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De Kiem stelt ‘vertrouwen’ centraal

HEESCH - afgelopen week stond bs De Kiem in Heesch in het teken van Fides. Fides betekent ‘vertrouwen’. vertrouwen in jezelf is de basis 
voor ontwikkeling. De Kiem werkt volgens de Fides-methode, waarbij alledaagse symbolen gebruikt worden om sociale vaardigheden aan 
te leren: ballon, sleutelbos, domino, rugzak, 100%, okee-ojee en matroesjka. 

De symbolen zijn bekend bij leerlingen, personeel en leerkrachten, zodat iedereen dezelfde taal spreekt. Een belangrijk uitgangspunt binnen 
deze methode is ‘probeer jezelf te veranderen, niet de ander!’ De Fides-methode is ontwikkeld door Henk de Visser. Hij verzorgt ook de trai-
ningen voor de leerkrachten en de thema-avond voor de ouders. Op woensdag zijn de leerlingen gezamenlijk aan het werk gegaan met de 
symbolen en op maandagavond was er een thema-avond voor alle ouders van BS De Kiem.

Jumbo Wiegmans Heesch
Jumbo Nistelrode

Jumbo Heeswijk Dinther

Zie pagina 17

Nieuwstraat 19 • Heesch • 0412 480 490

www.decozonwering.nl

Het adres voor  een vakkundig 
advies en montage op maat!

krant niet op 
woensdag ontvangen?

info@DeMooibernhezeKrant.nl
Tel. 0412-795170

mike, Elsi en Ilse 
Nederlands kampioen
NIEUWEGEIN/BERGHEM – De nederlandse kampioenschappen 
taekwondo werden op zondag 13 maart in nieuwegein gehou-
den. er kon gestreden worden op verschillende onderdelen. Mike 
bloks, esli en ilse van Leuken en bjorn van Krieken uit bernheze 
streden mee om de titel.

onDerDeeL tuLs:
Een derde prijs voor Romy Staal, Rob van Hintum, Giovanni Tim-
mers en Ken Dekkers. Een tweede prijs voor Esli van Leuken en 
Jesse Broeren. Nederlands kampioen tuls werden Danique Boel-
houwer, Imke van der Zande, Ilse van Leuken, Daiko Martens en 
Huberto van de Wetering.

onDerDeeL sParren:
Een derde prijs was er voor: Niek Landman, Lieke van den Berk, 
Wessel Gremmen, Rob van Hintum, Giovanni Timmers, Dave 
Dekkers en Damion Schoenmakers. Een tweede prijs was er voor 
Imke van der Zande, Ilse van Leuken, Jesse Broeren en Mike Bloks. 
Nederlands kampioen op het onderdeel sparring werden Danique 
Boelhouwer, Stef van den Berk, Esli van Leuken, Romy Staal, Daiko 
Martens, Huberto van de Wetering en Ken Dekkers. 

onDerDeeL HooGtesPronG:
Een derde prijs voor Imke van der Zande, Stef van den Berk en 
Daiko Martens. Een tweede prijs voor Bjorn van Krieken en Jesse 
Broeren. 

onDerDeeL teaMtuLs:
Het jeugdteam, bestaande uit Wessel Gremmen, Niek Landman, 
Bjorn van Krieken, Lieke van den Berk en Imke van der Zande, 
werd knap tweede. Het junioren-/seniorenteam, bestaande uit Esli 
van Leuken, Ilse van Leuken, Mike Bloks, Ken Dekkers en Huberto 
van de Wetering wist de titel te prolongeren en wederom Neder-
lands kampioen op dit mooie onderdeel te worden. 

Met 34 prijzen was Taekyon Berghem overduidelijk de beste club 
van dit Nederlands kampioenschap, iets wat de club al voor de 
zevende (!) keer in de geschiedenis wist te bereiken. 

Kay van de Ven
Jeugdbiljartkampioen

V.l.n.r.: 
Sem van Doorn, 

Guus van Kessel, 

Luuk van Heertum en 

Kay van de Ven
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Speciaal voor u nog een paar workshops

Zaterdag 2 april 2016 
10.00 - 15.00 uur. 
MAAK UW EIGEN 
BUITENSCHILDERIJ. € 55,-.
Een eigen kunstwerk voor de tuin

Zaterdag 9 april 2016 
10.00 - 13.00 uur. 
BUFFET MAKEN. € 36,50. 
Het volgende feestje zullen je gas-
ten aangenaam verrast zijn  

Zaterdag 16 april 2016 
10.00 - 15.00 UUR

MODEL TEKENEN/
SCHILDEREN. € 38,-
Een nieuwe uitdaging? Probeer het 
eens, u krijgt goede begeleiding

Zaterdag 16 april 2016
9.30 - 12.30 uur
ZHINENG QIGONG. € 19,50.
Er is veel belangstelling voor deze 
helende bewegingsvorm. Doe mee 
met de proefles

Maandag 18 april 2016
19.00 - 22.00 uur 
BARBECUE COMPLEET. 
€ 33,50.
Laat het mooie weer maar komen.

EN VOOR DE JEUGD:
donderdag 31 maart 2016
15.45 - 17.30 uur 
SPEKSTEEN, HAKKEN 
EN VIJLEN. € 39,50.
4 lessen je lekker uitleven op steen 
en dan een mooi kunstwerk mee 
naar huis nemen
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Aan de inhoud van DeMooi-
BernhezeKrant is alle mogelijke 
zorg besteed. Er kunnen ech-
ter geen rechten aan worden 
ontleend. De uitgever zal geen 
aansprakelijkheid aanvaarden. 
Niets uit deze uitgave mag op 
enigerlei wijze worden verveel-
voudigd en/of openbaar worden 
gemaakt zonder toestemming 
van Bernheze Media.

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

Lezing, ontspanningsmiddag en een Gospelconcert
Donderdag 17 maart: lezing 
door Frits van der Blom. Aan-
vang 20.00 uur, kosten € 10,-. 
Thema: Geneeskunde, weten-
schap of geloof? Westerse ge-
neeskunde wordt algemeen be-
schouwd als een wetenschap. 
Serieus meepraten gaat niet 
zonder een certificaat. Klopt dat 
eigenlijk wel? Hoe en door wie 
of wat wordt wetenschap aan-
gestuurd? 
Welke gevolgen heeft de jacht 
op patenten voor onze gezond-
heid? 

Zaterdag 19 maart: ontspan-
ningsmiddag.
Het middagprogramma is van 
13.00 tot 16.30 uur en bestaat 
uit:
- mindful loopmeditatie, even-

tueel bij mooi lenteweer op 
blote voeten buiten, anders 
binnen

- voetmassage, gecombineerd 
met tenenlezen

- yogabewegingen met ade-
moefeningen 

- uitgebreide ontspanning, ge-
combineerd met visualisatie. 

Iedereen is welkom, jongeren, 
vrienden, broers, zussen, opa’s 
en oma’s. Kosten € 10,- p.p., 
thee inbegrepen. 

Zondag 20 maart: gospelcon-
cert door Lion’s Gospel Forma-
tie. Aanvang 15.00 uur, entree 
€ 5,-. De groep ‘Lion’s-Gospel 
Formatie’ bestaat uit zangers en 
zangeressen uit diverse koren in 
de directe omgeving van Berli-
cum, die uiteindelijk wat anders 
willen met het zingen dan wat 
traditioneel is met koorzang. 

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

VLÉKANDEL? WEET WAT U EET...

e vlékandel is onze 
eigen variant op 
de welbekende 

frikandel. Onze vlékandel 
bestaat uit 75% porc plein 
air varkensvlees en 25% 
France Limousin rundvlees. 
Dus 100% scharrelvlees.
Samen met een door ons 
zorgvuldig uitgezochte kruidensamenstelling, is het een ware 
smaakbeleving.

De vlékandel kan natuurlijk in de frituur, maar is ook uitermate 
geschikt voor in de oven, in de koekenpan 
of op de BBQ…

En natuurlijk mooi meegenomen is, dat 
ze gluten- en lactosevrij zijn, zonder 
toegevoegde kleur en smaakstoffen. 
Heerlijk puur natuur!

Als u onze slagerij-/poelierszaak bezoekt, zijn 
mijn team en ik u graag van dienst.
Riny van Esch - ’t Dorp Heesch

Voor meer informatie 
www.bonfromage.nl

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

bij de bakkers Lamers 
in de Heihoek in Oss

We behoren tot de beste 
3 van Nederland

Schoolstraat 17
5473 GD Heeswijk-Dinther

Tel: 0413-294149
info@cafe-zaalelsie.nl

Feestje?
Bezoek ons 

café-zaal

www.cafe-zaalelsie.nl

Café-zaal Elsie

D

de vlÉkandel; 100% 
puur scharrelvlees

Schaapsdijk 36
Loosbroek

0413 229780
www.restariarevival.com

ETEN
WAT DE
POT SCHAFT

LAAT U 
VERWENNEN

27 & 28 maart

3 gangen verrassingsdiner

€ 22,50 per persoon

Alleen op reservering

Niet culinair maar wel superlekker

k o o k t i p  

Knoflook pellen

Leg een teen knoflook op een 
snijplank. Neem een breed 
mes en leg dat met de platte 
kant op de teen knoflook. 
Druk - vrij hard - op het 
mes tot de teen ‘krak’ zegt.  
De teen is nu wel ietwat 
gekneusd, maar erg makkelijk 
te pellen. Gebruik geen scherp 
schilmesje (dat gaat vroeg of 
laat een keer fout !)
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Vorige week zondag was ik te gast bij café Brug in 
CC De Pas. Presentator Hans Lakwijk zei dat het 
geen politiek café meer genoemd wordt, omdat 
een veel breder scala aan onderwerpen aan bod 
komt. Dat was in deze sessie ook het geval. Er 
kwamen politieke, algemeen maatschappelijke 
en culturele onderwerpen aan de orde. Het 
was een boeiende middag. Wat mij betreft, was 

het interview met een Syrische vluchteling, die inmiddels een jaar in 
Heeswijk-Dinther woont, het absolute hoogtepunt. De problematiek waar 
we iedere dag via de media mee geconfronteerd worden, kwam door 
zijn vluchtverhaal en wat hij verder vertelde, heel dichtbij. Hoe hij de 
Nederlandse taal inmiddels beheerst, is bewonderenswaardig. “Iedereen 
is van de wereld en de wereld is van iedereen,” zong de zanger van Hou 
‘t simpel in de pauze.

Zelf was ik om twee redenen uitgenodigd. Ik werd geïnterviewd over 
mijn roman ‘Vroeger komt nooit meer terug’ en als gemeentedichter, 
mocht ik mijn poëtische licht laten schijnen over het hoofdthema van 
deze Brug. Er werd teruggeblikt op de gang van zaken in Heesch na de 
bekendmaking van het plan van B&W om daar voor een periode van tien 
jaar vijfhonderd asielzoekers te huisvesten. Twee leden van de actiegroep 
‘Te veel te lang’ mochten vertellen hoe het hen in de afgelopen weken 
vergaan was. 

Of ik over dit thema een gedicht kon schrijven, vroeg Hans Lakwijk, 
toen hij me voor deze middag uitnodigde. Aanvankelijk dacht ik dat me 
dat niet zou lukken, maar de volgende dag ontstond het onderstaande 
sonnet. 

Te veel, Te lang 
Te veel cadeaus? Te veel vakantiedagen?
Bestaat te veel plezier, te veel gezien?
Ik zeg niet snel dat ik te veel verdien 
Een kind, vind ik, stelt zelden te veel vragen 

Te lang geluk? Te lang een mooie zomer?
Of dat mijn vrouw te lang al van mij houdt?
Noem ik haar al te lang mijn schattebout? 
Ben ik naïef? Bleef ik te lang een dromer? 

Wanneer is veel te veel en moet het minder?
Wanneer duurt iets wat lang lijkt echt te lang? 
Wanneer leidt veel tot overlast of hinder?
Wanneer maakt lang terecht een beetje bang?

Ik weet het niet en wil het ook niet weten 
Het woordje te mag men van mij vergeten

mooi van hans mandersBonte avonden in Loosbroek 
jubileren ‘terug in de tijd’

“We hadden nooit verwacht dat 
het zo’n succes zou worden én 
blijven. We zijn 40 edities gele-
den vol enthousiasme en met 
veel plezier begonnen en dat is 
nu nog altijd zo. Het is natuurlijk 
helemaal mooi dat het publiek 
ieder jaar weer trouw onze avon-
den bezoekt. Hiervoor willen we 
hen, evenals onze sponsoren, 
enorm bedanken, want zonder 
hen was het niet gelukt!” aldus 
Annie van Menzel, regisseuse 
van de bonte avond en reeds 23 
jaar trouw lid.

De bonte avonden worden ge-
houden op vrijdag 8 april, za-
terdag 9 april en vrijdag 15 april 
in gemeenschapshuis de Wis in 
Loosbroek. 

