop

Begin maart werd Jay tien jaar
en op zijn verjaardag ontstond
het idee om een kanaal te starten

op YouTube. Samen met Owen
(11) en Sieb (12) is hij te zien
voor de camera, terwijl Sille (10)

moederdag
moederdag
bij
bij de
de toren
toren
Geniet samen met mama
van een super lekkere
(kinder) high wine,
met bubbels!

en Sem (13) het camerawerk
doen. Het kanaal heet ‘De Pasjes’. Omdat de kinderen allemaal

De kinderen publiceren iedere
week een nieuwe video waarin zij een gekke ‘challenge’, een
opdracht, uitvoeren. Zo maakten
zij al een filmpje waarbij je zo
veel mogelijk snoep in je mond
moet stoppen. Ook werd er een
video gemaakt bij voetbalclub

De Pasjes hebben na een maand
ruim honderd abonnees op hun
kanaal. Vooral klasgenoten en
vriendjes bekijken hun video’s.
Een keer in de week proberen zij
te filmen, maar graag zouden zij
dat twee keer in de week doen.
De Pasjes is niet het enige YouTube kanaal van kinderen uit Heeswijk-Dinther. Ook Kapot Gek
en Brayos komen uit het dorp.
Laatstgenoemde is op dit moment het populairste kanaal met
een kleine 130 abonnees. “We
willen Brayos graag inhalen!”,
roept Jay tenslotte.

Wil jij de Youtube-filmpjes zien? Abonneer je dan op
www.youtube.com/channel/UCcmD-TAGbFgO43eC1V51vtQ

Moederdag bij De Toren
Kom samen met je mama (of papa, ooms, tantes, opa en oma) lekker smullen van een
speciale Moederdag High Wine bij De Toren!

Speciaal voor de kids, met lekkere bubbels
Tomatensoepje
Gepaneerd scholfiletje (lekkerbekje)
M&M ijsfeest.

Speciaal voor mama, met bijpassende wijntjes
Antipasti-plank
Geroosterde tonijn met zoetzuur en wasabi
Heilbotfilet met een truffeljus
Gegrilde diamanthaas met een sausje van piment
Bloedsinaasappelsorbetijs met een warme brownie.
PS: vergeet papa’s portemonnee niet mee te nemen...

DE TOREN TORENSTRAAT 12, HEESWIJK-DINTHER • WWW.DE-TOREN.NL

Heeswijk waarbij de kinderen
probeerden de bal op de lat te
schieten. Hoe komen zij toch aan
al die inspiratie? “We kijken veel
naar StukTV”, zegt Jay. StukTV
bestaat uit drie jonge mannen,
waaronder Giel de Winter uit
Uden, die kattenkwaad uithalen in hun video’s. En met succes, want zij hebben 1,3 miljoen
abonnees! De kinderen kijken
niet alleen naar StukTV om leuke
ideeën te bedenken. “We proberen ook zelf iets te verzinnen!”,
roept Jay.
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Jeugdreporter Emma interviewt
opa en tennisleraar in één
emigratieprogramma twee jaar
in Australië gewoond, waar hij
samen met zijn toenmalige buurman is begonnen met tennis. Dit
groeide uit tot de favoriete sport
van opa Jaques.
Volgens hem is Rodger Federer
de beste tennisser omdat hij met
veel gevoel tennist. “Hij aait de
bal, in plaats van heel hard te
slaan. Dat is belangrijk om de bal
goed te kunnen sturen”, legt opa

was zo’n bijzondere wedstrijd dat
we het er samen nog vaak over
hebben.”
Na al die jaren tennis wil opa Jaques het liefst zijn kleindochters
Emma en Julia op weg helpen
naar het clubkampioenschap.
“Dan ben je net zo goed als je
moeder, die is ook clubkampioen
geworden!” vertelt hij trots. En of
opa Jaques nog een boodschap

Het is niet erg om te verliezen,
want van verliezen leer je meer
van winnen

HEESCH – Emma Simonse is acht jaar oud en
tennist sinds haar zevende. Bijna iedereen in haar
familie is een fervent tennisser. Samen met haar
zusje Julia tennist Emma bij tennisvereniging De
Hoef, net als haar moeder Kirsten. Haar moeder
heeft het tennissen meegekregen van haar vader,
Jacques Beerens. Emma wilde haar opa Jaques
graag interviewen over tennis.

Jaques is 75 jaar jong en al bijna
40 jaar lid bij tennisvereniging De
Hoef. Om haar opa als een echte
professional te kunnen interviewen heeft Emma meer dan tien
vragen voorbereid voor haar opa,
samen met haar moeder. Als een
echte journalist stelt ze haar opa
de vragen, wat zorgde voor een
mooi interview.

Tekst: Tamlyn van Lanen
Foto’s: Ad Ploegmakers

Opa Jaques tennist al sinds 1966.
Hij heeft middels een Nederlands

Jaques uit terwijl Emma geboeid
naar hem luistert.
“Wat is je mooiste tenniswedstrijd ooit geweest?”, is de volgende vraag die ze aan haar
opa stelt. Trots vertelt hij over
de clubkampioenschappen die
plaatsvonden in 1988, op dezelfde dag dat Nederland in het EK
tegen Duitsland moest.
De tenniswedstrijd was speciaal
voor het EK vervroegd zodat ze
niks hoefden te missen. Maar de
wedstrijd duurde zo lang dat ze
uiteindelijk toch niet op tijd klaar
waren met tennissen. “Dat was
een wedstrijd tegen John Scholtes, waar ik toen van won. Het

heeft voor alle jonge tennissers?
“Sta altijd met plezier op de baan
en blijf sportief. Blijf oefenen en
stel altijd een doel voor jezelf.
Het is niet erg om te verliezen,
want van verliezen leer je meer
van winnen.”

‘Het was zo’n
bijzondere wedstrijd
dat we het er samen
nog vaak over
hebben’

g nooit
o
n
t
e
h
b
e
‘Ik h
k dat
n
e
d
k
i
s
u
gedaan d el kan’
ik het w

Sportief en actief kinderfeest
bij Conscius Sports
ZWEMMEN
KINDERFEESTJES
Zomerfit
OP 2MAAT
maanden
voorEN ACTIEF
SPORTIEF
“Een groepje enthousiaste kinderen loopt van het zwembad door de barruimte op weg
naar de grote groepsruimte op de eerste verdieping. Het verjaardagsfeest is begonnen met
zeemeerminzwemmen; een nieuw initiatief dat erg populair is onder de kinderen. Er wordt
getracht te zwemmen als een zeemeermin met een grote staart.
Dat niet iedereen dat meteen
goed kan wordt telkens weer
bewezen. Oefening baart kunst
en na een tijdje is de lol des
te groter als je merkt dat het
steeds beter gaat! Eenmaal
boven gaan de kinderen
fanatiek kickboxen, waarbij
eerst passende bescherming
wordt aangetrokken. Blijkbaar is
er nog genoeg energie over na
het zwemmen, want er wordt

met een hoop lol, volop gekickt
en gespard.”
Patrick Dorenbos, eigenaar van
Conscius Sports, legt uit dat
dit een kinderfeestje is dat hij
met zijn team op maat heeft
samengesteld. Het feestje wordt
afgesloten met een hapje en
een drankje die de meiden zelf
hebben meegenomen. Dit kan
uiteraard ook worden verzorgd

door het team van Conscius
Sports. Na afloop is iedereen
voldaan en moe van een gezellig
avondje sportief feestvieren.
Heb jij nu ook zin gekregen om
jouw kinderfeestje bij Conscius
Sports te vieren? Laat het ons
weten via 0412-617240 of
info@consciussports.nl.
Wij stemmen jouw feestje op
maat met je af.

60 euro

Heb jij zin om jouw kinderfeestje bij
Conscius Sports te vieren?

8 weken lang
sporten
Dit isonbeperkt
mogelijk en
wordt met jou op maat
met personal coach
en
voedingsadvies.
samengesteld. Vraag onze ambassadeurs
In juni betaalnaar
je geen
inschrijfgeld.
de mogelijkheden.

De Beekgraaf 58 NistelroDe 0412 617 333

www.consciussports.nl
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Open dag en Sint Jorisvering
Scouting Mira Ceti

cc
nesterle
cc nesterle
Filmmiddag
presenteert
presenteert
voor
donderdag
donderdag
de jeugd
filmavond
filmavond

HUISDIERGEHEIMEN

tijdens FILMMIDDAG op woensdag 26 april
NISTELRODE - Elke vakantie biedt CC Nesterlé een leuke film voor
jong en oud. De vakantiefilms zijn een groot succes en de laatste
film, ‘GVR’, trok maar liefst ruim 130 bezoekers!
ester
In de zoNmeivakantie
lé
dicht ,
bij.
K
draait deomfilm
, genie ‘Huis& ont
t
moet
diergeheimen’;
de
!
WWW.neSTerle.nllaatste kaskraker van
de makers van ‘Verschrikkelijke
Ikke’,
‘Verschrikkelijke Ikke
deel twee’ en ‘the
Minions’. Deze dolkomische animatiefilm geeft een antwoord op de vraag: ‘Wat spoken de huisdieren uit
als hun baasjes weg zijn?’