Voor slechts € 7,50 bezorgen 
wij je een avond vol Loosbroeks 
topentertainment! Zang, dans, 
cabaret en de laatste roddels; 
het zit er allemaal in! In 2016 
starten we de avonden met 
een spectaculaire mega mix van 
openingsliederen en dansgroep 
No Notion is, na een jaar van 
afwezigheid, weer terug in een 
nieuwe bezetting om de avond 

van een swingende dansact te 
voorzien.
Een aantal oud-spelers, waar-
onder Adri van Zutphen, keert 
terug op het podium in een  
reünie onder leiding van Jan 
den Dekker, waarbij kopstukken 
uit de meest memorabele sket-
ches van afgelopen jaren hun 
opwachting maken. Daarnaast 
gaan De Zandkruiers terug in de 
tijd met een stuk, gebaseerd op 

de televisieserie ‘Toen was geluk 
heel gewoon’, met o.a. Gerard 
Cox en Sjoerd Pleijsier. In deze 
aflevering wordt teruggegaan 
naar de eerste editie van de bon-
te avond die in Loosbroek werd 
gehouden.
 
Het publiek is live aanwezig bij 
een verbluffende goochelshow 
van niemand minder dan Frans 

Klok! Tot slot mogen dit jaar de 
traditiegetrouwe buut en het 
roddelstuk met alle roddels van 
Loosbroek en omstreken niet 
ontbreken. Kortom, een avond 
vol humor en gezelligheid, die je 
niet wilt missen. Zorg dat jij erbij 
bent! Kaarten zijn te koop vanaf 
maandag 21 maart bij De Dag-
winkel in Loosbroek. 

Direct na de bonte avonden 
wordt op zaterdag 16 april een 
echte reünie gehouden, waarbij 
alle oud-leden van harte zijn uit-
genodigd! “Het is goed om eens 

bij te praten met de mensen die 
onze vereniging een warm hart 
hebben toegedragen” aldus 
penningmeester Rob de Backer. 
Oud-leden kunnen zich aanmel-
den voor deze avond door een 
e-mail te sturen naar 
cvzandkruiers@gmail.com, 
waarna een bevestiging ge-
stuurd zal worden met overige 
informatie.

LOOSBROEK - Groot feest voor de bonte avonden in Loosbroek. 
Het is namelijk de 40e keer dat de bonte avonden worden gehouden 
door cabaretvereniging De Zandkruiers. 

Cabaretvereniging De Zandkruiers zijn klaar voor de bonte avonden

‘Een aantal oud-spelers, 
waaronder Adri van 

Zutphen, keert terug’

Mams
Hallo, ik ben Mams. Een mooi en bescheiden meisje van 5 
jaar oud. Ik woon al sinds een tijdje in het asiel en ben ei-
genlijk wel heel erg toe aan een eigen huisje. Ik ben rustig 
en een tikje verlegen. Zeker geen haantje de voorste. Pas 
als ik je vertrouw, laat ik mijn ware aard zien. Dan mag 
je me aaien en kroelen en geef ik kopjes. Als ik er zin in 
heb dan hè. Mijn grenzen moet je wel respecteren. Heb je 

daar onvoldoende oog voor, dan waarschuw ik je wel. Ow 
ja, ik krijg twee keer per dag oogdruppels. Ik maak zelf niet 

genoeg traanvocht aan en die druppels zorgen ervoor dat ik 
nergens last van heb. Kom je mij alstublieft heel snel halen? 

              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.
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’t Broek 3 - 5388 XJ Nistelrode  0412-612743
pedicuretinkavannuland@gmail.com

Geef uw voeten in handen van

Extra zorg en aandacht voor uw voeten

Alle monturen zijn geprijsd inclusief 
enkelvoudig ontspiegeld glas

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

In een aantal straten kunnen we nog col-
lectanten inzetten. Als u ons wilt helpen, 
wilt u dan zo spoedig mogelijk contact 
opnemen met wijkhoofd Ria Jacobs, De 
Hoef 7 in Nistelrode of met de coördina-
tor, Hélène Erberveld: 06-51081767. 
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking!

Collecte reumafonds
NISTELRODE – ook in nistelrode wordt in de laatste volle week 
van maart: maandag 21 t/m zaterdag 26 maart weer de landelijke 
collecte voor het reumafonds gehouden. Legt u alvast een bedragje 
voor de collectanten klaar? 

Jubilarissen eHBO St. Lucas

VORSTENBOSCH – eHbo ver-
eniging st. Lucas uit vorsten-
bosch hield op woensdag 9 
maart haar jaarvergadering. 
Deze keer met drie jubilarissen:

Sandra Elschot uit Nistelrode 
ontving een zilveren speldje om-
dat ze al 25 jaar lid is van onze 
EHBO vereniging. Sandra is 
geslaagd in het seizoen 1990-
1991. Vanaf 3 februari 1993 
zit Sandra in het bestuur van 

onze EHBO vereniging als jeugd 
EHBO coördinator, tassencon-
trole coördinator en ze helpt al 
vele jaren als EHBO’er bij diverse 
evenementen.  
Martien v.d. Berg uit Veghel 
werd gehuldigd omdat hij al 30 
jaar lid is van onze EHBO vereni-
ging. Martien is geslaagd in het 
seizoen 1985-1986.
Op 12 november 1988 slaagde 
Martien voor zijn Lotus oplei-
ding.

Daar hebben we bij elke herha-
lingsles nog steeds profijt van.
Ook zien we Martien gere-
geld terug bij evenementen als 
EHBO’er.

Piet Verstraten uit Vorstenbosch 
ontving een gouden speldje 
omdat hij al 40 jaar lid is van 
onze EHBO vereniging. Piet is 
geslaagd in het seizoen 1975-
1976.
Piet kwam in 1982 in het be-
stuur, hij is een jaar penning-
meester geweest en 13 jaar 
voorzitter van onze vereniging.
Piet helpt ook al diverse jaren 
mee tijdens de EHBO lessen op 
de basisschool in Vorstenbosch 
en ook zien we Piet vaak als 
EHBO’er bij evenementen.

Namens het bestuur van EHBO 
vereniging St. Lucas, bedank ik 
onze jubilarissen voor hun inzet 
voor de samenleving van Bern-
heze.

Voorzitter EHBO vereniging 
St. Lucas, Jeroen van Kampen.

V.l.n.r.: Martien, Sandra en Piet

TrouWen, maar 
nieT alles Delen

De Tweede Kamer wil trouwen in beperkte 
gemeenschap van goederen in de wet 
vastleggen. Dat betekent dat de bezittingen 
en schulden die ieder vóór het huwelijk 
al heeft, niet worden gedeeld. Zo draai 
je niet meer op voor de studieschuld 
van je geliefde. Ook een erfenis of 
schenking blijft automatisch buiten de 
huwelijksgemeenschap.

Dat is nu nog niet zo. Als je nu bezittingen of schulden apart 
wilt houden, moet je bij de notaris huwelijkse voorwaarden 
maken. En in een testament moet worden geregeld dat je kind 
zijn erfenis niet hoeft te delen met zijn echtgenoot. 
Het is niet zo vreemd dat de wetgever met deze plannen 
komt. De meeste echtgenoten vinden het logisch dat ieder 
houdt wat hij/zij al had. Nu een derde van de huwelijken 
eindigt in een echtscheiding, is het belangrijk je huwelijk ook 
in financieel opzicht ‘gezond’ te houden.
In mijn scheidingspraktijk merk ik dat er soms nare financiële 
verrassingen zijn. Zo kwam ik pas tegen dat iemand nog 
een schuld had met zijn ex. Nu ook het tweede huwelijk 
was gestrand, moest deze schuld worden gedeeld. Een zure 
verrassing bij het verdelen van de boedel. Degene die de 
schuld nooit was aangegaan, vond het niet eerlijk. Toch werkt 
dat zo.
Ook kom ik soms tegen dat één van de scheidende partners 
een schenking heeft gehad van zijn ouders. Vaak is het geld 
samen ‘op’ gemaakt. Dat valt vaak niet meer recht te trekken. 
Omdat er geen bewijs is dat de schenking uitsluitend voor het 
eigen kind was bedoeld, of omdat niet meer helder is waar het 
geld aan is besteed. 
De voorgestelde wet moet dit soort problemen opvangen. 
Maar dan nog blijft het heel belangrijk dat je tijdens het 
huwelijk goed bijhoudt wat je zelf hebt en wat je samen hebt. 

Bernadette Dijk
06-39563131 - bdijk@mrbd.nl

column
Bernadette

WAARDECHEQUET.W.V. € 100,-korting op de aanschaf van 
een paar Rodenstock 

DNEye ® glazen.

Exclusief in Nistelrode
op 31 maart en 1 april a.s.!

Hoogstede Optiek
Tramstraat 23, Nistelrode

T: 0412-614052
W: www.hoogstede-optiek.nl

extra Dokter op Dinsdag @ Bern-
hoven over maag-darmklachten

We verteren alles wat we zoal 
eten, zonder dat we ons dat be-
wust zijn. Maar soms gaat die 
vertering niet optimaal en dan 
krijgen we last van onze maag of 
onze darmen. 
Buikpijn in allerlei soorten en 
gradaties, iedereen heeft er wel 
eens last van. In de meeste ge-
vallen zijn die klachten niet ern-
stig en van voorbijgaande aard. 
Veel zaken zijn op te lossen met 
het aanpassen van de leefstijl of 
de voedingsgewoonten.

Tijdens deze avond geeft dr. De 

Boer inzicht in de werking van 
ons maag-darmstelsel en wat 
er eventueel mis kan gaan. Veel 
gehoorde klachten zijn zuur-
branden of oprispingen, een op-

geblazen gevoel, rommelingen, 
winderigheid, diarree of juist ver-
stopping. De Boer gaat in op het 
zelfmanagement van de patiënt, 

met andere woorden: wat kun je 
zelf doen aan bepaalde klachten, 
zonder direct naar de huisarts te 
gaan. En bij welke signalen is het 
wel verstandig om de huisarts te 
raadplegen.

aanmelden
Wie de lezing bij wil wonen, 
moet zich op tijd aanmelden.
Deze extra avond vindt plaats 
op dinsdag 5 april in Bernhoven, 
Uden, van 19.30 tot 21.00 uur. 
De toegang is gratis. Bel naar 
PatiëntService van het zieken-
huis, telefoon 0413 - 402900. 
Of stuur een e-mail: 
psb@bernhoven.nl onder ver-
melding van naam, aantal per-
sonen en telefoonnummer. Toe-
wijzen van plaatsen geschiedt op 
volgorde van binnenkomst.

UDEN - op dinsdag 5 april vindt een extra Dokter op Dinsdag plaats 
met MDL-arts Dr. Wink de boer. er is veel belangstelling voor zijn 
presentatie over de functie van ons maag-darmstelsel. De eerste 
editie op 29 maart is daardoor al volgeboekt. Wilt u de avond bij-
wonen, dan kunt u zich nu aanmelden voor deze extra editie.

gemeenschap van goederen in de wet 

schenking blijft automatisch buiten de 

wat kun Je zelf 
doen aan bepaalde 
klachten
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de bakkers Lamers
Schaepmanlaan 101, Oss 
T. 0412 625449
’t Dorp 109, Heesch
T. 0412 454646
www.debakkerslamers.nl

Merveilleuxc’est
o, la, Lamers

Merveilleux komen oorspronkelijk uit Noord-Frankrijk.
Het zijn taartjes met laagjes luchtige meringue met
slagroom ertussen en eromheen, gedecoreerd met

bijvoorbeeld chocoladeschaafsel of hazelnootkrokantjes.
Lekker luchtig en knapperig. We maken 4 verschillende

soorten en ze smaken allemaal merveilleux!

Wij houden ’n PROEVERIJ 

van Merveilleux op

vrijdag 18 maart in Heesch 

en zaterdag 19 maart in Oss

Bianca

15,95

Merveilleux
Choco Chanel

Moccasinof Noisette                  

geldig t/m 23-3-2016

Cube verwondert: In de Verte
BERNHEZE - Cube staat voor CuLtuureDuCatie bernHeZe. 
Cube vormt de verbindende factor tussen cultureel aanbod en-
erzijds en het onderwijs anderzijds. De Cube-verwonderaar be-
zoekt graag culturele activiteiten voor kinderen. 
Dit keer: de voorstelling In de Verte, van Malou van Sluis en  
Judith Sleddens. 

Cultuureducatie Bernheze

Daar zitten ze: de kleuters 
van de basisscholen Op Weg en 
Sint-Albertus, op de grond in de 
hal van Op Weg. Ineens draaien 
alle hoofdjes dezelfde kant op. 
Vanuit de gang staan twee da-
mes doodstil door een raamwerk 
naar hen te turen. Een van de 
twee rolt een strook tape af en 
maakt met haar voet al stappend 
een lijn op de grond. 

De kinderen mogen volgen, maar 
dat blijkt toch nog best eng. Eén 
dapper meisje durft het wel aan 

en loopt over de lijn achter de 
mysterieuze dame aan. Dat 
geeft moed voor de rest en in 

een lange sliert schuifelen de kin-
deren achter elkaar aan, keurig 
over de lijn, naar de speelzaal, 
waar de stoeltjes al klaarstaan. 
Dat woorden niet altijd nodig zijn 
om kinderen te boeien, blijkt al 

snel: Malou en Judith spelen hun 
voorstelling zonder te praten. 
Nieuwsgierig wachten de kin-
deren af wat er gaat gebeuren. 
Malou en Judith kijken naar hen 
door hun raamwerk. Zwijgend. 
Dan gaat een van hen achter de 

projector zitten en de ander blijft 
staan met het raamwerk. Wat 
de twee door het venster ‘zien’, 
wordt geprojecteerd op het gro-
te scherm achter hen. Zo maken 
ze een tocht door De Verte. Door 
een dorp en door verschillende 
landschappen. Tot hilariteit van 
de kinderen komt er een pra-

tende snor met ogen voorbij en 
een lastige, zoemende bij. En een 
vliegtuig, ver weg en hoog! 

Ook maken de twee dames een 
duik in het water, ze zwemmen 
en bewegen alsof ze echt onder 

water zijn, en de bubbelende 
geluiden daarbij maken het le-
vensecht. De kinderen roepen 
meteen wat ze zien. Oók even 
daarna: “Raket!” En: “De we-
reld!” Het lopen over de lijn von-
den de kinderen wel heel erg leuk, 
zo vertrouwen ze me toe. En als 
ik vraag wat dat nou was, al die 

beelden op dat scherm, weet een 
meisje het prima te verwoorden: 
“Dat is wat ze zagen door hun 
raampje!” De kids hebben een 
fantasierijke reis gemaakt naar 
een wereld in de verte en weer 
terug. Mooi! 

De Cube-verwonderaarDe kleuters kijken ademloos naar de voorstelling Foto’s: Lianne Gabriëls

Een vliegtuig, een lastig 
zoemende bij én een 
pratende snor met ogen
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ZORG EN HULP
Spoed, als elke seconde telt
Alarmnummer Brandweer, 
Ambulance en Politie 112
Doven en Slechthorenden 
spoedeisende hulp 0900-8112
Geen spoed
Brandweer 0412-458888
Politie 0900-8844
Politie doven en slechthorenden 
0900-1844
Huisartsenpost 0900-8860
bERNHEZE
aanzet algemeen
maatschappelijk werk
0413-366986 www.aanzet.nu
THUiSZORG PaNTEiN
Voor al uw zorgvragen 
bel 0900 8803 (lokaal tarief)
www.thuiszorgpantein.nl
HEEScH
Huisartsen
Huisartsenpraktijk P.J.A. 
van der Burgt
Langven 24, tel: 0412-453798
Spoed overdag: 0412-455282
Huisartsenpraktijk De Zwaan 
en Van Sonsbeek
Schoonstraat 21
Tel: 0412-450802
Spoed overdag: 0412-450802
Huisartspraktijk L. van Cruchten
’t Dorp 37, tel: 0412-451355
Spoed overdag: 0412-454945
Mw. N.A.M. Hiemstra
Hoogstraat 1a Tel: 0412-451380
Spoed overdag: 0412-452739
apotheek
BENU Apotheek Heesch
open ma.-vr. 8.00-17.30 uur
zaterdag 11.00 - 13.00 uur
0412-451971
brabantZorg
Locatie: Heelwijk en Thuiszorg 
Heelwijk/Laarstede
Mozartlaan 2, 0412-465500
www.brabantzorg.eu
HEESwijk-DiNTHER
Huisartsen
Huisartsenpraktijk 
De Vrij-Kesselaer
Irenestraat 45
Tel.: 0413-292350
Spoed overdag: 0413-292730
Huisartsenpraktijk Heilaren
Heilarensestraat 64
Tel.: 0413-292922
Spoed overdag: 0413-293393
apotheek
Apotheek Heeswijk-Dinther
open ma.-vr. 8.30-18.00 uur
buiten openingstijden voor
spoedeisende recepten bij de 
dienstapotheek gevestigd naast 
Bernhoven ziekenhuis Uden
Tel.: 0413-381848.
Laverhof 
Locaties Cunera, De Bongerd en 
ondersteuning thuis
Zijlstraat 1, tel.: 0413-298100
NiSTELRODE / vORSTENbOScH
Huisartsen
Huisartsenpraktijk Nistelrode
Tramstraat 13. Tel.: 0412-611250
Spoed overdag: 0412-613298
apotheek
Apotheek Nistelrode
open ma.-vr. 8.30-17.30 uur
zaterdag 11:00-12:00 uur
buiten openingstijden voor
spoedeisende recepten bij 
de Regioapotheek in het 
Bernhovenziekenhuis.
Tel.: 0412-614035
brabantZorg
Locatie: Laarstede en Thuiszorg 
Heelwijk/Laarstede
Laar 40. Tel.: 0412-407020
www.brabantzorg.eu
verloskundige Nistelrode-Heesch 
Verloskundige praktijk NOVA
Mozartlaan 2 Heesch
0412-646839 
spoed: 06-53673167
www.novaverloskundigen.nl
LOOSbROEk
Huisartsen & Apotheek vindt 
u onder meer in Heeswijk 
& Nistelrode. De huisartsen uit 
de regio draaien diensten in 
Loosbroek.

PaROcHiENIeUwS

Dagelijkse eucharistieviering 
om 12.15 uur.

Op zondag om 10.30 uur
en vespers om 18.00 uur.

Dagelijkse eucharistieviering 

Abdij van Berne

VIergeNeRATIeS

Algemene intentie: Goddelijke 
zaligmaker, wij bidden dat wij in 
het geloof ons levensgeluk mo-
gen vinden.
De autobussen zullen rijden vol-
gens de geplande route via Val-
kenswaard/grens naar Haken- 
dover. De verkoop van de spe-
ciale retourkaarten is aangevan-
gen op zondag 14 februari en 
wordt gesloten op donderdag 
17 maart. Dit geldt voor zowel 
de eendaagse als de tweedaag-
se reis. De plaatskaarten zijn 
uitsluitend verkrijgbaar bij de 
plaatselijke Broedermeesters de 
Processie.

Prijs tweedaagse bedevaart op 
27 en 28 maart:
Volwassenen: € 15,-

Kinderen tot 14 jaar: € 5,-

Prijs eendaagse bedevaart op 27 
maart:
Volwassenen: € 15,-
Kinderen tot 14 jaar: € 5,-
Broedermeester: Piet Wijdeven 
uit Nistelrode.
Opstapplaats: Kerk Erp

Alle pelgrims moeten voorzien 
zijn van een geldig legitimatie-
bewijs.

Ondernemer touringcarbedrijf: 
De Kruyff B.V.
Lijmbeekstraat 243 Eindhoven
040-2444493.

Meer info: Nistelrode - Piet Wij-
deven, 0412-611353.

Bedevaart naar Hakendover
NISTELRODE - Het broederschap van de goddelijke zaligmaker ‘De 
Meierij’ houdt op 1e en 2e Paasdag - 27 en 28 maart een bedevaart 
naar Hakendover. Dit jaar wordt het het 81ste keer dat die bedevaart 
gehouden wordt.

In 1479 krijgt Jozef als werkman 
een plaats op de heiligenkalen-
der. Zijn hoogfeestdag is op 19 
maart. In 1955 voerde Pius XII 
op 1 mei de feestdag Sint Jo-
zef Werkman in. Johannes XXIII 
maakte hem tot beschermheer 
van het tweede Vaticaans Con-
cilie, vanwege zijn gevoel voor 
rechtvaardigheid. De 50e ver-
jaardag van de afsluiting van 
dit Concilie viert de kerk tot 20 
november met het Jaar van de 
Barmhartigheid.
 
Dat jaar vraagt om te kijken of 
er nog een relatie is tussen ons 
werk en barmhartigheid, werk 
en zorg voor de naaste. God 
vraagt dat we barmhartig zijn 
tegenover onze naaste, in het 
bijzonder tegenover hen die 
minder bedeeld zijn. Van zulke 
werken van barmhartigheid zijn 
er zeven: hongerigen spijzen, 

dorstigen laven, naakten kle-
den, vreemdelingen herbergen, 
zieken verzorgen, gevangenen 
bezoeken en doden begraven. 
Volop werk aan de winkel dus, 
dichtbij en ver weg.
 
Arbeid is de manier waarop wij 
meewerken aan een barmhar-
tige samenleving. Dit gaat niet 
altijd zonder moeilijkheden. In 
ontwikkelingslanden hangt het 
hebben van inkomen af van het 
hebben van - bijvoorbeeld - het 
juiste gereedschap. Daarom 
wordt er vanaf 19 maart t/m 1 
mei in de parochie De Goede 
Herder handgereedschap inge-
zameld. Je kunt het inleveren 
in Geffen, Heesch, Nistelrode, 
Nuland en Vorstenbosch. Ver-
volgens wordt het opgeknapt 
door de Solidariteitswerkplaats 
in Uden. Informatie: bergsma@
petrusemmausparochie.nl.

Inzamelingsactie van 
oud handgereedschap 
HEESCH/NISTELRODE/VORSTENBOSCH - Wie in een kerk rond-
kijkt, ziet soms de heilige Jozef als timmerman afgebeeld. Jezus 
leert van hem dit beroep en deelt met hem de dagelijkse inspanning 
en voldoening ervan.

Annie Hellings, 80 jaar uit Schijndel
Marianne van der Heijden - Hellings, 51 jaar uit Heeswijk-Dinther. 
Angela van der Heijden, 27 jaar uit Loosbroek.
Maud Gabriëls, 6 weken uit Loosbroek.

Ons bereikte het droevige bericht 
dat 13 maart 2016 is overleden

Annie van de Laar
Annie was erelid van onze vereniging en is jaren als secretaresse 

actief geweest. Wij zijn haar dankbaar voor haar jarenlange 
inzet en enthousiasme.

De uitvaartdienst wordt gehouden op vrijdag 18 maart om 
13.00 uur in de parochiekerk H. Lambertus te Vorstenbosch. 

De avondwake is donderdag 17 maart om 19.00 uur 
in voornoemde parochiekerk. 

Wij wensen Gerard, kinderen, kleinkinderen 
en andere familieleden veel sterkte met dit verlies.

Bestuur, leden en vrijwilligers 
Ruitersportvereniging Vorstenbosch

BernhezefamilieBerichten

‘Als je alles loslaat heb je twee handen vrij 
voor de toekomst’

Kromstraat 5 - 5384 LT Heesch
0412-474500 - www.kringloop-heesch.nl

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

www.kdvhetbeertje.nl - info@kdvhetbeertje.nl

Wij bieden professionele, kleinschalige opvang 
voor kinderen in de leeftijd van 0 t/m 12 jaar.

HEESCH & GEFFEN
0412-455973 - 073-5325123
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VOLOP  PARKEERGELEGENHEID

Aanbiedingen geldig van 18 t/m 24 juli 2014

Aan Laar / Tramstraat - Nistelrode

Aanbiedingen geldig van 16 t/m 23 maart
Aan Laar / Tramstraat - Nistelrode

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

PEULEN 250 gram  € 1,95
BOSPEEN per bos  € 1,25
BLAUWE BESSEN doosje 150 gram  € 1,75

Wij willen u bedanken voor alle lieve reacties, 
zonder u hadden we ons 25-jarig jubileum 

niet kunnen vieren

Groent� e� frui� 
d�’� d� klo� 

ron� geniete�

Eigen achterham

100 gr. € 1,29
Kipsaté salade
uit eigen keuken

Penne met gehakt 
& roomsaus
100 gr. € 0,80100 gr. € 1,35

Varkenshaas-
oester
100 gr. € 1,49

Bestel uw paasspecialit eit en
gemakkelijk online via

www.vanmook.echtebakker.nl

Bestel uw paasspecialit eit enBestel uw paasspecialit eit en

De Echte Bakker
Van Mook

Laar 66, tel (0412) 61 12 77, Nistelrode

De vereniging is opgericht op  
1 februari 1976, toen er nogal 
wat mensen om verschillende 
redenen werden afgekeurd en 
niet meer aan het arbeidsproces 
konden deelnemen. Om toch 
iets omhanden te hebben, werd 
bekeken of er gezamenlijk activi-
teiten ontplooid konden worden.
De eerste voorzitter was Jan 
Voets uit Heeswijk. De vereni-
ging werd maatschappelijk on-
dersteund door Rien Boselie, die 
twee jaar beschermheer was. 
Nog enkele voorzitters volgden 
in die jaren, waarvan er nog 
één bij de vereniging is, erelid 
Jan Roefs. Jan was ruim elf jaar 
voorzitter, maar moest om ge-
zondheidsredenen aftreden. Hij 
werd opgevolgd door de huidige 
voorzitter, Nico van den Burgt, 
die inmiddels drie jaar de scepter 
zwaait over D.I.O. Frans Rooij-
mans is al veertien jaar penning-

meester en Toon van Schijndel al 
tien jaar secretaris. Samen pro-
beren we onze vereniging draai-
ende te houden. We zijn trots op 
waar we nu zijn.
We begonnen in een oud kip-
penhok bij de Abdij van Berne, 
maar moesten al snel verhuizen 
en gingen naar M. Voets in de 
Lariestraat. Aangezien we daar 
boven een oude gierkelder za-
ten, was dat niet zo’n succes. De 
volgende verhuizing was naar 
een gebouw naast de kerk in 
Dinther en daar zitten we nog 
steeds, naar alle tevredenheid, in 
CC Servaes.