In een appartementencomplex in Manhattan wordt het leven van
Max op z’n kop gezet, als zijn eigenaar een nieuweling met de naam
Duke meebrengt. Ze moeten hun geschillen terzijde schuiven en hun
krachten bundelen, als ze erachter komen dat een schattig konijntje
met de naam Snowball een leger van achtergelaten huisdieren opbouwt, om wraak te nemen op alle vrolijke huisdieren en hun eigenaren.
Voor de kleintjes biedt de parade van leuke personages prima vermaak: van getatoeëerde biggen en rioolslangen tot verdwaalde hamsters in luchtsystemen. Voor de oudere kijker ligt het niveau van de
humor net wat hoger dan bij menig dierenfilm en huisdierbezitters
zullen best veel dierenhumor herkennen. De film is prachtig geanimeerd, gevuld met geestige personages en biedt af en toe meer dan
oppervlakkige dierengekkigheid.
Woensdag 26 april, aanvang 15.00 uur. Toegang: € 2,50 en dit is
inclusief een glaasje ranja voor de kids.
Kaartjes zijn verkrijgbaar aan de kassa vanaf 14.30 uur.
Voor meer informatie over films bij CC Nesterlé
kun je je aanmelden voor de filmmail via
www.nesterle.nl.

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

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

NISTELRODE - Scouting Mira
Ceti zet haar deuren open op
Scoutcentrum Achter de Berg
voor de open dag én de Sint Jorisviering op zaterdag 22 april.
Iedereen is van harte welkom
om een kijkje te nemen wat er bij
scouting zoal te beleven valt. Tussen 10.00 en 12.00 uur vindt de
open dag plaats en daarna, om
13.00 uur, is de Sint Jorisviering.
Open dag
Alle speltakken zullen zich presenteren en een activiteit aanbieden waar kinderen aan mee
kunnen doen. Heb je interesse

Scouts zaterdag, elke zaterdag
van 13.30 tot 16.00 uur voor
kinderen uit groep 7 en 8 en klas
1 en 2 voortgezet onderwijs
Explorers, elke vrijdag van 19.00
tot 22.00 uur voor kinderen uit
klas 3 en hoger in het voorgezet
onderwijs

‘De Soutingbelofte is een
begrip binnen Scouting’
om lid te worden van Scouting
Mira Ceti, of heb je vragen over
scouting dan helpen ze graag.
De volgende speltakken presenteren zich:
Bevers, elke zaterdag van 8.30
tot 9.30 uur, voor kinderen uit
groep 1 tot en met 3
Welpen donderdag, elke donderdag van 18.30 tot 22.00 uur
voor kinderen uit groep 4 tot en
met 6
Welpen zaterdag, elke zaterdag
van 10.00 tot 12.00 uur, voor
kinderen uit groep 4 tot en met 6
Scouts woensdag, elke woensdag
van 18.30 tot 20.30 uur voor kinderen uit groep 7 en 8 en klas 1
en 2 voortgezet onderwijs

Roverscouts, elke vrijdag van
19.30 tot 21.30 uur voor jongeren tussen 18 en 21 jaar.
Sint Jorisviering
Op zaterdag 22 april vindt de
jaarlijkse Sint Jorisviering plaats
van Scouting Mira Ceti, een moment waarop nieuwe leden toetreden tot de vereniging of de
bestaande leden toetreden tot
een andere speltak. Een heugelijke dag waarbij iedereen welkom is!
Elk jaar gaan vele jongeren door
naar een andere speltak omdat
ze eenmaal een leeftijd hebben
waarvoor een nieuw avontuur

zal beginnen. Het verhuizen van
de ene speltak naar de andere
speltak gebeurt eigenlijk al in
september, maar op de Sint Jorisdag worden de jongeren officieel ‘overgevlogen’. Maar ook
voor jongeren die voor het eerst
bij Scouting Mira Ceti komen is
dit het moment waarop ze hun
Scoutingbelofte afleggen. De
Scoutingbelofte is een begrip
binnen Scouting, hiermee beloof
je tegenover jezelf en anderen
dat je je als een echte Scout zult
gedragen.
Wanneer je eenmaal de belofte
hebt afgelegd krijg je de groepsdas en het Scouting Nederland
installatieteken uitgereikt. Vanaf
dat moment ben je echt toegetreden tot de wereldwijde Scoutingbeweging. Sint Joris is een
heilige die veelvuldig wordt afgebeeld met een draak, het gevecht waarbij Georgius de draak
doodde; een vreselijke draak
die vele lieve kinderen opeiste.
Al sinds het begin van de Scoutingbeweging vormt Sint Joris
(feestdag 23 april) de beschermheilige van alle Scouts. Mira Ceti
wil met de verering van Sint Joris
haar nieuwe leden daarom graag
welkom heten.
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Musicalkoor Joy
swingt en zingt!

Het is maandagavond 18.45 uur. De kids van Musicalgroep Joy zingen uit volle borst:
“Oh oh Vermist...” Het is de titelsong van de muscial ‘Vermist’ die de meiden woensdag
19 mei op gaan voeren in de Loosbroekse Wis. Ze swingen en zingen enthousiast. Dirigente Kaylee Rijkers: “Soms vragen ze al voordat de repetitie begint: ‘Kaylee, hoe zetten
we de muziek aan? Dan kunnen we alvast beginnen!’ We zijn nu ruim zes maanden met
de voorbereiding van de musical bezig en ze kennen bijna alle teksten al uit hun hoofd,
zowel van de liedjes als van de teksten. Ze hebben ook thuis goed geoefend en doen erg
hun best. Dus ik hoop dat er veel mensen komen kijken!”

koor gestaan. Dat was een nieuwe uitdaging.
Uit eigen koorervaring wist ik
inmiddels wel een beetje hoe
repetities opgebouwd moesten
worden, dus ik ben gewoon begonnen en ik vind het lesgeven
super leuk. Het plezier in het
zingen staat voorop. Het is mooi
om te zien dat hun stemmen zich
ontwikkelen. Dat ze groeien in
hun zingen. Als je jong begint
met zingen en je stem goed blijft
trainen kun je een groter bereik
ontwikkelen en hier werken we
spelenderwijs aan.”
Musical, Kerst en communie
Met Kerst en rondom de communie luistert Musicalgroep Joy de
kerkdiensten op. “Ze vinden dat
best leuk om te doen, maar hun
hart ligt echt bij het musicalwerk.
Dit jaar brengen we de tweede
musical. De meiden zijn allemaal
verschillend: de één vindt het
acteren leuker, terwijl de ander
liever zingt. Daar houd ik natuurlijk rekening mee bij het verdelen
van de rollen. Deze musical heeft
geen solo’s. Het draait hier om
sámen zingen en dat versterkt
de groepsband. ‘Vermist’ is een
schoolmusical waar ik aan tekst
en rolverdeling niets heb veranderd. Alleen het laatste liedje heb
ik herschreven”, vertelt Kaylee.

Musicalgroep Joy

Tekst: Hieke Stek

Kaylee Rijkers is ruim twee jaar
hun dirigent. “Ik zat vroeger bij
het kinderkoor en toen ik daar
te oud voor werd, zijn we een
jongerenkoor gestart. Dat stopte

op een gegeven moment en de
dirigent van deze musicalgroep
stopte tegelijkertijd.
Ik werd gevraagd om deze groep

Nachtlenzen zijn in opmars. Steeds meer consumenten kiezen voor een leven waarin zij vrij kunnen bewegen zonder de ongemakken van een bril of lenzen. DreamLite nachtlenzen zijn nu exclusief verkrijgbaar
bij Hoogstede Optiek en Horen. DreamLite nachtlenzen zijn contactlenzen die worden gedragen tijdens
het slapen en de sterkte van de ogen voor minimaal een dag corrigeert. Hierdoor is het dragen van een
(lees-)bril of lenzen vrijwel overbodig!

€ 50,

00

OP is OP!