Huldiging jubilaris:
Ons enige 40-jarige lid, Joke 
Verhoeven-Van der Velden, werd 
gefeliciteerd en in de bloeme-
tjes gezet. Secretaris Toon van 
Schijndel overhandigde haar een 
oorkonde, waar ze erg blij en ver-

rast mee was. Penningmeester 
Frans Rooijmans overhandigde 
daarna nog een mooie bos bloe-
men aan de jubilaris. De jubilaris 
dankte eenieder voor dit mooie 
gebaar en was zeer ontroerd.

De middag werd opgeluis-
terd door troubadour Tonny 
Wijnands uit Deurne, die de hele 
zaal figuurlijk plat van het lachen 
kreeg, Geweldig!

Een heerlijk buffet sloot de mid-
dag af. Na een dankwoord van 
de voorzitter, keerde iedereen 
tevreden huiswaarts, met een 
blijvende herinnering, uitgereikt 
bij de deur.

D.I.O. (Door Inspanning Ontspanning) 
viert 40 jarig bestaansjubileum

HEESWIJK-DINTHER - D.i.o. vierde op vrijdag 11 maart haar 40-jarig bestaansjubileum in CC servaes. 
Deze bijzondere dag werd geopend door voorzitter nico van den burgt, die iedereen hartelijk welkom 
heette. een speciaal woord van welkom richtte hij tot oud-voorzitter en erelid Jan roefs en aan het enige 
lid dat al 40 jaar in ons midden is, Joke verhoeven van der velden. Het prachtige clubgebouw, wat we 
te danken hebben aan het bestuur van CC servaes, werd benoemd. er werd stilgestaan bij het overlijden 
in het afgelopen jaar van vijf leden en bij alle overleden leden van de afgelopen 40 jaar.

Penningmeester Frans Rooijmans, voorzitter Nico van den Burgt, de jubilaris Joke Verhoeven-Van der Velden en 
secretaris Toon van Schijndel

...boven een 
gierkelder, dat was 

niet zo’n succes
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KBO Bernheze
kBO BernHeze
Actief voor senioren in Bernheze

Fit en gezond in 
Heesch

HEESCH - voor de inwoners van 
Heesch met een leeftijd tussen 
70 en 80 jaar zijn ‘Fit en ge-
zond-dagen’ georganiseerd. op 
die dagen werden diverse tests 
afgenomen, die de conditie 
peilden en kleine (gezondheids)
mankementen bij de deelnemers 
vaststelden.

De organisatie was een samen-
werking tussen de gemeente 
Bernheze, de GGD en de Raad 
Gecoördineerd Ouderenwerk 
Heesch (RGO). Voor deze dagen 
hadden zich circa 240 belang-
stellenden opgegeven. De drie 
sessies op 21, 22 en 23 oktober 
2015 waren niet voldoende om 
alle deelnemers de tests te laten 
doen. 

Daarom zijn op woensdag 2 
maart de overige circa 80 deel-
nemers in de gelegenheid gesteld 
alsnog aan ‘Fit en gezond’ deel te 
nemen.

Dat deze dagen mogelijk zijn 
geworden, is te danken aan de 
hoofdsponsor: het gemeente-
bestuur van Bernheze. Door 
hun subsidie kon dit evenement 
worden georganiseerd. Boven-
dien moet vermeld worden dat 
Jumbo, Albert Heijn, Heerkens 
Groente & Fruit, Lidl en Benu 
apotheek belangrijke artikelen 
hebben geschonken.
Er werd getest op BMI (Body 
Mass Index), een verhoudings-
getal tussen lengte en gewicht. 
De bloeddruk voor en na een 
inspanning werd gemeten, het 
bloedsuikergehalte werd vastge-
steld en diëtisten gaven advie-
zen. Verder waren er fysiothera-
pieactiviteiten, zoals wandelen, 
evenwicht en de knijpproef. De 
cholesterolwaarde werd gemeten 
en een oogmeting en gehoortest 
werden uitgevoerd. Diverse or-
ganisaties waren aanwezig om 
voorlichting te geven. Dit waren 
Graag Gedaan, KBO Heesch, de 
bibliotheek en het Dorpsplein 
Heesch.

Medewerkers van de GGD hart 
voor Brabant namen aan het eind 
van de keten de resultaten door 
met de deelnemers, met eventu-
ele verwijzingen naar huisarts of 
andere instanties.
Al met al een prima initiatief, met 
veel dank aan de werkgroep die 
deze dagen, op geheel vrijwillige 
basis, mogelijk hebben gemaakt. 
Zeker voor herhaling vatbaar!

kBO Vorsten-
bosch actief 
tijdens nLdoet 
Vrijwilligersdag
VORSTENBOSCH - Leden van 
Kbo vorstenbosch hebben tij-
dens de nationale vrijwilligers-
dag van 12 maart hun eigen 
ruimte, zaal ‘De rogge’ geschil-
derd. 

Maar liefst 13 senioren hadden 
zich voor deze schilderklus aan-
gemeld. 
De inzet van die vrijwilligers was 
ook een voorwaarde om via het 
Oranje Fonds (NLdoet) in aan-
merking te komen voor een fi-
nanciële bijdrage. 
Hierdoor hebben wij deze ‘ma-
keover’ bijna kosteloos kunnen 
realiseren. KBO Vorstenbosch 
dankt alle vrijwilligers heel harte-
lijk voor hun enthousiaste mede-
werking.

Uitnodiging 
kBO Loosbroek

LOOSBROEK – Kbo Loosbroek 
houdt een informatiebijeen-
komst over veranderingen in 
het verkeer en de verkeersregels 
op woensdagmiddag 23 maart. 
Deze informatiebijeenkomst is 
ná onze jaarvergadering en be-
gint om 15.00 uur.

Rijschoolhouder Jan van Eerd 
uit Heeswijk-Dinther zal deze 
middag uitleg komen geven en 
vragen beantwoorden over de 
verkeersregels en de verkeers-
borden. 

Velen van ons hebben een rijbe-
wijs, maar zijn maar mondjesmaat 
op de hoogte van alle verande-
ringen in de afgelopen jaren. Jan 
wil proberen ons hierin wegwijs 
te maken met beelden van situ-
aties. Heb je speciale vragen dan 
zal Jan deze beantwoorden.                                                               

De toegang en een kopje koffie/
thee zijn gratis.                                                
Iedere inwoner van Bernheze is 
hier welkom.

Viering van kBO 
dag in Heesch

HEESCH – De welbekende Kbo 
dag wordt op vrijdag 18 maart 
gevierd. We starten met een 
dienst in de kerk of u gaat recht-
streeks naar CC De Pas. 

Het aantrekkelijke programma 
ziet er als volgt uit:
Van 10.30 tot 11.30 uur de H. 
Mis in de Petrus Banden kerk. De 
mis wordt geleid door pastoor 
Ouwens, met medewerking van 
het Caeciliakoor onder leiding 
van Kees de Leeuw.
Vanaf 11.30 uur ontvangst van 
alle liefhebbers en kerkgangers 
bij De Pas. We gaan genieten van 
een heerlijk stamppotbuffet in de 
Missezaal en Traverse B.
Vanaf 13.30 uur is de grote zaal 
geopend en kunt u op de mooie 
tribunestoelen plaatsnemen. 
Onze revuegroep Jong van Harte 
zal u vermaken met de revue
‘Boer zoek vrouw’.

In de grote pauze kunt u een 
drankje (of meer) gebruiken in 
het café van De Pas.
Het belooft wederom een prach-
tige dag te worden!
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gazelle.nl/impulse

middendisplay met 
handvatbediening

krachtige midden-
motor (max. 70 Nm) en 
natuurlijke rijbeleving

keuze uit drie accu’s

 Nieuw 
krachtig 
Impulse 
systeem!
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VRIJDAG 1 APRIL

E-BIKE 
TESTDAG

FIETSPLUS RINI  LAAR 27  5388 HB NISTELRODE      T (0412) 61 12 31      E INFO@FIETSPLUS-RINI.NL      W WWW.FIETSPLUS-RINI.NL        DE KOFFIE STAAT VOOR U KLAAR!

GRATIS 
FIETSVERZEKERING*

* VRAAG NAAR DE VOORWAARDEN IN DE WINKEL

OFFICIËLE OPENING 
NIEUWE WINKEL  (V.H. JACK MARTENS)

NU OOK SCOOTERS KOOPAVONDEN
ELKE VRIJDAG TOT 20.00 UUR

waar voor je geld
Kwaliteit en duurzaamheid, dat is 
de kracht van Langens Hoveniers. 
Een tuin ‘van Langens’ is een tuin 
die stáát. Niet alleen nu, maar 
jaar na jaar. Er wordt nagedacht 
over de beste keuze in materi-
alen, zowel in beplanting als in 
harde materialen zoals hout, staal 
of steen. Schuttingpalen gaan al-
tijd in het beton, zodat ze recht 
blijven staan. 
Onder keramische terrastegels 
komt gestabiliseerd zand van de 
betoncentrale. Niks een beetje 
zand mengen met een laagje ce-
ment: dat vraagt om problemen 
en verzakking van je terras. Op 
sommige vakgebieden huurt Pim 
vakmensen in. Alles voor die al-

lerbeste kwaliteit en het meest 
duurzame resultaat. 

Groter groeien
Langens Hoveniers is sinds be-
gin dit jaar gevestigd aan de Ko-
perstraat in Reek. Zes jaar lang 
woonde en werkte Pim vanuit 
Heesch, nu zet hij de stap naar 
een ruim perceel in Reek, waar hij 
met gemak in zijn eigen loods zijn 
materialen kwijt kan. Want Pim 
groeide uit zijn jasje. 

Dat is niet zo heel gek, als je kijkt 
naar het fraaie werk dat hij le-
vert. Met Pim weet je zeker dat je 
tuin in goede handen is. Die be-
trouwbaarheid heeft iets gerust-
stellends. Pim, lachend: “Ik kan 

een tuin alleen maar perfect ach-
terlaten. Ik kan simpelweg niet 
anders.” Nou Pim, dat vinden 
wij helemaal niet erg. We laten 
onze tuin graag aan jouw groene 
vingers over. Wanneer wordt het 
lente? Kom maar op!

Koperstraat 3, 5375 KD Reek
0486-437762
info@langenshoveniers.nl
www.langenshoveniers.nl

Hij heeft passie voor zijn vak en is een perfectionist
REEK - Het begint al bij het ontwerp. wat moet het worden? Een strakke of juist een natuurlijke tuin? met gazon, terras, houte-
lementen, looppaden, romantische zithoekjes of exotische watertjes en een uitgekiende tuinverlichting? Pim bekijkt, bedenkt, 
beoordeelt en adviseert. Samen met de klant maakt hij een opzet van de tuin. Hij luistert naar de wensen van de klant. Denkt met 
hem mee, draagt ideeën aan. bij Langens Hoveniers wordt met passie en aandacht gewerkt. Niet alleen door Pim, ook door zijn 
twee medewerkers. Pim maakt samen met ontwerper/tuinarchitect bjorn meulenberg, van elk idee een uniek ontwerp.

Pim meet, kijkt en beoordeeld  Tekst: Anita van den Bogaart Foto’s: Ad Ploegmakers
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Naast Robin bestaat het team van Geenen Gardening 
nog uit vier vrijwilligers en een stagiaire. Robin: “In april 
komt er nog een stagiaire bij – van de Hub Noord Brabant 
- en die ga ik inwerken.” 
Daarnaast is Judith – Heins partner - een drijvende kracht 
achter Geenen Gardening. “Judith doet enorm veel ach-
ter de schermen. Zij houdt de website bij, doet deels de 
administratie, contacten en  de begeleiding van de me-
dewerkers”, besluit Hein.