- Nistelrode - 0412 614 052

Wij zijn aangesloten bij de OVN Optometristen Vereniging Nederland, het Kwaliteitsregister Paramedici en zijn erkend HoorProfs en StAr audicien.

www.kijkmij.info
| www.hoormij.info
www.kijkmij.info
www.kijkmij.info
| www.hoormij.info
| www.hoormij.info
18-01-13 12:02
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Gratis parkeren voor de deur
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“Dan weten we een beetje hoeveel mensen er komen. We kunnen trouwens áltijd nieuwe leden
gebruiken hoor. Vanaf groep 5
mogen jongens én meisjes komen
zingen. Misschien is naar ons komen luisteren wel een mooie eerste stap”, besluit Kaylee.

Je gelooft je ogen niet! Hoe eenvoudig kan het zijn? Slapen met nachtlenzen en overdag
haarscherp zien zonder een bril, leesbril of lenzen. Perfect voor mensen die soms last
hebben van droge of gevoelige ogen en overdag geen bril of lenzen willen dragen.

originele Persol
zonnebril (t.w.v. € 139,-)

158040 AD Rolstoel.indd 1

‘Het draait hier
om sámen zingen
en dat versterkt
de groepsband’

DreamLite nu verkrijgbaar bij Hoogstede Optiek en Horen

bĳ aanschaf van DreamLite Lenzen:

www.kijkmij.info
| www.hoormij.info
Tramstraat
23

Kaartjes
De muscial begint om 19.00 uur
en de entree voor twaalf jaar en
ouder is € 2,50. Graag reserveren via: hvandriel75@gmail.com.

Nachtlenzen in opkomst:
nu ook multifocaal

In de maanden
april, mei en juni
voor

meiden te begeleiden en was
eigenlijk meteen enthousiast. Ik
heb iets met zingen en muziek,
dus dat was geen drempel, maar
ik had nog nooit vóór een kinder-

Buurtpopfestival
De musical gaat over het festival
Buurtpop waar allerlei bands optreden, maar de hoofdact blijkt
‘vermist’. Valt nu alles in het water, of komt alles toch nog goed?
“Samen met ouders is het decor

gemaakt en de kleding is hier en
daar bij elkaar gesprokkeld. Er is
een ribbroek bij een opa gehaald,
de beveiliger draagt een écht uniform en de wc-juffrouw een ouderwets bloemetjesschort. Op 19
mei zingen we ’s middags voor
alle kinderen van de Loosbroekse
basisschool St.Albertus en dat is
een mooie extra generale repetitie.”

18-01-13 12:02

18-01-13 12:02

Hoe werkt het?
Als je bijziend bent is je oog als het ware iets te lang. De speciale vorm van de lens maakt je hoornvlies
’s nachts iets platter. Dit corrigeert je oogfout. Wat een beugel doet voor een gebit, doen deze lenzen voor
je ogen, ze corrigeren op een pijnloze manier. Overdag krijgen je ogen volledige rust zonder bril of lenzen.
Perfect voor mensen die soms last hebben van droge of gevoelige ogen en overdag geen bril of lenzen
willen of kunnen dragen. Het proces is 100% omkeerbaar: wanneer je om welke reden dan ook wilt stoppen met DreamLite keren je ogen binnen een paar dagen terug naar hun oorspronkelijke vorm. Een mooi
alternatief voor een laserbehandeling, wat veel ingrijpender en definitief is. DreamLite nachtlenzen zijn
gemaakt van een hoog zuurstof doorlatend materiaal en gaan maar liefst een jaar lang mee. Hoogstede
Optiek en Horen adviseert om de lenzen elk jaar te laten vervangen.

18-01-13 12:02
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Kinderopvang op een echte boerderij!

Bij agrarische kinderopvang De Dierenvriendjes is iedereen
dagelijks veel buiten. Onze ruimte buiten zorgt voor een
natuurlijke speel-, leer- en leefomgeving. Hier kunnen
kinderen zich motorisch goed ontwikkelen, ze leren
grenzen te verleggen en zelfvertrouwen te krijgen.

de dierenvriendjes

Doordat we dagelijks een kijkje nemen op stal, veel bij de dieren
zijn, regelmatig picknicken in de wei en ook zelf groenten telen in
de moestuin is het leren iets heel natuurlijks voor kinderen. Waar
komt de melk vandaan, kippen leggen een ei en hoe groeien
verschillende groente- en fruitsoorten, hoe smaken deze, noem
maar op. Dit alles doen kinderen met elkaar waardoor ze zich
sociaal-emotioneel ontwikkelen en alle zintuigen gebruiken en
geprikkeld worden. Daarnaast wordt er veel geknutseld; vooral met
de natuurlijke materialen die we rond de boerderij vinden.
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kinderopvang op de boerderij

Dagelijks
een kijkje
nemen
op stal

Wij zijn aangesloten bij de VAK, Verenigde Agrarische Kinderopvang. Door het (uit-)voeren van de
VAKformule dragen wij bij tot kwalitatief hoogwaardige kinderopvang in een groene, natuurlijke
omgeving met een pedagogische visie die bijdraagt aan een gezonde, natuurlijke opvoeding van jonge
kinderen. Wij willen hierdoor onze bijdrage leveren aan de gezonde maatschappij van morgen.
Tot ziens op de Pinksterfeesten Nistelrode waar je de diertjes kunt komen aaien, knuffelen of eten
geven!

U kunt bij ons genieten
van heerlijk:

Gastronomia Italiana

SCHEPIJS

Bij de Gastronomia Italiana hebben wij natuurlijk heerlijk Italiaans
schepijs. We wisselen met verschillende smaken in de vitrine, zodat
iedereen bekend wordt met nieuwe smaken. Wij hebben ook lactosevrij
ijs voor kinderen en ouders die geen melkproducten mogen.

Strippenkaart

Iedereen kan kiezen om het
ijs uit een bakje te eten of uit
een heerlijk hoorntje, maar
wat we als extraatje hebben
is dat de kinderen ook een
kauwgombal onder in het
ijsje kunnen krijgen.

Dolce Amore

voor € 10,- krijgt u
12 spatels ijs

Ook hebben wij ambachtelijke pizza’s, pesto’s,
pasta’s, italiaanse wijnen en nog veel meer...
Blijf op de hoogte door ons te volgen op Facebook

h

Dus op naar ’t Dorp 70 in Heesc
‘t Dorp 70 - 5384 MC Heesch
0412-474000

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

A presto!
ercurio
Gaetano & Yulita M

Wat erg handig is voor de
kinderen om mee te geven is
onze strippenkaart.
U betaalt maar € 10,- en
krijgt er twaalf spatels ijs
voor. Dit is voor u en de
kinderen erg handig, zodat
ze niet met geld over straat
hoeven te gaan.
Natuurlijk hebben we ook
heerlijke ijscoupes die ze zelf
kunnen samenstellen. De
kinderen kunnen dan kiezen
uit drie spatels ijs, dip, saus
en een lekkere toef slagroom
er op. Een echte verwennerij.
A presto!
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Razende reporter Iris interviewt
Nederlands Kampioen korfbal
HEESWIJK-DINTHER - Toen Iris van der Pas de oproep in deze krant zag wist ze het meteen: zij wilde Jet van Gerwen interviewen.
Jet en Iris korfballen allebei, Iris speelt in de D2 bij korfbalvereniging Altior, Jet speelt in de topklasse bij korfbalvereniging De
Korfrakkers 1 in Erp. Sinds Jet afgelopen seizoen met haar team Nederlands kampioen is geworden kijkt Iris nog meer op tegen
Jet en wil ze haar graag het hemd van het lijf vragen.
samen hun moeder over kunnen
halen en mocht Jet gaan korfballen bij Altior. Zo’n 21 jaar heeft
ze hier gekorfbald, maar na lang
wikken en wegen is ze overgestapt naar de Korfrakkers. “Altior
is echt mijn cluppie, maar ik wilde
graag blijven groeien in korfbal.
Dus na een goed gesprek met

‘Altior is echt mijn
cluppie, maar
ik wilde graag
blijven groeien
in korfbal’
Iris voelt Jet flink aan de tand
Tekst: Tamlyn van Lanen Foto’s: Marcel van der Steen

Thuis heeft Iris het interview
goed voorbereid. Gewapend met
een grote glimlach én een boekje
waar alle vragen in staan schuift
ze aan tafel, samen met Jet en de
beker die zij met haar team heeft
gewonnen op het NK. Een beker die Iris ook ooit in de wacht
hoopt te slepen.

Dan brandt Iris los. Ze komt er al
snel achter dat Jet al vanaf haar
vijfde jaar korfbalt. Jet is begonnen bij Altior toen ze eigenlijk
nog net te jong was. Van haar
moeder mocht ze eigenlijk niet
gaan korfballen, omdat ze dan
alles hetzelfde deed als haar zus.
Maar toch hebben Jet en haar zus

mijn zus en de voorzitster van
Altior heb ik toch de overstap gemaakt naar een andere club.” Jet
geeft bij Altior nog training aan
de C1, omdat ze haar vereniging
niet kan missen.
Iris voelt Jet flink aan de tand.
Wat was nou de leukste ervaring
van Jet? “Het NK; zeker toen ik
zag dat er super veel supporters

van Altior aanwezig waren, dat vond ik zo ontzettend gaaf!” En ze
heeft Iris zelfs haar horen
aanmoedigen.
Iris: “Wij riepen heel
hard: Wij zijn niet bang
want Jet die is er bij!”

Met een glim
lach
die niet meer
van
haar gezicht lij
kt
gaan keert Iris te
weer
huiswaarts

Nadat Iris alle vragen die
ze bedacht had aan Jet
heeft gesteld, is het tijd
voor de foto. En of Iris
ook nog even de beker vast mag houden,
zodat de moeder van
Iris nog snel wat foto’s kan schieten voor
Instagram. “Ze werd
vanmorgen wakker en
het eerste wat ze zei
was: “Ik heb er zo
veel zin in”, vertelt
de moeder van Iris.
En met een glimlach die niet meer
van haar gezicht
lijkt te gaan keert
Iris weer huiswaarts.

Specialist in chocoladeworkshops

Try out taartenworkshop
12 mei om 19.00 uur
€ 15,- speciale prijs.

5 jaar

Van 12 tot 18 jaar.

Creatief & Lekker

Chocoladekinderfeest

€ 13,- p.p

Miniboltaartje
€ 15,Den Hof 17 - 5388 GN Nistelrode - 06 48546757
info@creatiefenlekker.nl - www.creatiefenlekker.nl

Creatief & Lekker is een klein bedrijf dat dit jaar haar vijfde verjaardag viert. Hier kan
iedereen, van jong tot oud, het hele jaar door terecht om de prachtigste lekkernijen te
maken. Voor iedereen die van taart of chocola houdt is er wel een leuke workshop waarin
je de kneepjes van het vak leert.
Taartjes maken en versieren met fondant, persoonlijke foto’s printen op chocolade harten en heerlijke
bonbons in een zelfgemaakt chocolade bakje. Er zijn veel mogelijkheden om er een geslaagde dag van
te maken met je vrienden of vriendinnen.
We hebben een nieuwe workshop voor de oudere jeugd, van twaalf tot achttien, gemaakt. Een mooie
taart gevuld met chocolademousse en aardbeienbavarois, opgespoten met mooie rozetten en versierd
met bloemetjes.
Op vrijdag 12 mei is de try out van deze workshop; zie hiervoor de advertentie hiernaast.
Meer informatie vind je op www.creatiefenlekker.nl of op onze Facebook-pagina.
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Jip en Sam
gaan zingend door het leven
HEESWIJK-DINTHER – De zussen Jip en Sam Cornelissen uit Dinther gaan zingend door het leven. Individueel en soms samen en terwijl de een al in een
band zingt, fantaseert de ander daarover. De dames laten weten zowel plaatselijk als over de grenzen van het dorp, optredens te willen verzorgen.
Dat zowel de 13-jarige Jip als de
bijna 17-jarige Sam muziek in de
genen hebben, is niet verwonderlijk. Moeder Sandra zong ooit
in een band en vader Jeroen is
nog steeds actief in twee bands.

Bij de meiden thuis breek je dan
ook je nek over de instrumenten.
Hoewel Sam viool, gitaar en piano speelt en Jip ook laatstgenoemde twee instrumenten ooit
beroerde, ligt hun hart bij zang.

Jip & Sam Cornelissen willen zich graag laten horen want ‘zingen is superleuk’

“Wij zingen thuis altijd”, klinkt
het enthousiast. Sam had enkele
jaren zangles maar wegens tijdgebrek stopte ze daarmee. Jip
heeft momenteel nog zangles en
zingt in de S ‘Cool’ Band. “Ik ben

Tekst en foto: Wendy van Lijssel

daar verleden jaar mee begonnen.
Ik had nog nooit voor publiek
gezongen, maar ik dacht dat ik
het wel kon, dus heb ik me
aangemeld. Intussen
hebben we al diverse optredens
gehad.
Mijn
vuurdoop was
voor een volle
zaal met 500 á
600 mensen”,
vertelt ze enthousiast.
Ook
Sam heeft al een
serie optredens op
haar naam staan. “Toen ik
op de middelbare school zat, heb
ik een aantal keren meegedaan
met het Open Podium. Verder
regelde mijn zangdocent optredens. Zo heb ik bijvoorbeeld ook
al een keer in De Pul in Uden gezongen”, aldus Sam.
Hoewel de dames individueel
zingen doen ze dat ook wel eens
samen. Onlangs zongen ze op
een concert van harmonie
St. Servaes in Dinther enkele
liedjes en verleden jaar namen
beiden deel aan Idols tijdens het
Tuinfeest. Ze deden individueel
en samen mee. Jip werd eerste
en Sam eindigde net onder haar.
Wereldberoemd worden staat
niet op het wensenlijstje maar er

Jip

Sam
net wat meer mee
doen dan nu, zouden
ze alle twee heel fijn vinden.
Zowel alleen als samen. “Ik zou
wel in een popcoverband willen
zingen en zou het leuk vinden
als ik gevraagd werd voor optredens”, meldt Sam. Ze voegt
toe: “Dan zou ik in overleg met
die mensen zingen wat zij mooi
vinden.” Jip lijkt het wel gaaf
om zich eens met haar S ‘Cool’
Band buiten school te laten horen. “We zijn met veel. Er zitten
ook blazers bij. Dat zou heel gaaf
zijn”, fantaseert ze. Deelname
aan een talentenjacht op televisie
staat niet op hun to do lijstje.
De dames zijn eerlijk. “Dat niveau is te hoog.” Dan eensgezind: “Maar we blijven het wel
doen, want zingen is superleuk!”

Logopediepraktijk
Heesch en Nistelrode
Voor al uw problemen op gebied van spraak, taal, stem
en gehoor, omdat communicatie zo belangrijk is !!

Logopediepraktijk Heesch-Nistelrode
Logopedisten houden zich bezig met communiceren. Alles wat te maken heeft met
het begrijpen en produceren van gesproken en geschreven taal, is onderdeel van hun
werkterrein. Dit geldt uiteraard voor volwassenen, maar zeker ook voor kinderen.
Een kind dat moeilijk te verstaan is, weinig woorden kent of kromme zinnen maakt,
kan erg gefrustreerd raken als het niet begrepen wordt. Ook kinderen met lees- en
schrijfproblemen kunnen wij helpen. Schroom dan ook niet om een afspraak te maken als
je twijfels hebt over de spraaktaalontwikkeling van je kind. Logopedie wordt vergoed door
de zorgverzekering.
Wij zijn gevestigd in Heesch en in Nistelrode
en behandelen zo nodig aan huis:

Locatie Heesch

Locatie Nistelrode

(gevestigd in basisschool

(gevestigd in basisschool Maxend)

’t Vijfeiken 36
de Toermalijn)

5384 ES Heesch
06-33135603

Maxend 6

5388 GL Nistelrode
0412-613693
Beekgraaf 58a

(gevestigd in huisartsenpraktijk)

5388 CV Nistelrode
06-21713598

info@logopedieprakijkheesch-nistelrode.nl
www.logopediepraktijkheesch-nistelrode.nl

Logopediepraktijk
Heesch en Nistelrode
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Opdidakt – alle zorg onder één dak

Onderzoek en begeleiding bij
leer- en gedragsproblemen
ADHD

Dyscalculie
Intelligentie

Dyslexie

Concentratie
Hoogbegaafdheid

Opdidakt is een begrip in Heesch. Het bedrijf
werd hier in 1998 opgericht en is inmiddels
uitgegroeid tot een organisatie met 22
vestigingen, die alle zorg op het gebied
van leer- en gedragsproblemen onder één
dak aanbiedt. “Het kind staat bij Opdidakt
centraal”, vertelt de vestigingsmanager
in Heesch. “Gedurende een traject vindt
regelmatig afstemming plaats met ouders,
school en het kind.” Zij benadrukt bovendien
dat Opdidakt kinderen zo snel mogelijk
wil helpen. Er zijn geen wachtlijsten en de
doorlooptijd is kort.
In deze regio staat Opdidakt vooral bekend als specialist op het gebied van dyslexie, maar de
organisatie biedt veel meer. Kinderen met AD(H)D, autisme, (faal)angst of andere problemen op het
gebied van sociaal-emotionele ontwikkeling kunnen bij Opdidakt terecht voor verschillende vormen
van begeleiding. Denk hierbij aan cognitieve gedragstherapie, EMDR, drama- of speltherapie. Onder
bepaalde voorwaarden is vergoeding van deze zorg mogelijk. Bezoek de website www.opdidakt.nl voor
meer informatie of neem contact op voor een vrijblijvend en kosteloos intakegesprek.