Toen Hein en Judith in 2014 begonnen met het bedrijf, 
dat veel structuur en duidelijkheid biedt aan hun mede-
werkers, richtten zij zichzelf eerst op Vorstenbosch; maar 
groeiden snel uit naar buiten de gemeentegrenzen. Als 
we aan Hein vragen wat de laatste trends zijn op tuinge-
bied, deelt hij mede dat hij het belangrijker vindt om te kij-
ken of de trends op tuingebied ook wel echt passen bij de 
klant. “Ik adviseer deze zo goed mogelijk, maar de klant is 
en blijft natuurlijk koning!”

Wij waren genomineerd 
voor de Jonge 
Ondernemersprijs 2015!

‘Bijzonder werk met bijzondere mensen’ Heiveld 5, Vorstenbosch
06-30230395

www.geenengardening.nl
geenengardening@live.nl

 /geenengardening
 @geenengardening

Geenen Gardening blinkt uit in 
hovenierswerkzaamheden en bestratingen
Medewerkers met beperking voelen zich als een vis in het water bij Vorstenbosch’ bedrijf

VORSTENBOSCH – Supertrots waren Hein Geenen, Judith Spierings en natuurlijk alle andere medewerkers 
van Geenen Gardening, toen zij hoorden dat hun bedrijf genomineerd was voor de Jonge Ondernemers Prijs 
(JOP) van het Bernhezer Business Event 2015. “Jammer genoeg is deze prijs niet naar ons gegaan, maar dat 
zoveel mensen ons genomineerd hadden was al super”, aldus Hein.

“Ik heb het gevoel dat door die nominatie veel mensen ons bedrijf - met mensen in dienst met een beperking 
- hebben ‘gevonden’; we worden door veel particulieren en bedrijven benaderd, daar zijn we heel blij mee. 
We hebben onderhoudscontracten, deze zijn met de klant te bepalen, voor jaarlijks, maandelijks of wekelijks.”

Robin
Een van de enthousiaste en gedreven medewerkers die bij Geenen Gardening werkt is Robin. Hij werkt drie 
dagen in de week bij het bedrijf en heeft het ontzettend goed naar zijn zin: “Dat was op mijn vorige werkplek 
wel  anders. Ik heb daar veel geleerd maar ik vond het niet leuk meer.” Robin vindt het werken in een klein 
team erg prettig en hij is volgens Hein ook enorm gegroeid in zijn werk. 

Kijk op onze facebookpagina voor 
onze actie ter gelegenheid van 
het tweejarig bestaan van Geenen 
Gardening.

Wilt u uw tuin geverticuteerd 
hebben? Een onderhoudscontract, 
voor particulier of 
bedrijf? 
Neem dan contact 
met ons op.

Geenen Gardening zoekt 
nog een bijzondere jongeman met 
beperking, tussen de 16 en 30 jaar, 

die het team komt versterken. 
Ben jij diegene met een passie 

voor tuinen én werken 
in de buitenlucht? 

Neem dan contact op met 
Geenen Gardening.

Uitreiking vouchers Groene Loper project

Groene Loper initiatieven
Enkele weken geleden hadden 
de gasten van deze avond deel-
genomen aan een van de huiska-
merbijeenkomsten in het kader 
van de Groene Loper Maashorst. 
Tot 15 februari konden Maas-
horstbewoners ideeën indienen 
voor beleefbare verbindingen 
tussen het natuurgebied en de 
omliggende kernen, om in aan-
merking te komen voor een on-

dersteuningsbijdrage (voucher). 
In totaal werden er - verspreid 
over De Maashorst - maar liefst 
35 ideeën ingediend! 
De vouchers werden uitgereikt 
door Ido de Haan, projectleider 
landschap en recreatie bij IVN 
Regio Zuid en Geert Versteijlen, 
voorzitter programmabureau De 
Maashorst in uitvoering en daar-
na werd de avond in de @Paulus 
afgesloten met een borrel.

Een tweede voucherronde is in 
het najaar van 2016! 

Hieronder de deelnemers uit 
Bernheze met hun ideeën:

Frans de Laat - Heesch 
Landgoed de Berkt 
Aanleg informatiepaneel bij 
startpunt wandelroute Kasteel-
laan met een bankje nabij de 
poel in het Sterrenbos.

Jannie de Bruijne en 
Ank Meertens - Heesch 
Ons Tuin 
Moestuin met kruiden en groen-
ten bij Vivaan voor de kookclub.

Riet de Klein - Heesch 
Smulbos 
Smulbos met fruit- en notenbo-
men voor wandelaars.

Theo Gevers - Heesch 
Bloemenweide 
Verrijking van particuliere tuin in 
het buitengebied met bijvoor-
beeld een bloemenweide of kik-
kerpoel.

Geertje van der Stappen
Heesch/Nistelrode 
Appelmoestoernooi 
Planten van fruitbomen in ver-
schillende speeltuintjes in Bern-
heze en de organisatie van een 
appelmoestoernooi.

Stichting Natuurspeeltuin 
de Zwarte Molen - 
Nistelrode 
Natuurspeeltuin de Zwarte 
Molen 
Aanleg tuin met bloemen, pluk- 
struiken en fruitbomen voor na-
tuurspeel-/ontmoettuin. 

Frank van den Dungen 
Nistelrode 
Leylijnenpad 
Leylijnenroutes beleefbaar ma-
ken ‘Lambertuslijn’ (Stoffen ma-
ken van netles, nu niet uitvoer-
baar). 

Frank van den Dungen 
Nistelrode 
Slingerpad-West 
Aanleg van Slingerpad vanuit 
Nistelrode als recreatieve in-
staproute, met verbinding aan 
het Udens Slingerpad.

Nellie Timmers
Nistelrode 
Hartje Maashorst 
Bijdrage aan verschillende acti-
viteiten voor ‘Hartje Maashorst’, 
zoals de aanleg van een pad, op-
zet wandelingen of een tipi voor 
workshops.

Theo van den Heuvel 
Nistelrode 
Maashorst Galerij 
Het ter beschikking stellen van 
Galerij Bernheze voor kunste-
naars wonende in en rond De 
Maashorst met kunst, met als 
thema De Maashorst.

MAASHoRST/BERNHEZE - In de sfeervolle @Paulus in Oss werden de deelnemers aan het Groene 
Loper project ontvangen door IVN Brabant. Een minuut kregen ze deze avond om hun project te presen-
teren. De ingezonden projecten – allemaal ideeën om de Maashorst te ontplooien – waren beoordeeld 
en deze avond kregen de initiatiefnemers hun voucher uitgereikt. Geld of medewerking; het was de 
deelnemers om het even, zij waren blij met de steun die ze kregen. 

Alle deelnemers aan het Groene Loper project met hun voucher
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Mooie verhalen

Het kriebelt weer, 
hup de moestuin in!

VINKEL - Dus kom naar Moes&Tuin in Vinkel. Heel veel soorten krui-
den en groenteplanten. Maar ook pootaardappelen, plantuien, zaden, 
enz.

Service en persoonlijk advies is mijn visitekaartje
U bent welkom op: woensdag, donderdag en vrijdag vanaf 9.30 uur. 
Dinsdag en zaterdag vanaf 14.00 uur. Op dinsdag- en zaterdagochtend 
staat Moes&Tuin op de markt in Oss.

Van Rijckevorselweg 23a - 5382 JJ Vinkel - Tel: 06 - 15 64 11 10
info@moesentuin.nl - www.moesentuin.nl

Deze week werd door de biblio-
theek Nistelrode een boek uit-
gereikt aan de initiatiefnemers 
en medewerkers van De Nistel 
uit Nistelrode. De Nistel is een 
zorgonderneming in een natuur-
lijke omgeving, gespecialiseerd 
in dagbesteding op maat, voor 
mensen met een verstandelijke 
beperking. De Nistel is nog volop 
in ontwikkeling. Het koffiehuis 
en de landwinkel zijn een half 
jaar open en de beleeftuin en 
speeltuin zijn nog in aanbouw.

De bibliotheek vindt De Nistel 
een prachtig initiatief, dat zeker 
een cadeautje verdient. Astrid 
van Berkom en Evi Savelkouls 
van de bibliotheek Nistelrode 
gaven het boek ‘Kijk, Ik Kook’ 
cadeau. Het is een heel leuk 
kookboek, speciaal voor mensen 
met een verstandelijke beper-
king, waarbij ze stap voor stap 
eenvoudige gerechten zelf leren 
bereiden. De bibliotheek wenst 
De Nistel heel erg veel succes in 
de toekomst.

Elke week een boek 
cadeau: De Nistel

NISTELRODE - Medewerkers van de bibliotheek zijn dagelijks be-
zig met boeken. In het Jaar van het Boek wordt het boek nog eens 
extra in het zonnetje gezet. Elke week zal een medewerker van de 
bibliotheek een boek uitreiken aan iemand in het werkgebied van de 
Noord Oost Brabantse Bibliotheken (gemeente Bernheze, Landerd, 
Oss, Veghel en Uden). Een boek dat goed past bij deze persoon of 
bij deze organisatie. Een boek dat persoonlijk geselecteerd is en 
aangeboden wordt door een medewerker van de bibliotheek.

Paul, Kim, Judith en Evi
Marietje en Adriaan de Wit, 
een content koppel

Adriaan, paardenman in hart 
en nieren, is standaardruiter bij 
het gilde in Nistelrode. De stan-
daardruiter gaat zigzaggend 
over de weg om het gilde ruim 
baan te geven. Van kinds af aan 
is zijn liefde voor het Nederland-
se trekpaard aanwezig. En daar-
door is eveneens zijn belangstel-
ling voor karren ontstaan. Hij 
heeft er ruim 40. Mooie, histo-
rische exemplaren, waaronder 
een originele huifkar. Zijn collec-
tie arrensleden is inmiddels veilig 
ondergebracht in een stichting 
en - naast alle hobby’s - houdt 
hij ook zwarte zwanen. 

Met 14 jaar ging Adriaan wer-
ken. Tot 1976 was hij ‘romboer’. 
Daarna werkte hij 26 jaar met 
plezier bij de gemeente Nistel-
rode. 

Marietje, in Loosbroek opge-
groeid, verzorgt huis, tuin en erf. 
En in het verleden hield ze ook 
nog 160 mestvarkens. 
Als hobby beoefent Marietje drie 

keer per week, met erg veel en-
thousiasme, het line dancing. 
Dit jaar zijn ze 50 jaar getrouwd 
en wonen dan 50 jaar in het-
zelfde huis, dat toen ze trouw-
den net afgebouwd was. Beiden 
hebben een goede gezondheid 
en genieten van elke dag. Het 
zijn waardevolle gildeleden. 
Daar waar nodig, staan ze klaar 
om te helpen. 

Adriaan bouwt momenteel mee 
aan de gildekapel, waar hij alle 
voorkomende werkzaamheden 
verricht zoals graafwerkzaamhe-
den, opperen, hekwerk plaatsen 

of terreinwerkzaamheden. 
Marietje assisteert regelmatig 
bij het schoonhouden van het 
gildehuis. En als gildezuster is 
ze vendeldraagster bij het gilde. 
Beiden leggen graag een kaart-
je op de zondagmorgen bij het 
gilde.

Marietje en Adriaan, een gezellig 
en hartelijk echtpaar.

NISTELRODE - Ontspannen genieten we van een kopje koffie aan de keukentafel met Marietje (73) en 
Adriaan (75). Maar schijn bedriegt, want ondanks deze rustige sfeer, zijn beiden zeer actief, gezien de 
opgeruimde woning, het schone erf en de keurige werkruimtes waar geen stukje gereedschap scheef 
ligt. Daarnaast heeft het actieve echtpaar ook nog tijd voor de nodige hobby’s.

Een bekend koppel in Nistelrode en omgeving Tekst: Ton Vorstenbosch

‘MOOIE, HISTORISCHE KARREN, 
WAARONDER EEN ORIGINELE HUIFKAR’

Ze zijn er weer... de eerste verse 
Hollandse aardbeien, asperges 

en diverse streekproducten
Ook dagelijks vers verkrijgbaar:

(on)geschilde asperges en vers gemaakte aspergesoep

Zie ook www.geschildeasperge.nl of op facebook

Openingstijden dagelijks van 8.00  tot 18.00 uur of in de automaat.

J. Verkuijlen - Boterweg 2 - Heeswijk-Dinther - 0413-291211  
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NISTELRODE - Tijdens het openingsweekend van 18 – 19 – 20 maart pakt Van Tilburg Mode & Sport uit. De bekende 
Nederlanders; Tim Akkerman, Robin Meurs, Mari van de Ven en Tim Coronel vinden hun weg naar Nistelrode. Het 
centrum bruist het hele weekend met modeflitsen, fotomomenten, make-overs en een huiskamerconcert van Tim 
Akkerman. Naast het prachtige resultaat van de modewinkel is ook 
’T BAKHUYS open. Naast VAN TILBURG MODE & SPORT en DE ORANGERIE van Van Tilburg zijn ook 
MARYA SCHOENMODE & TASSEN, JACOBS & JACOBS WOONSFEERMAKERS, FIETSPLUS RINI en bij de 
horeca van Nistelrode kunnen ze voor een smakelijke afsluiting zorgen. 