(Faal)angst
Sociaal-emotionele
problemen

Autisme

We hanteren geen wachtlijst. Bel voor meer informatie
of een vrijblijvend en kosteloos intakegesprek.

ompeld
d
e
g
r
e
d
On
- en
in blaas ziek
kmu
slagwer

www.opdidakt.nl
Opdidakt Heesch | 0412 450 228 | heesch@opdidakt.nl

Slotmanifestatie Windkracht 6

HEESWIJK-DINTHER - Maandagavond 10 april waren alle kinderen
van groep vijf van de basisscholen St. Albertus, het Mozaïek, ’t Palet
en De Bolderik uit Heeswijk-Dinther en Loosbroek met hun ouders,
broertjes en zusjes in de bomvolle aula van CC Bernrode.
Op deze avond vond de slotmanifestatie plaats van Windkracht
6; het muziekproject van Harmonie Sint Servaes uit Dinther
en Koninklijke Fanfare Sint Willibrord uit Heeswijk voor groep vijf
van de basisschool. Gedurende
vier weken zijn de kinderen ondergedompeld in blaas- en slagwerkmuziek.
Het grootste deel van de muziekinstrumenten, die bij een
harmonie en fanfare in gebruik

zijn, hebben de kinderen kunnen
horen, aanraken en uitproberen.
Ook hebben zij liederen ingestudeerd die met muziekinstrumenten te maken hebben.
Tijdens de slotmanifestatie hebben de scholen de ingestudeerde liederen ten gehore gebracht,
daarbij begeleid door de opleidingsorkesten.
Ook heeft een aantal kinderen,
dat een muziekinstrument be-

speelt, zijn of haar muzikale kunnen op het podium laten horen.
De slotmanifestatie werd gepresenteerd en aan elkaar gepraat
door de heer en mevrouw Van
Fare die in harmonie aan het eind
van de manifestatie weer huiswaarts keerden.

Schadewijkstraat 6
5348 BC Oss
Tel. 0413-397000
info@happyswim.eu
www.happyswim.eu

De persoonlijkste zwemles voor uw kind!
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Skills Cards
Soms weet u als ouder even niet hoe u uw kind kunt helpen.
Uw kind zit misschien even niet zo lekker in zijn of haar vel.
Op deze momenten kan ik u als kindercoach helpen.

HOE KOMT GEDRAG
TOT STAND EN HOE
KUN JE DIT EVENTUEEL
BEÏNVLOEDEN?

» MET PLEZIER AAN DE SLAG NAAR
EEN PASSENDE OPLOSSING
MGR. VAN DEN HURKLAAN 14B
HEESCH
06 53 671 119
INFO@SKILLS-CARDS.NL
WWW.SKILLS-CARDS.NL

Als kindercoach zoek ik samen met uw kind naar oplossingen. Samen
bepalen we een passend doel en stippelen we het pad hiernaartoe
uit. Als hulpmiddel maak ik vaak gebruik van mijn zelfontwikkelde
methodiek Skills Cards, deze gebruik ik om tot positieve
gedragsverandering te komen. Het is steeds opnieuw een avontuur
en een uitdaging om tot een maatwerk oplossing te komen. Dit
avontuur ga ik graag met uw kind aan. Kinderen hebben vaak net
dat extra steuntje in de rug nodig om de juiste stappen te zetten en
weer in balans te komen.
Dit extra steuntje geef ik graag als kindercoach.

» ALS IETS NIET WERKT,
DOEN WE HET ANDERS
» ALS KINDER- EN PUBERCOACH
GA IK UIT VAN MAATWERK,
ELK KIND IS UNIEK EN ELKE
COACHING IS ANDERS.

Bezorgers gevraagd voor DeMooiBernhezeKrant in Nistelrode
BERNHEZE - Ook altijd geld te weinig om dat leuke shirt, dat boek
of make-up te kopen? Misschien kunnen wij je dan wel helpen! Wij
zijn op zoek naar jongeren of andere personen die tijd over hebben
voor het bezorgen van DeMooiBernhezeKrant in een bepaalde wijk
in Bernheze. Het gaat alleen om de bezorging van DeMooiBernhezekrant en deze zal maximaal vier folders als bijlage kunnen hebben.
De enige vereiste is dat DeMooiBernhezekrant op woensdag bezorgd moet worden!
Mocht je interesse hebben dan
bel je naar 073-8905000 of meld
je je aan via de website,

www.excellentverspreidingen.nl.
Aanmelden verplicht je tot niets
en we bespreken samen met jou
en/of je ouders altijd de werkzaamheden door, voordat je
daadwerkelijk gaat bezorgen.

Jaargang 6 • Week 13 • 29 maart 2017
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Goede doele
op het Hoogh n casino
uis Heesch

zwembad ‘t Kuipke; hoe het begon
‘t Kuipke, ‘ons zwembad’ genoemd, in de
heesch - dit jaar precies 50 jaar geleden is zwembad
voor de bouw van een openluchtzwembad
dorpskern tot stand gekomen. de directe aanleiding
een jaar eerder verdronken in de Maas omdat
was een droevige; twee kinderen uit heesch waren
jan Alferink aanleiding om het initiatief te nemen
zij niet konden zwemmen. dit was voor de heer
hierbij was het zwembad in twello, waar hij
voor de bouw van een zwembad. zijn voorbeeld
om
uit heesch allemaal de gelegenheid te geven
vandaan kwam. zijn doel was om de kinderen
dosker én een bezoek aan het beburgemeester
toenmalig
te leren zwemmen. na contact met
mede-initiatiefnemers op 3 april 1967 ‘stichting
wuste zwembad in twello werd met een aantal
instructiebad ‘t Kuipke heesch’ opgericht.
Om de benodigde middelen
voor de bouw bij elkaar te krijgen, kon een beroep worden gedaan op het rijk en de gemeente
maar dit was niet voldoende om
het zwembad te realiseren. het
resterende bedrag is letterlijk
door de heesche gemeenschap
bijeengebracht in een bliksemactie.
de stichting vroeg aan ieder gezin een bijdrage van destijds 25
gulden. dit bedrag kon ineens
of in termijnen worden voldaan.

50 jaar

Rocken met Q-size

Grenzeloos Bernheze
pag. 14

nog in diezelfde week kon na
de inzamelactie de eerste schop
de grond in en kon worden begonnen met de bouw. Volgende
week meer hierover.

Zwembad ‘t Kuipke met recht dus ‘ons zwembad’!

Open Huizen Dag
pag. 27

Winnaar
r
Bernheze
urs
Solistenconco en
Leuk Sportief Bernheze
Stijn van

DUURZAAM€ 7.500,HEIDSvoor
Thamsanqa
MARKT
en
Geert Meijer

pag. 36

Krant niet op
woensdag ontvangen?
laat het ons weten via
info@DeMooiBernhezeKrant.nl
Tel. 0412-795170 of
06-22222955