OPEN ZONDAG NISTELRODE

Tijdens het openingsweekend van 18 – 19 – 20 maart pakt Van Tilburg Mode & Sport uit. De bekende 
Nederlanders; Tim Akkerman, Robin Meurs, Mari van de Ven en Tim Coronel vinden hun weg naar Nistelrode. Het 

zondag 20 maart

Nistelrode

Koopzondag 20 Maart 12.00-17.00uur

Shop in shop

R

online shop: www.marya.nl

(koopzondag 20 maart)

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

RUIM 600 
MODEMERKEN 
ONDER ÉÉN DAK600 +

UNIEKE 
EN GRATIS 
VERMAAKSERVICE

24/7 ONLINE 
WINKELEN 
OF RESERVEREN

VELE VOORDELEN 
VOOR VASTE 
KLANTEN

MODE SCHOENEN 
SPORT ÉN FUN VOOR 
JONG EN OUD

DE GROOTSTE 
MODEWINKEL VAN 
NEDERLAND

GRATIS VERS 
GEMALEN KOFFIE 
OF HEERLIJKE THEE

RUIM 350 GRATIS 
PARKEERPLAATSEN 
VOOR DE DEUR

20 MAART
OPEN

ZONDAG!
VAN 12.00 - 17.00 UUR 

STAAN WE 
VOOR U KLAAR!

 mooier, mooist! mooier, mooist!
MOOI
ONZE WINKEL, ONZE COLLECTIES, 
MAAR OOK ONZE KLEDING -
ADVISEUSES ZIJN MOOI VANBINNEN 
ÉN VANBUITEN. KIJK MAAR!

Nu tijdelijk

20% korting 
op de basiccollectie

vouwgordijnen*

 Uw woonsfeermaker 
Twan Jacobs

*vraag in de winkel naar de voorwaarden

Laar 1  Nistelrode  T. 0412 61 11 85 
Tegenover Van Tilburg Mode & Sport  

 P  Gratis 

www.jacobsenjacobs.nL

Laar 1 - Nistelrode  - 0412 61 11 85 -  gratis parkeren - WWW.JACOBSENJACOBS.NL

IEDER ZIJN EIGEN SFEER SLAPEN IN STIJL

50% 
op alle 
dekbed-

overtrekken

De beste kant van Nistelrode



woensdag 16 maart 2016 13
  

‘Wij feliciteren 
Van Tilburg
Mode & Sport’

Document1  12-04-2002  16:25  Pagina 1

Elke dag opnieuw 
Mooi voor Van Tilburg

van bakel ontwikkeling bv
Hilberink bosch architecten
raadgevend ingenieursburo van nunen
installatiebedrijf van Dinther
bevers installatietechniek
van bakel elektro
store3D bv
De visser bouw en onderhoud
brienen Groenprojecten

NISTELRODE – een periode van nieuwbouw, verbouw en herinrichting wordt afgesloten met 

een open zondag. voor de bedrijven die bij deze bijzondere bouw betrokken zijn, is het er 

eentje waar ze trots op kunnen zijn. Het eindresultaat mag er wezen! en ook al moeten er nog 

een aantal puntjes op de i gezet worden, de bezoekers van de open zondag zullen er niets van 

merken. De winkelvloer is ruim 10.000 vierkante meter en dat vraagt om een goede structuur. 

Het winkelend publiek heeft natuurlijk kunnen zien dat er flink verbouwd werd, maar er was 

minimaal ongemak voor de klanten. na menige verbouwing; is ook daar van tilburg een prof 

in geworden…. 
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bernheze bouwt

Molenhoeven Loosbroek
7 complete gezinswoningen

www.molenhoeven.nl

Bernheze makelaars & adviseurs
T 0413 24 38 18
www.bernheze.nl

Bouw 
reeds 
gestart

INFORMATIE EN VERKOOP:

aangenaam wonen

vanaf € 174.000,- v.o.n.

nog slec
hts 2

 besch
ikbaar

Canadabaan 10   5388RT   Nistelrode
0412-613320       www.steencentrum.nl
Openingstijden: ma-vrij: 08:00 tot 18:00 uur
                                     za: 09:00 tot 15:00 uur

VOORJAAR AKTIES:
..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

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

Pim Langens
M 06 525 448 08

Zoekt u gebruikte bouwmaterialen?
www.gebruiktebouwmaterialen.com

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

DOWNLOAD ONZE WEBAPP!

Het gazon
in maart
om binnenkort heerlijk te ge-
nieten van een gezonde en fris-
groene grasmat, is het in maart 
de tijd om de handen uit de 
mouwen te steken. De volgen-
de taken staan op de agenda:
•	 Haal	met	een	hark	de	vilt-

laag van je gazon af. Door 
deze laag die zich het af-
gelopen seizoen heeft ge-
vormd te verwijderen, geef 
je het gras weer de ruimte 
om verder te groeien.

•	 Het	 is	 ook	 weer	 tijd	 om	
te verticuteren. Voor een 
mooi gazon kun je het gras 
beluchten door er met een 
grasprikker in te prikken. 
Strooi daarna een mengsel 
van compost en zand over 
het gazon.

•	 Vanaf	 deze	 maand	 kun	 je	
starten met het maandelijks 
bemesten van het gazon.

•	 Ook	 zaaien	 kan	 vanaf	 nu,	
tot in de herfst. Het zaaien 
in de zomer wordt afgera-
den vanwege het warme 
weer.

•	 Voorbereidingen	 voor	 het	
nieuwe gazon kunnen af-
gerond worden. De omge-
spitte grond is nu gezakt 
en kan geëgaliseerd en fijn-
kruimelig geharkt worden.
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sfeervolle CHamBres d’HÔtes

Genieten van glooiend heuvel-
land, stromende bergbeekjes, 
klaprozen, lavendel en zonne-
bloemen.

Historische dorpjes, typisch 
Franse stadjes, kleurrijke mark-
ten, gezellige terrasjes in Grig-
nan, Dieulefit en Nyons, gran-
deur van steden als Avignon of 
Orange, Mont Ventoux en Pont 
du Gard op rijafstand, de Drôme 
heeft werkelijk alles om te ver-

rukken, te voelen dat u leeft.
In deze schitterende omgeving 
hebben Hans en Marie-José 
Egelmeer La Colline opgezet, 
een sfeervolle chambres d’hô-
tes, waar rust, ontspanning en 
gastheerschap vooropstaan.

Naast de verhuur van huisjes en 
kamers, wijzen we u op onze 
wandel-, fiets-, schilder- en 
beeldhouwarrangementen.

FRANKRIJK - Huisjes en kamerverhuur La Colline de Drôme; leer 
haar kennen en heb haar lief.

www.lacolline.nl
johannes.egelmeer@orange.fr 
tel.: 0033-475-904528
(nld. gespr.)
tot half maart 013-5913829

Grenzeloos BernHeze

Bovendien van nature glutenvrij. 
De noedels zijn op initiatief van 
Fair Trade Original van begin tot 
eind geproduceerd in Thailand. 
Dat betekent meer inkomsten 
voor de rijstboeren én voor de 
werknemers in de noedelfabriek. 
Voor de consument betekent het 
een (h)eerlijke basis voor een 
Oosterse maaltijd.

extra oogst
Door de aanhoudende droogte 
staat de Thaise overheid in veel 
rijstgebieden geen tweede oogst 
toe. Als het land eenvoudig te ir-
rigeren is, bijvoorbeeld met wa-
ter uit de rivier, kan hierop een 
uitzondering worden gemaakt. 
Een 30-tal leden van de fairtra-
de rijstcoöperatie NamOm heeft 
land dat grenst aan de rivier Chi. 

Zij verbouwen nu op verzoek 
van Fair Trade Original in de rus-
tige periode de speciale rijstsoort 
die nodig is voor de rijstnoedels 
en ontvangen - naast een eerlijke 
prijs - ook de fairtrade ontwik-
kelingspremie. De premie wordt 
gebruikt voor projecten die de 

boeren zelf belangrijk vinden. In 
2015 liep dit uiteen van de aan-
schaf van biologische mest tot 
de bouw van een schoolgebouw 
en het verbeteren van de weg.

recept
Om u op weg te helpen, heeft de 
Wereldwinkel een recept voor u 
samengesteld. Rijstnoedels met 
gebakken currygroenten. 

Daar lik je je vingers bij af. Het 
recept staat voor u klaar op: 
www.heeswijkdinther.wereld-
winkel.nl. of haal de gratis recep-
tenkaart af in de Wereldwinkel.

rijstnoedels bieden 
extra inkomen in Thailand
Nieuw in de Wereldwinkel

BERNHEZE - De Wereldwinkels in bernheze hebben twee nieuwe 
aanwinsten in het schap: rijstnoedels op basis van witte rijst en op 
basis van zilvervliesrijst. een primeur! Met meer vezels en een iets 
stevigere bite, vormen ze een prima combinatie met de vele andere 
aziatische smaakmakers die in de Wereldwinkel verkrijgbaar zijn.

Bron: www.fairtrade.nl

Goede doelen actie Hooghuis Heesch

FRS draagt zorg voor kinderen 
die in een bedreigende omge-
ving leven. Hulp wordt geboden 
aan peuters, basisschoolkinde-
ren en opgroeiende jeugd in de 
township Motherwell, gelegen 
in een van de negen provincies 
van Zuid-Afrika. Dit, door on-
der andere te zorgen voor goe-

de scholing en kinderen in nood 
een veilig thuis te bieden. Het af-
gelopen jaar werd er - naast de 
opvanghuisjes die de stichting 
beheert - zelfs een heuse crèche 
geopend in de township: Tinker-
Tots. Dit mede dankzij de inzet 
van twee scholieren uit onze re-
gio. 

Maar om de kinderen een veilig 
thuis te kunnen blijven bieden 
en naar school te kunnen laten 
gaan, is geld nodig. En daar kunt 

ook u de komende weken, via 
de actie van het Hooghuis loca-
tie Heesch, aan bijdragen. In de 
weken voorafgaande aan de ac-
tiedag, zullen de leerlingen van 
het Hooghuis met sponsorlijsten 
de regio afstruinen om geld op 
te halen voor dit doel. 

Samen kunnen we er voor zor-
gen dat kinderen in het township 
kunnen blijven bouwen aan een 
betere toekomst, helpt u mee?
www.thamsanqa.nl.

HEESCH – Het Hooghuis locatie Heesch voegt op donderdag 15 april een nieuw hoofdstuk toe aan de 
traditie van actiedagen voor een goed doel. Dit jaar zal de middelbare school proberen zoveel mogelijk 
geld in te zamelen voor Family restoration services (Frs). Januari 2017 staat mijn volgende 

reis gepland. Dan is mijn doel om de 

schoollunch op gas te gaan koken

Help mij de 
mensen in 
Ghana helpen

Project 
Vrijwilligerswerk 
abroad Africa

27 maart
27 april

15 & 16 mei
4 &5 juni

5 juni
26 juni
17 juli

11 september
11 september

De volgende markten en braderiën 
staan al gepland om zo geld voor 
mijn goede doel bij elkaar te krijgen.

Graag tot ziens en voor meer 

informatie kijk op de website 

Anjavoorghana.nl hier ziet u ook wat 

ik zoal gedaan heb met uw sponsoring

Carboot sale  Oss
Koningsdag  Oss
Pinksterfeesten  Nistelrode
Midzomer festijn  Ruwaard
Carboot sale  Oss
Carboot sale  Oss
Carboot sale  Oss
smouteind Oss
Heesh presenteert

blij Ven boUwen 
aan een betere 
toekomst
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Vanaf het dakterras en vanuit 
de grote koepel hebben de be-
zoekers een geweldig zicht op 
de sterrenhemel. Halleyleden 
wijzen bekende en minder be-
kende sterren en sterrenbeelden 
aan, zoals Grote en Kleine Beer, 
Poolster, Leeuw, Orion, Twee-
lingen, Betelgeuze en Sirius. De 
wassende maan staat hoog aan 
de hemel en Jupiter is een opval-
lende verschijning aan de oos-
telijke hemel. Met de telescoop 
zijn de vier Galileïsche manen en 

de wolken van de reuzenplaneet 
te observeren. 
In het auditorium en het plane-
tarium verzorgen Halleyleden 
presentaties over de sterren-
hemel en ons zonnestelsel. Het 
moet wel onbewolkt zijn om een 
en ander te kunnen zien.
Entree op de publieksavonden: 
€ 5,- (kinderen tot en met 12 
jaar: € 3,-).
Het adres van Sterrenwacht Hal-
ley is Halleyweg 1, 5383 KT Hee-
sch/Vinkel (halverwege Heesch 
en Vinkel). De route is vanuit 
beide plaatsen met wegwijzers 
aangegeven. Groepen kunnen 
op andere dagen en tijden te-
recht. Bel voor een afspraak: 
0412-454999. Meer informatie 
over Sterrenwacht Halley: 
www.sterrenwachthalley.nl.