Dhr. Alferink en de
burgemeester

vertelt dat het Hooghuis
Heesch
veel waarde hecht
pag. 3
doelen: “Zo leren aan goede
de leerlingen
dat iets doen
voor een ander
goed is.” Door
een casinodag
te organiseren zijn
de leerlingen
op een leuke en
actieve manier
bezig
met het goede
Alle leerlingen en
doel. Leerpag. 9
leraren achter de
lingen hebben op
actie
allerlei manieTekst: Tamlyn van
ren geld ingezameld
HEESCH - Op vrijdag
Lanen
Foto’s: Marcel van
om fiches te
der Steen kunnen kopen.
Alle leerlingen hadden7 april werd het Hooghuis Heesch
Van flessenacties
omgetoverd van
geld ingezameld
tot auto’s
lende spellen. En
een school naar
waarmee zij fiches
Huizenverkoop
dat allemaal om
een casino. iedereen van de leraren wassen,
konden kopen om
twee goede doelen
heeft zijn best
te steunen: Thamsanq mee te doen met verschilgedaan
om zo veel mogelijk
Fleur van de Ven
a en Geert Meijer.
pag. 12
geld in te zaen Eva Liemelen. En niet
ve Loonen zijn
voor
in 2014 samen
‘We vinden het
met een voorlopige niets, want
met Anneke Stultiens
eindstand
heel
van € 7.500,- kun
Elisabeth in Zuid-Afrikanaar Port
geld wil inzame fijn dat onze school dat
je wel stellen
gegaan,
waar zij vrijwilligers
het een succesvolle
len voor onze vader’
werk hebben
dag was.
stichting te steunen
verricht bij stichting
Thamsanqa. zo’n
en dit was familie
Meer informatie
Toen Fleur en
Mooidat
& inzedehet
succes
streek
Meijer een crowfundin
over stichting
Eva Lieve
pagina
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weer 14
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weer
thuis waren wilden Zie
opgestart. Het
en Geert Meijer
zij niet door- En wilden organiseren.
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Hooghuis
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is te
vinden op
Heesch heeft samen
gaan met het
niet alleen Thamsanq
dagelijkse leven,
met Fleur, www.geer www.thamsanqa.nl en
a stond Eva Lieve
centraal, ook werd
terwijl ze wisten
tmeijer.nl.
en Anneke
dat
er geld ingedag georganiseerd. de casinode nodige hulp kon Thamsanqa zameld voor Geert
Autopagina
Meijer, de vaBart Otjens, Meer
gebruiken. In
teamleider van
der van Elisa en
2016 hebben zij
foto’s op:
Annabel.
de onderbouw, www.moo
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Elisa en Annabel
casinomiddag op
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zijn allebei leerhet Hooghuis
lingen
Heesch georganise
erd om de “We van het Hooghuis Heesch.
vinden het heel
fijn dat
onze school geld
in
voor onze vader”, wil zamelen
vertellen
de
meiden. Zelf zijn
ze ook langs de
deur gegaan om
geld in te zamelen voor allebei
Mooi de
& aan
het werk
goede
doelen.
Geert Meijer heeft
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staminfarct gehad een hersenwat tot het
Locked In Syndroom
Kampioenen
heeft geleid. Om hem weer
thuis te laten
wonen zijn er grote
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aanpassingen
Zie pagina 31
in huis nodig, die
de familie veel
geld kosten. Daarvoor
Krant niet op
heeft de Trots op
woensdag ontvangen
de voorlopige

Wereldwinkel



werking van fanfare Aurora, het
bedrijfsleven, de middenstand,
boerenbond en de gemeente
werd die avond een geweldig
succes. Op de veiling die avond

Bernhezer
Solistenconcours
Paasactie: Verano
zonnescherm
met gratis Somfy handzende
r!
2e paasdag

Zie pagina 19
Het adres voor een vakkundig
op maat!
montage
advies en
Jumbo
Wiegmans
Heesch
480 490
Heesch • 0412
Nistelrode
Nieuwstraat 19 •Jumbo

l
Jumbo Heeswijk Dinther
www.decozonwering.n
week 14.indd 1

Jumbo Nistelrode

Jumbo Heeswijk Dinther
17-04-17 22:43

eindstand van €

G 4 NOVEMBER

Cereslaan 12A - 06-22692338
Info@vanderheijdendakkapellen.nl
www.vanderheijdendakkapellen.nl

info@DeMooiBernhezeK ?
rant.nl
Tel. 0412-79517
0

7.500,-

Sinds 1937 een
begrip in Nederland!

SAVE THE DATE
!
ZATERDA

• Implantaten
• Klikgebit
• Kunstgebit
• Reparaties

Zie pagina 19
Tandarts Heeswijk
Balledonk 35
5473 BD Heeswijk Heesch
Wiegmans
Jumbo
0413-292649
www.tandartsheeswijk.nl

Boomrooierij

Van Weert Rondho
ut B.V.

rolluiken zonwering
Heideweg 3 - 5472
kunststofkozijnen
LC Loosbroek

2e paasdag geopend van 11.00 tot 17.00 uur
• Bomen
rooien
• Klepele
Zoggelsestraat 21a,
Heesch
n takhout-begroeiing
• Bomen snoeien
T. 0412 - 45 3113
open van 10.00 - 17.00
uur
www.akker-zonwering.nl
• Ophalen groenaf
Nieuwstraat 19
val
• Stobben frezen
• Heesch • 0412
480
• Biomassa - Rondho
pagina 12
www.decozonwe Zie 490
ut
ring.nl
0413-224100 www.vanweertr
ondhout.nl

Alle tandartsbehandelingen en
het tandtechnisch laboratorium
onder één dak!

Zie pagina 31
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BUSIN
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week 15.indd 1

Zie pagina 17

Jumbo Wiegman
s Heesch
Jumbo Nistelrod
e
Jumbo Heeswijk
Dinther

ROLLUIKEN ZONWERIN
KUNSTSTOFKOZIJNE G
N

Diverse
Paasacties
Tweede Paasdag
geopend van
11.00 tot 17.00 uur.
MAATWERK UIT

EIGEN WERKPLAATS
Zoggelsestraat 21a,
Heesch
T. 0412 - 45 3113
www.akker-zonwering.nl

17-04-17 22:43

week 13.indd 1

17-04-17 22:44

Minibieb Nistelrode mag gepimpt worden
NISTELRODE - Al geruime tijd beheert Jeanine Maas van Klasse-RT als hobby ‘Minibieb Nistelrode’. Dit is een grote kast aan de straat bij het woonhuis
van Jeanine, waar iedereen gratis boeken, spelletjes, films, cd’s en dergelijke
mag komen lenen en ruilen. Het werkt wat anders dan in de ‘normale’ bieb,
want je hoeft bij Minibieb Nistelrode natuurlijk geen pasje te laten zien. Er
wordt inmiddels al heel veel gebruik van gemaakt, wat natuurlijk super is!
Jeanine: “Drie jaar geleden ben
ik gestart met alleen maar kinderboeken, maar inmiddels is
de Minibieb uitgegroeid tot
een bieb voor iedereen, want er
staan ook boeken voor volwassenen tussen.
Het gaat zo goed met de Minibieb dat we intussen al aan ons
derde kastje toe zijn. De kast die
er nu staat is gelukkig erg stevig
en weersbestendig, maar ziet er
jammer genoeg erg saai uit!”
Daarom bedacht Jeanine het volgende idee: “We gaan een oppimpwedstrijd voor de Minibieb
houden. Voor diegene die het
leukste en origineelste idee bedenkt, dat ook nog eens goed uitvoerbaar is, is er een leuk prijsje.”
Natuurlijk zoekt Jeanine daarnaast ook nog een sponsor of

meerdere sponsoren, die het
idee ten uitvoer kunnen brengen of het materiaal zoals verf,
kwasten, hout en andere materialen kunnen leveren.
En… als er iemand een complete
kast - natuurlijk weersbestendig
- in zijn of haar bezit heeft, waar
niks meer mee gedaan wordt,
dan houdt Jeanine zich natuurlijk
ook van harte aanbevolen.
Nieuwsgierig naar Minibieb
Nistelrode?
Kom dan eens langs bij de Oude
Torenweg 8 of neem eens een
kijkje op de Facebookpagina.
Reageren voor de ‘oppimpwedstrijd’ kan tot 8 mei via jeaninemaas@klasse-rt.nl
We zijn heel benieuwd naar je
creatie!

‘het gaat zo goed dat we inmiddels
aan ons derde kastje toe zijn’

15 • 12 april 2017

marya schoenen en
tassen uit nistelrode

100-100-100 uit bernheze

De Kilsdonkse Molen
pag. 9

‘kocht’ je voor 50 gulden twee
douches!
bijna alle bouwkosten, in totaal
begroot op 100.000,- in guldens, waren nu bij elkaar gebracht en voor het resterende
deel kon de stichting een lening
afsluiten bij de boerenleenbank,
nu rabobank.

Jaargang 6 • Week

folder deze week

De wit uit schijndel
AfvAlproef

1967 - 2017

gemeenschapshuis de Pas op
7 april. Met Adriaan van herpen als conferencier en mede-

Op de veiling die avond ‘kocht’ je
voor 50 gulden twee douches!
deze bliksemactie was door de
enorme gemeenschapszin van
de inwoners van heesch een geweldig succes en kende als sluitstuk een bonte tiptop-avond in

folder deze week

Reageren voor de ‘oppimpwedstrijd’ kan
tot 8 mei via jeaninemaas@klasse-rt.nl.
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De ‘Heeskijk’ van Tjeu
HEESWIJK-DINTHER – Hij had het in de verste verte niet zien aankomen, want: “er waren echt mooiere tekeningen dan die van mij”,
maar natuurlijk is de elfjarige Tjeu Wijgergangs uit Dinther wel blij.
Hij werd recent uitgeroepen tot winnaar van een door de provincie uitgeschreven wedstrijd waarbij leerlingen van groep acht van
drie basisscholen gevraagd werd om een uitkijktoren te ontwerpen.
Het winnende ontwerp van Tjeu gaat nog voor de zomer gebouwd
worden. Als toefje op de taart mag hij de toren ook nog een naam
geven.
Omdat er voor de verbreding
van de N279 een aantal bomen
gekapt moest worden, bedacht
de provincie dat het leuk zou
zijn om wat van dat hout te gebruiken voor een uitkijktoren. Ze
maakten er een wedstrijd van en
daagden leerlingen van groep
acht van de Herman Jozefschool
uit Middelrode, het Mozaïek en

In een door
hem gemaakte
namendoos konden
kinderen hun
titel droppen
en uiteindelijk
waren er tientalle
inzendingen

De Bolderik uit Heeswijk-Dinther
uit naar eigen inzicht een toren te
ontwerpen met als hoofdprijs het
echt realiseren van het winnende ontwerp naast de ingang van
Kasteel Heeswijk. Ook Tjeu Wijgergangs uit Heeswijk-Dinther
ging met zijn potloden aan de
slag. “Er is wel meteen gezegd
dat de winnende toren ook echt
gebouwd zou worden, maar ik
heb daar verder niet over nagedacht. Ik vond het niet zo moeilijk. Ik heb gewoon een uitkijktoren getekend”, vertelt hij. Terwijl
er leerlingen waren die helemaal
los gingen met glijbanen, loopbruggen en al het andere denkbare, had zijn toren een zigzag
trap en enkele zitplaatsen bovenop. Tjeu is geen praatjesmaker
of opschepper. Sterker nog: “Ik
vond dat er mooiere tekeningen
waren dan die van mij”, meldt
hij, om vervolgens uit de losse
pols vast te stellen: “Ik denk dat
de eenvoud gewonnen heeft.”
Het maakte de verrassing van

‘Ik heb
gewoon een
uitkijktoren
getekend’

Tjeu met zijn ingelijst exemplaar

het winnen daarom des te groter.
Aan de hand van zijn ontwerp
gingen architecten aan de slag.
Tjeu won al een ingelijst exemplaar van hoe de toren er uiteindelijk uit komt te zien, samen
met zijn tekening, en een sjaal
van de provincie. De echte prijs
is echter dat zijn toren ook echt
gebouwd gaat worden naast de
ingang van Kasteel Heeswijk en

Tekst en foto: Wendy van Lijssel

dat Tjeu de toren een naam mag
geven. Daar heeft de jongeman
uiteindelijk zelf maar een soort
wedstrijd van gemaakt. Hij had
namelijk de hele school uitgenodigd mee te denken. In een door
hem gemaakte namendoos konden kinderen hun titel droppen
en uiteindelijk waren er tientalle
inzendingen. Recent maakte Tjeu
de winnende naam bekend. De

door hem ontworpen toren gaat
‘de Heeskijk’ heten. Een naam
die bedacht werd door Luce uit
groep 1. “Ik vond die naam het
best passen bij het kasteel en bij
dat het een uitkijktoren is”, motiveert Tjeu deze beslissing.
Naast hem zal derhalve ook Luce
met gepaste trots naar de toren
kijken als deze gerealiseerd is.

prentenboekentip
Vrolijke Vogels is het nieuwste prentenboek van Lucy
Cousins, bekend van haar prentenboeken over Muis.
Wat zou je doen als je één dag lang
een vogel zou zijn? Dan zou je wakker
worden als een haan (en de rest van de
wereld wakker kukelen), vliegen, hippen, als een specht tegen een boom
kloppen, een ei leggen en nog heel veel
meer. Alle vogels zijn de hele dag druk.

Gastouderopvang
Meintje

daarmee is het
kringetje rond
Aan het eind van het boek keert de rust
weer, want dan gaan alle vogels slapen
behalve de uil. Daarmee is het kringetje
rond en zien peuters en kleuters niet alleen veel mooie vogels voorbij komen,
maar ook de volgorde van een gewone
dag: wakker worden, opstaan, rennen,
springen, eten en slapen.
De vogels zijn herkenbaar getekend
op een helder gekleurde achtergrond
en daarmee is dit een geslaagd prentenboek over vogels waar je vrolijk van
wordt!

Gastouderopvang Meintje

Geffensestraat 1
5384 VK Heesch
06-40 04 45 18
gastouderopvang.meintje@gmail.com
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Inspiratieworkshop Time
Management voor gezinnen
BERNHEZE - Op donderdag 20
april zijn alle vaders en moeders
van harte welkom bij de inspiratieworkshop Time Management
voor gezinnen.
Druk, drukker, drukst. De periode waarin je kinderen opgroeien
is de meest intensieve periode
van je leven. Soms vraag je je
misschien af hoe je gezin, werk,
je relatie, je sociale leven én de
rest ooit in één mensenleven
passen.

IMeet:
Fietsen versieren
Woensdag 26 april om 14.00 uur, Raadhuisplein 21 Heeswijk-Dinther.
Op woensdagmiddag doen we leuke dingen met jullie! We gaan
zoal lachen, spelen, gek doen, of gewoon even lekker ontspannen
op de bank.
De kosten hiervoor zijn slechts € 1,- en dat is inclusief wat te eten
en te drinken. (tenzij anders aangegeven). De middagen zijn van
14.00 tot 16.30 uur, de deuren zijn vanaf 13.45 uur open.

Tijd is schaars in een gezin en
in deze workshop maken we
de balans op: Hoe wil ik dat we
onze kostbare tijd besteden?
Je neemt even afstand van de
dagelijkse hectiek om scherp te
krijgen wat in jouw gezin soepel
loopt (daar krijg je energie van!)
en waar nog iets te winnen valt
(daar kun je energie mee besparen!).
De belangrijkste onruststokers
worden te lijf gegaan en je wordt
geholpen bij het maken van een
actieplan, zodat je thuis meteen
aan de slag kunt en het gezinsleven weer wat makkelijker, soepeler en leuker wordt!
Kortom; een workshop met handige tips van andere ouders en
ook alle tijd om te zoeken naar
oplossingen die passen bij jouw
gezinsleven. Het is verbazingwekkend hoeveel rust je kunt
creëren en hoeveel tijd je kunt
winnen op een eenvoudige ma-

nier!
De workshop van de Family
Factory wordt georganiseerd
door Centrum Jeugd & Gezin
Maasland. Family Factory bouwt
aan netwerken van en door ouders door activiteiten waarbij
ouders elkaar ontmoeten én inspireren.

Een voorsprong
voor ieder kind!

Heesch
Kinderdagverblijf Piekobello
Buitenschoolse Opvang De Rebbels
Herderstraat 6
Buitenschoolse Opvang De Toversteen
’t Vijfeiken 36

Wilt u meer informatie of een rondleiding?
Neem dan contact op met ons regiokantoor Midden-Brabant,
tel. 073 - 711 94 00,
e-mail: regiomiddenbrabant@kinderopvanghumanitas.nl

www.kinderopvanghumanitas.nl

Praktische informatie
De workshop is op donderdag
20 april in CC De Pas in Heesch.
Meedoen is gratis. Wil je meer
weten of meedoen? Neem dan
contact op of meld je direct aan:
0412-473626 of
www.centrumjeugdengezinmaasland.nl.

Kinderdagverblijf Piekobello,
kinderen voorop!
Kinderopvang Humanitas richt zich op het actief stimuleren van de ontwikkeling. Wij
realiseren ons dat de jonge kinderen van nu de volwassenen van straks zijn.
In ons kinderdagverblijf krijgen
baby’s letterlijk en figuurlijk de
ruimte in specifieke babygroepen.
Een kind mag zichzelf zijn bij ons.
Veiligheid, geborgenheid, respect,
maar ook jezelf ontwikkelen
in je eigen tempo zijn onze
kernwaarden.
Kinderen zijn bij ons al gewend
om zelfstandig en samen
in een groep bezig te zijn.
Kinderen leren veel van elkaar.
Ze worden gestimuleerd op
alle ontwikkelingsgebieden.
Vanaf jonge leeftijd leren
kinderen bij ons spelenderwijs
met onze methode Wiskids
al de basisbegrippen van
ruimtelijk inzicht en rekenen.
In onze peutergroepen worden
kinderen voorbereid op school door onder andere de zelfredzaamheid te vergroten. Dagelijks bewegen,
taalactiviteiten, buiten zijn en de wereld ontdekken in kleine en grote dingen; daar begeleiden wij de
kinderen in.
Op onze BSO brengen kinderen met plezier hun vrije tijd door, zowel voor school, na school als in de
vakanties. Kinderen hebben een stem in het activiteitenprogramma. Van sport, creatieve workshops tot
koken; alles is mogelijk.
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Veel recepten, veel plezier!
Heesch – Zes jaar lang, met in totaal zestig lessen, heeft Teun Manders
kooklessen gevolgd bij De Eijnderic in Heesch. Daar kreeg hij les van Marijke van de Kamp, die kinderen van zes tot en met twaalf jaar de fijne
kneepjes van het koken bijbrengt. Maar na zestig lessen heeft Teun afscheid genomen van zijn juffrouw Marijke, want nu hij twaalf jaar is zijn er
geen kooklessen meer voor hem.