Publieksavond bij 
Sterrenwacht Halley
HEESCH - sterrenwacht Halley is op vrijdagavond 18 maart voor 
publiek geopend. Het programma begint om 20.00 uur en duurt 
ongeveer twee uur. Het is voor alle leeftijden geschikt. 

Ontmoeting met theoloog en 
filosoof Tomáš Halík

Hij is in ons land vooral be-
kend door zijn boek ‘Geduld 
met God’, dat in diverse talen 
werd vertaald en internationaal 
goed werd ontvangen. Tomáš 
Halík is als een van de weinige 
hedendaagse schrijvers in staat 
daadwerkelijk een brug te slaan 
tussen geloof en scepsis, tussen 
christelijke zingeving en atheïsti-
sche levensoriëntatie. In ‘Geduld 
met God’ neemt hij als uitgangs-
punt de twijfelende en zoeken-
de figuur van Zacheüs, die lie-
ver schuchter van een afstand 
toekijkt dan dat hij enthousiast 
meedoet. Dit beeld gebruikt hij 

om een nieuwe verhouding uit 
te werken tussen gelovigen en 
niet-gelovigen, waarmee hij bui-
tenstaanders in hun zoeken en 
vragen heel nabij kan komen. 

Tomáš Halík (1948) liet zich tij-
dens het communistische be-
wind in het toenmalige Tsje-
cho-Slowakije in het geheim tot 
priester wijden en werd tijdens 
dat bewind en tijdens de fluwe-
len revolutie in brede kring zeer 
gerespecteerd om zijn stelling-
names. Hij was onder meer be-
vriend met oud-president Vaklav 
Havel en met kardinaal František 

Tomášek. Ook nu is Hálik met 
zijn scherpe observaties en in-
terventies prominent aanwezig 
in het maatschappelijk debat in 
Tsjechië. 
Datum:  dinsdag 22 maart 2016
Aanvang: 19.30 uur
Plaats:  Abdijkerk, Abdij van 
Berne. Entree: € 7,50
Reserveren: graag. vooraf plaat-
sen reserveren via 
activiteiten@bernemedia.com.

HEESWIJK-DINTHER - boekhandel berne organiseert op dinsdag-
avond 22 maart een korte lezing/ontmoeting met de tsjechische 
theoloog en filosoof tomáš Halík. Halík wordt gezien als één van de 
meest invloedrijke theologen van deze tijd en is momenteel hoog-
leraar filosofie en sociologie aan de Karelsuniversiteit van Praag. in 
2014 won hij de prestigieuze templeton Prize.

kunst-zicht
HEESWIJK-DINTHER – Kunst-
Zicht opent aan de Kerkstraat 
1 in Heeswijk-Dinther de deu-
ren voor publiek op zondag 20 
maart om 11.00 uur.

Via een gemeenschappelijke 
vriendin ontmoetten Jet van 
Soest en Aafke Steenhuis elkaar. 
De passie voor het creëren van 
kunst werd meteen duidelijk. 
Ook vonden ze elkaar in het idee 
om anderen van hun kunst te la-
ten genieten. 
In zeer korte tijd kreeg het plan 
vorm, om het leegstaande pand 
van Van Soest aan de Kerkstraat 
in Heeswijk-Dinther in te rich-
ten als tentoonstellingsruimte, 
met als motto: laagdrempelig, 
toegankelijk, verrassend en kwa-

liteit. Jet van Soest maakt kera-
miek en objecten. Aafke Steen-
huis beelden. Samen met andere 
kunstenaars, willen ze elke derde 
zondag van de maand belang-
stellenden uitnodigen een ten-
toonstelling te bezoeken. Met 
verschillende kunstvormen wil-
len ze het publiek verrassen. 
Op 20 maart is, behalve werk 
van de initiatiefnemers, kunst te 
bezichtigen van Mariolijn Schenk 
- schilderijen, Anneke Mooi Wil-
ten - portretten en maquettes, 
Mirelle van Soest - fotografie en 
Frie Kremers - objecten. In de 
maanden daarna worden nieu-
we exposanten uitgenodigd hun 
werk tentoon te stellen en wordt 
een deel van de expositie ver-
nieuwd.

Bezoekers kunnen zelf hun weg 
zoeken langs de verschillen-
de kunstwerken, maar kunnen 
ook een gesprek aangaan met 
de aanwezige kunstenaars, die 
graag het verhaal achter het 
werk vertellen. 
Zondag 20 maart van 11.00 tot 
17.00 uur bent u welkom aan 
Kerkstraat 1 in Heeswijk-Dinther 
en daarna elke derde zondag 
van de maand.

Deelnemers Atelierroute stellen zich voor 
ZONDAg 3 eN 10 APRIL VAN 11.00-17.00 UUR

bernhezer kunstenaars openen 

hun deuren weer voor het 

publiek. elke kunstenaar is 

gastheer, gastvrouw in eigen 

atelier. naast eigen werk 

hebben alle kunstenaars een 

collega uitgenodigd om bij 

hem of haar te exposeren. 

Dit jaar is er ook een centrale 

tentoonstelling ingericht 

bij LipsGroen, Weijen 77, 

nistelrode.

Miron van soest, Nistelrode, 
edelsmid, maakt en ontwerpt 
voornamelijk sieraden van zilver, 
goud en perspex met een natuur-
lijke en heldere vormgeving. De 
sieraden laten zich kenmerken 
door organische vormen, regel-
maat en harmonie en vrolijke lij-
nen. 

Miron streeft naar unieke en 
tijdloze sieraden, die makkelijk 
gedragen kunnen worden. Een 
sieraad van Miron kan ook een 
klein kunstwerkje zijn voor een 
speciaal persoon voor een speci-
ale gelegenheid.

Jeanne LanGenHuiJZen, Nis-
telrode, is beeldhouwster en 
maakt al vele jaren beelden in 
steen en brons. 

Je kunt het werk plaatsen onder 
abstract realisme. Het publiek 
kennis laten maken met verschil-
lende vormen van kunst, ze laten 
genieten en uitleg geven over 
hoe Jeanne een beeld laat ont-
staan, is reden om deel te nemen 
aan de atelierroute.                                                                  

Haar gastexposant is Theo Lan-
genhuijzen met naturalistische 
gedichten.

MarJan Jansen, beeldhouw-
ster in de pastorie van Nistelro-
de, ze verwerkt in haar schilde-
rijen braille leesboeken, albast is 
haar favoriete steensoort, grote 
zwart/wit tekeningen volgens de 
Zentangle techniek. 

Bij haar te zien zijn schilderijen 
van Netty van Lieshout en is de 
Syrische kunstenaar Moussa Ra-
mon met een beeldhouwwerk 
aanwezig. 

Meer info: www.beeldig.biz.

Cube bernHeZe, 
ProJeCt Wat anDers?!
Cube opende het culturele 
schooljaar met het project WAT 
ANDERS?! Geïnspireerd op het 
gedachtegoed van Wubbo Oc-
kels. Een project over anders zijn 
en hoe we deze individuele talen-
ten en krachten kunnen inzetten 
voor een betere wereld. 3000 
Leerlingen van alle basisscholen 
uit Bernheze deden mee. Als af-
sluiting maakte iedere leerling 
een eigen molecuul van zijn/haar 
talenten. Deze zijn samenge-
voegd tot één groot kunstwerk. 
Te bewonderen bij LipsGroen.

www.atelierroutebernheze.nl

Intratuin Veghel 
Heuvel 11, 0413-350816
Vrijdag koopavond, www.intratuin.nl
Iedere zondag open van maart t/m juni.
Uitgezonderd 1e paasdag en 1e pinksterdag.

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

Bosviolen in hangpot. 
Diverse kleuren, 
hoogte 25 cm, 
halfschaduw,
potmaat 21 cm. 
Per stuk 
5.99 3.99

VOORJAAR!
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DE HOOGSTE

KORTING
OP DE LEUKSTE

DAGJES UIT

Bij Jumbo spaar je nu voor de hoogste korting op de 

leukste Dagjes Uit. Bij elke € 10,- aan boodschappen 

ontvang je een kortingsmunt t.w.v. € 2,50 die je direct 

op de website Jumbo.com/dagjeuit  kan verzilveren bij 

één van de zestig deelnemende parken. De korting kan 

je stapelen tot wel € 15,- per entreekaartje. 

WAAR GAAT JOUW FAVORIETE 

DAGJE UIT NAARTOE? 

SPAREN KAN T/M 
3 MEI 2016.

Jumbo Wiegmans Heesch, Schoonstraat 8
Jumbo Nistelrode, Parkstraat 10



  
woensdag 16 maart 201618 gemeenteBeriCHten

praktisCHe informatie

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

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

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

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

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

Gevonden 
en verloren 
voorwerpen
Als u een voorwerp heeft verlo-
ren of gevonden (bijvoorbeeld 
bril, fiets of portemonnee), kunt 
u dit registreren bij de gemeente. 
Kijk op www.bernheze.org voor 
een overzicht, informatie over de 
procedure en de registratiefor-
mulieren. U kunt voor de regis-
tratie tijdens de openings tijden 
terecht in het gemeentehuis, 
De Misse 6 in Heesch, of bellen 
14 0412. 

Paspoort, id-kaart of rijbewijs
U kunt een vermissing van 
paspoort, id-kaart of rijbewijs bij 
de gemeente opgeven. U hoeft 
daar dus niet meer voor naar de 
politie. U moet persoonlijk aan-
gifte doen. Het kan niet digitaal 
of per telefoon. Maak daarvoor 
een afspraak. 

Compostactie

Hulp nodig bij WOz-bezwaar?
Maak een afspraak voor het spreekuur
Onlangs heeft u de gemeen-
telijke belastingaanslag 2016 
gekregen. Daarop staat onder 
andere de wOZ-waarde van uw 
woning, van uw bedrijf of van 
het pand dat u huurt. bent u het 
niet eens met de wOZ-waar-
de of vindt u dat er iets op uw 
aanslagbiljet niet klopt, neem 
contact op met de gemeente. 

we zoeken dan samen naar een 
oplossing.

Op donderdag 17 maart en dins-
dag 22 maart 2016 houden we 
’s avonds spreekuur. Bent u van 
mening dat de wOZ-waarde van 
uw pand te hoog is, dat iets op 
uw aanslagbiljet niet klopt of wilt 
u graag hulp bij het invullen van 

een reactie- of bezwaarformu-
lier? U bent van harte welkom. 
U kunt telefonisch een afspraak 
maken voor een gesprek met 
een van de medewerkers van 
het team Belastingen van de 
gemeente. Dat kan via telefoon-
nummer 14 0412. 

we helpen u graag.

AGenDA

Tot en met 9 april 2016 
gratis compost ophalen 
groendepots
19 maart 2016
Landelijke opschoondag
Meer info op 
www.bernheze.org

OFFICIËLe BekenDMAkInGen

verkeersbesluit 

Het college van burgemeester en 
wethouders heeft besloten een 
gehandicaptenparkeerplaats aan 
te leggen nabij Buitenpas 20 in 
Heesch (postcodegebied 5384)
Procedures 1a, 4b en 7a zijn van 
toepassing.

Opiumwet

De burgemeester van Bernheze 
heeft besloten om een besluit 
last onder dwangsom op te leg-
gen vanwege een overtreding op 
grond van artikel 13b Opiumwet 
op het adres plaatselijk bekend 
Vosbergstraat 18-20, 5384 ST
Heesch.
Procedures 5a en 7a zijn van 
toepassing.

algemene plaatselijke 
verordening (apv)

verleende standplaatsvergunning
Het college van burgemeester 
en wethouders heeft op 7 maart 
2016 besloten een incidentele 
standplaatsvergunning te ver-
lenen aan Hoogstede Optiek & 
Horen, Tramstraat 23, 5388 ge 
Nistelrode voor het plaatsen van 
een personenauto met daarach-
ter een caravan ter promotie van 
een gratis oogmeting op Tram-
straat 23, 5388 ge Nistelrode 
op 31 maart en 1 april 2016 van 
10.00 tot 17.00 uur. 
Procedures 1a, 4b en 7a zijn van 
toepassing.

Evenementenvergunningen
Het college van burgemeester en 
wethouders heeft een vergun-
ning/ontheffi ng verleend aan:

-  Stichting wielerevenementen 
Bernheze voor het organiseren 
van Bernhezer MTB cup op 12 
juni 2016 van 7.30 tot 18.00 uur 
op en rondom het terrein van 
Stanserhorn, Heibloemsedijk 7, 
5473 Tc Heeswijk-Dinther. Op 
12 juni 2016 is Heibloemsedijk 
(tussen Meerstraat en de 2e 
kruising van Zandkant) 5473 
Tc afgesloten voor alle verkeer, 
behalve voor voetgangers. De 
beschikking is verzonden op 
7 maart 2016.