Teun

Teun Manders met zijn kookjuf Marijke van de Kamp

Twee keer per jaar zijn er cursussen bij De Eijnderic waar kinderen
van zes tot twaalf jaar kooklessen
krijgen.
Tien weken achter elkaar krijgen

Tekst: Tamlyn van Lanen Foto’s: Yvonne Rosenhart

zij op woensdag les. Iedere les
leren de kinderen minstens twee
nieuwe gerechten te koken, dit
verschilt van voor-, hoofd- tot
nagerecht. Teun is begonnen

toen hij ruim zes jaar oud was:
“Mijn moeder dacht dat het wel
wat voor mij zou zijn en ik vond
toen alles leuk. Maar nu vind ik
koken nog steeds erg leuk en ik

heb in de lessen van Marijke altijd
veel plezier gehad.”
Marijke geeft al lange tijd verschillende cursussen bij De Eijnderic, waaronder dus kookles
voor kinderen. “Teun heeft in zes
jaar tijd iedere mogelijke kookles
gevolgd. Nu hij te oud is voor de
cursussen ga ik hem wel missen
in de keuken, maar het is wel
fijn dat ik nu even geen
nieuwe
recepten
meer hoef te zoeken”, grapt Marijke.
Omdat Teun aan
alle lessen heeft
meegedaan heeft
Marijke voor iedere les twee nieuwe
recepten uitgezocht,
om ervoor te zorgen dat
hij niet twee keer hetzelfde zou
maken. Een hele uitdaging, wat

Teun hoopt dat er na
de zomervakantie
een cursus start voor
kinderen van twaalf
tot veertien jaar
uiteindelijk tot een mooi receptenboek voor Teun heeft geleid.
“Ik weet niet meer welke recep-

Het kookboekje

ten we allemaal hebben gemaakt,
maar tijdens mijn eerste seizoen
hebben we frikaasbroodjes gemaakt. Dat zijn frikadelbroodjes
met kaas in bladerdeeg, die maak
ik nu nog regelmatig”, vertelt
Teun trots.
Na zijn laatste les was het tijd
voor het afscheid. Om zijn juffrouw te bedanken heeft Teun
een schort voor Marijke gemaakt.
Teun kreeg naast een mooie persoonlijke kaart ook een kookboek
waar alle 120 recepten in staan
die hij tijdens de lessen bij Marijke
gemaakt heeft. Omdat de lessen
bedoeld zijn voor kinderen tot en
met twaalf jaar kan Teun volgend
jaar niet meer meedoen met de
kooklessen. Hij hoopt dat er na
de zomervakantie een cursus
start voor kinderen van twaalf tot
veertien jaar. De Eijnderic zoekt
daarvoor nog geïnteresseerde
kinderen. Is dat wat voor jou?
Stuur dan een mail naar:
De Eijnderic o.v.v. ‘kookles 12+’.
info@eijnderic.nl.

DJ Simone
Ieder kind wil wel in de schoenen staan van DJ Hardwell of Armin van Buuren!
Anno 2017 is ‘draaien’ en elektronische muziek maken populairder dan ooit! DJ Simone
treedt al op sinds 1999 en geeft DJ-workshops sinds 2007; de tijd dat het DJ-en nog in
de kinderschoenen stond. Veel cursisten die een DJ-workshop van DJ Simone bij De
Muzelinck in Oss hebben gevolgd treden nu zelf op. Wil jij ook een bekende dj worden?
Wacht niet langer en neem contact op met DJ Simone of meld je aan voor het nieuwe
schooljaar bij de Muzelinck in Oss!

Dj Workshops
facebook.com/djsimone.nl
en maak kans op een gratis DJ-Cursus
voor 2 personen.
Like

www.djsimone.nl
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Van bril naar nachtlenzen;
een verschil van dag en nacht
NISTELRODE – Het lezen op het schoolbord ging moeilijk en zorgde voor
hoofdpijn. Na een test bleek dat de ogen van Femke Pittens wat hulp nodig
hadden. Met een bril werd het ongemak opgelost, maar het belemmerde haar
bij het beoefenen van haar sport. “Nu ik wat ouder ben mag ik van mijn ouders nachtlenzen en dat is echt super fijn”, vertelt Femke “maar je moet er
wel heel zuinig op zijn.”

worden. Daarnaast mogen de
meiden bij de wedstrijden nepwimpers op en dat ging niet met
bril. Zonder bril op was Femke’s
omgeving wazig, dus er werd
gezocht naar een andere mogelijkheid.

nieuwe vloeistof halen of wanneer ik vragen heb kan ik er heen
en dan helpen ze mij heel goed.”
Femke vertelt graag hoe blij ze is
met haar nachtlenzen, want misschien dat anderen deze lenzen
dan ook kunnen gebruiken.

Aan Michel Hoogstede werd het
probleem uitgelegd en na grondig oog-onderzoek, met daar-

Terwijl je slaapt past de nachtlens
het hoornvlies aan naar de juiste
sterkte. Het is deze aanpassing

Een feestweek; Jarig geweest,
Nederlands kampioen geworden
en aangenomen op Bernrode

Femke heeft een feestelijke week
achter de rug; ze werd elf jaar,
werd toegelaten op gymnasium
Bernrode en met haar dansgroepen bij DV Dancing Kids, Miracle en Spirit, werd ze Nederlands
Kampioen. Het dansen was indirect ook de aanleiding voor het
gebruik van nachtlenzen.
De acrobatische ‘moves’ die zij
maakt tijdens het trainen kunnen bijna niet met bril op gedaan

Femke is maar wat blij met haar nachtlenzen

Lindie van 4 komt bij een weiland met schapen.

Knakworstjes in filodeeg
Boodschappenlijstje

• 25 gram boter
400 gram)
• 4 knakworsten (blik à
10 vellen,
• 4 vellen filodeeg (pakje
diepvries)
• bakpapier

Bereiding

bij de antwoorden op de juiste
vragen, bleek dat voor Femke
nachtlenzen de juiste keuze waren. Femke legt vol overtuiging
uit: “Deze doe je niet overdag
in maar ’s nachts. Minimaal zes
uur, anders werken ze niet lang
genoeg. Bij Hoogstede Optiek
& Horen zijn ze denk ik echt gespecialiseerd in kinderen, want er
zijn sowieso heel erg veel kinderbrillen. Het is lekker dichtbij en
ik kan zelf, zonder mijn moeder,

die ervoor zorgt dat je overdag
goed ziet. Hoogstede Optiek &
Horen kijkt goed of een kind de
verantwoordelijkheid aankan. De
lenzen hebben goede verzorging
en onderhoud nodig.
“Het is niet moeilijk want je hebt
een R+L houder waar ze dan in
moeten en ze geven heel goede
uitleg”, zegt Femke, een uitstekend ambassadeur voor Hoogstede.

Wist je dat: ogen die lenzen dragen elke zes maanden
gecontroleerd moeten worden door een optometrist
of erkend contactlensspecialist? Lenzen uit de groep
nachtlenzen moeten elke twaalf maanden vervangen
worden en mogen nooit met water afgespoeld worden.

Gratis kindercursus tuinieren
heeswijk-Dinther – Ontmoetingstuin Servaes organiseert voor het vierde jaar een kindercursus tuinieren. Op 13 en 27 mei, van 13.00 tot 15.00 uur kunnen kinderen uit groep 4, 5 en 6 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.

4 personen

Verwarm de oven voor op 180ºC. Smelt de boter in een steelpan.
Bestrijk een ontdooid vel filodeeg met wat gesmolten boter. Vouw
het vel dubbel en bestrijk weer met gesmolten boter. Rol hier een
knakworst in. Herhaal dit voor de andere knakworsten en bak ze in
circa 20 minuten goudbruin en knapperig.

De eerste middag van de Kindercursus Tuinieren staat in het
teken van alles wat ontkiemd,
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 Ontmoetingstuin
Servaes waarin met kleuren de
verschillende gewassen worden
verdeeld.

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
brengen. De Ontmoetingstuin is
gelegen naast de Dintherse kerk
en achter het Cultureel Centrum.

Deze kindertuinen mogen de
kinderen, onder begeleiding van
een ouder/verzorger, gratis een
seizoen adopteren. Dan kunnen
ze er hun eigen plantjes in laten
groeien.

Snel opgeven
De cursus heeft plaats voor een
beperkt aantal deelnemers. Opgeven kan via ontmoetingstuinservaes@hotmail.com.