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

Melding klein evenement
In overeenstemming met artikel 
2:25, lid 2 onder g, van de APV 
Bernheze 2014 is een melding 
gedaan door: 
-  Stichting Blauw voor het orga-

niseren van een Tour de Blauw 
op 3 juni 2016 tussen 9.00 en 
17.00 uur over een gedeelte 
van het grondgebied van de ge-
meente Bernheze. De toestem-
ming is verzonden op 7 maart 
2016.

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

Melding maken uitweg
-  A. Van wanrooij, christinastraat 

2, 5384 KL Heesch heeft in over-
eenstemming met artikel 2:12, 
lid 1 onder a, van de APV Bern-
heze 2014 een melding gedaan 
van het verbreden van een uit-
weg naar de christinastraat 2. 
De melding is op 9 maart 2016 
geaccepteerd. Verzenddatum: 
9 maart 2016.

-  N.T.L. Heesakkers, Jan dobbel-
steenstraat 24, 5472PK Loos-
broek heeft in overeenstem-

ming met artikel 2:12, lid 1 
onder a, van de APV Bernheze 
2014 een melding gedaan van 
het maken van een uitweg naar 
de Jan Dobbelsteenweg 24 in 
Loosbroek. De melding is op 
9 maart 2016 geaccepteerd. 
Verzenddatum: 9 maart 2016.

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

wet milieubeheer 

algemene maatregel van 
bestuur
De volgende meldingen als be-
doeld in artikel 8.40 van de wet 
milieubeheer (melding activitei-
tenbesluit) zijn ingekomen:
-  chateau Animaux heeft een 

melding activiteitenbesluit inge-
diend voor de inrichting op het 
adres Laag-Beugt 3c, 5473 HD 
Heeswijk-Dinther. Naar aan-
leiding hiervan is besluit Maat-
werk opgesteld. 

-  Broekoe VOF heeft een melding 
activiteitenbesluit ingediend 
voor het veranderen van een 
melkrundveehouderij met een 
kinderopvang op het adres ’t 
Broek 8, 5388 XJ Nistelrode.

-  R & F. Schouten VOF heeft een 
melding activiteitenbesluit inge-
diend voor het uitbreiden van 
de inrichting met een opslag-
loods/machineberging op het 
adres galgenberg 2, 5473 VM 
Heeswijk-Dinther.

-  Van de Ven & Zonen Internatio-
naal heeft een melding activi-
teitenbesluit ingediend voor het 
veranderen van een transport-
bedrijf op het adres weijen 72, 
5388 HR Nistelrode

Procedures 1a en 6 zijn van toe-
passing.

-  Het college van burgemeester 
en wethouders heeft besloten 
om met betrekking tot de inrich-
ting chateau Animaux op het 
adres Laag-Beugt 3c, 5473 HD 
Heeswijk-Dinther maatwerk-
voorschriften op te stellen. 

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

wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht 

Reguliere procedure 

Ontvangen aanvragen voor een 
omgevingsvergunning
Loosbroek
-  Bergmolen ong.

Oprichten woning
Datum ontvangst: 07-03-2016

Heeswijk-Dinther
-  Torenstraat 12

gedeeltelijk herinrichten horecazaak
Datum ontvangst: 08-03-2016 

-  Retselseweg 7
Bouwen overkapping
Datum ontvangst: 10-03-2016

Heesch
-  wijststraat 33

Bouwen overkapping
Datum ontvangst: 10-03-2016

Nistelrode
-  Loo 57

Bouwen compostvloer
Datum ontvangst:11-03-2016

Procedure 6 is van toepassing.

besluiten 
De volgende omgevingsvergun-
ningen zijn verleend. Deze beslui-
ten treden daags na verzending 
van het besluit in werking.
Heeswijk-Dinther
-  Hommelsedijk 8

Uitbreiden woning
Verzenddatum: 08-03-2016

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 bekendmakin-
gen uit uw buurt van de ge-
meente, provincie en water-
schappen. U maakt hiervoor 
een profiel aan, bestaande uit 
uw e-mailadres en postcode 
en het gebied rondom uw wo-
ning waarover u de bekend-
makingen wilt ontvangen.

-  Firma Dijkhoff, Lariestraat 25, 
Heeswijk-Dinther

-  Firma Van Schaijk, Berghemse-
weg 13, Nistelrode

De groendepots zijn open op 
woensdag van 13.00 tot 18.00 
uur en op zaterdag van 8.30 tot 
14.00 uur.

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

raad strekt.
-  U mag maximaal 2 m3 per keer 

meenemen.
-  U moet de compost zelf laden. 

er is daarvoor geen materiaal 
aanwezig. Neem zelf spade of 
bats mee.

Tot en met 9 april 2016 kunt u gratis compost ophalen bij onze 
groendepots: 

verpakkingen van plastic, 
blik en drankkartons 

in dezelfde zak

Vragen aan de gemeente?

@bernheze_gem
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PrOCeDUreS
Openingstijden zie colofon

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

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

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

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

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

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

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

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

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

stuursrecht van de rechtbank, Postbus 
90125, 2500 MA ’s-Hertogenbosch. Het 
beroep heeft geen schorsende werking. 
er zijn griffierechten verschuldigd.

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

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

voorlopige voorziening
Procedure 7a

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

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

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

gemeenteBeriCHten

Heesch
-  De wisboom 5

Oprichten dakkapel
Verzenddatum: 09-03-2016

-  De wisboom 7
Oprichten dakkapel
Verzenddatum: 09-03-2016

-  elzenseloop 77
Plaatsen erfafscheiding
Verzenddatum: 09-03-2016

-  Vleutloop 48

Oprichten erfafscheiding en 
veranda
Verzenddatum: 11-03-2016

Nistelrode
-  Hoogstraat 18

Intern (constructief) wijzigen 
woning
Verzenddatum: 10-03-2016

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

Uitgebreide procedure 

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

Ontwerpbesluiten 
Het college van burgemeester 
en wethouders wil toestemming 
verlenen voor:
Nistelrode
-  Dintherseweg 14

Brandveilig gebruik 
logiesgebouw
Verzenddatum: 08-03-2016

Heesch
-  Aardenbaan 13

Veranderen milieu 
(pluimveehouderij)
Verzenddatum: 14-03-2016

Procedures 1a en 3b zijn van toe-
passing. 

www.bernheze.org

WOENSDAG 16 MAART 2016

Alvin and the Chipmunks: 13:45 16:00  

Zootropolis: 
13:30 16:00

Woezel en Pip: 
14:00 

Robinson Crusoe 3D: 
13:30   

The Revenant: 
19:45

Rokjesdag: 
15:45 20:00

London has Fallen: 
20:00

The Divergent Series: Allegiant: 15:45 19:45

DONDERDAG 17 MAART 2016

The Divergent Series: Allegiant: 19:45

The Revenant: 
19:45

London has Fallen: 
20:00

Rokjesdag: 
20:00

VRIJDAG 18 MAART 2016 

Alvin and the Chipmunks: 16:00  

Zootropolis: 
16:00

Robinson Crusoe 3D: 
16:00   

How to be Single: 
19:00

Deadpool: 
18:45

The Revenant: 
21:30

Rokjesdag: 
19:00 21:45

London has Fallen: 
21:45

The Divergent Series: Allegiant: 16:00 18:45 21:30 

ZATERDAG 19 MAART 2016

Alvin and the Chipmunks: 13:45 16:00  

Zootropolis: 
13:30 16:00

Woezel en Pip: 
14:00

Robinson Crusoe 3D: 
13:30    

How to be Single: 
19:00

Deadpool: 
18:45

The Revenant: 
21:30

Rokjesdag: 
19:00 21:45

London has Fallen: 
15:45 21:45

The Divergent Series: Allegiant: 15:45 18:45 21:30 

ZONDAG 20 MAART 2016

Alvin and the Chipmunks: 13:45 16:00  

Zootropolis: 
13:30 16:00

Woezel en Pip: 
14:00

Robinson Crusoe 3D: 
13:30    

The Revenant: 
19:30

Rokjesdag: 
19:45

London has Fallen: 
15:45 19:45

The Divergent Series: Allegiant: 15:45 19:30

MAANDAG 21 MAART 2016

The Divergent Series: Allegiant: 19:45

The Revenant: 
19:45

London has Fallen: 
20:00

Rokjesdag: 
20:00

 
DINSDAG 22 MAART 2016

The Divergent Series: Allegiant: 19:45

The Revenant: 
19:45

London has Fallen: 
20:00

Rokjesdag: 
20:00

WOENSDAG 23 MAART 2016

Alvin and the Chipmunks: 13:45 16:00  

Zootropolis: 
13:30 16:00

Woezel en Pip: 
14:00

Robinson Crusoe 3D: 
13:30    

The Revenant: 
19:45

Rokjesdag: 
15:45 20:00

London has Fallen: 
20:00

The Divergent Series: Allegiant: 15:45 19:45  

Voor het complete filmprogramma, online reserveringen en tijden: 

INDUSTRYBIOSCOOP.NL  

0413 - 82 09 90

Gratis parkeren!

NCB-Laan 52a, Veghel

P

Volg ons op Facebook en blijf op 

de hoogte van al onze acties, 

premières en specials!

BATMAN V 

SUPERMAN: 

DAWN OF 

JUSTICE 3D

VANAF 24 MAART:

www.plazafoodforall.nl

Alle actie aanbiedingen

ook om mee 
te nemen

www.plazafoodforall.nl

AAnbiedingen geldig vAn   
1 t/m 28 februAri 2014

Top 
menu

4,95

Verder in  

deze folder 

- Hollandse weken

- Kidsbox met 

houten speelgoed 

- Scherp geprijsde  

knipbonnen

Helemaal Hollands  
menu

www.plazafoodforall.nl

AAnbiedingen geldig vAn   
1 t/m 28 februAri 2014

Heerlijke, Hollandse kroket en frikandel  
met frisse salade en knapperige frites

Maandagmenu
Hamburgermenu

✁

€ 5,00

Dinsdagmenu
Kipfiletmenu

✁

€ 5,00

Woensdagmenu
Schnitzelmenu

✁

€ 5,00

✁

€ 5,00

SNACK
MENU’SSNACK
MENU’S

www.plazafoodforall.nl

 

KNIPBONNEN

GELDIG T/M 31 

MAART 2016.

Stationsplein 4 - Heesch -  0412-456476 - www.supertje.com
Alle dagen geopend van 11.30 tot 21.00 uur

Donderdagmenu
Satémenu
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gasTronomie

In onze streek is het goed eten en 
drinken. Dat is niet zo vreemd, want 
kenmerkend voor onze regio zijn de 
voedselcultuur, de gastvrijheid en de 
hoogwaardige kwaliteit van de agrifood 
keten. 

Ook in Bernheze hebben we tal van 
bedrijven die bijdragen aan de totale 
voedselketen: productie, verwerking, 

distributie en consumptie. ‘Van zaadje tot karbonaadje’ zoals een 
ondernemer me onlangs vertelde. 

Ik bevind me aan het einde van deze keten. Behalve het niet 
noemenswaardig onderhouden van een moestuin, leg ik me vooral 
graag toe op het proeven. In de ruim twee jaar dat ik nu burgemeester 
ben, heb ik al een heleboel culinaire hoogtepunten in onze gemeente 
mogen beleven. Het water loopt me al in de mond bij wat er nog 
meer valt te ontdekken. En dan heb ik het alleen nog maar over onze 
gemeente, laat staan over de regio om ons heen. 

Mogelijk dient zich volgend jaar een uitstekende kans aan om mijn 
gastronomische ontdekkingstocht versneld voort de zetten. Onder 
de vlag van AgriFood Capital, waar Bernheze met 18 gemeenten 
uit Noordoost Brabant, ondernemers en onderwijsinstellingen 
samenwerkt, en de provincie Noord-Brabant, stellen we ons namelijk 
kandidaat voor de Europese Regio van de Gastronomie 2018. In dat 
jaar willen we als regio een bruisend podium zijn voor de agrifoodsec-
tor. De wereld kan dan kennismaken met de Brabantse waarden van 
voedsel. 

Het zou mooi zijn als we deze titel in de wacht slepen en we voor 
even het gastronomisch middelpunt van Europa zijn. Hierdoor komen 
er meer bezoekers naar onze regio en ontstaat er nog meer culturele 
en economische bedrijvigheid. Een opsteker voor iedereen die z’n 
brood verdient in de voedselcultuur. En minstens zo belangrijk: een 
leuk vooruitzicht voor iedereen die - net als ik - van lekker eten houdt 
en de gezelligheid die dat met zich meebrengt, 

Marieke Moorman
burgemeester

Column

Marieke MoorMan

Foto: Ad Ploegmakers Dure zorg
Het gebeurt steeds vaker dat 
mensen afzien van zorg via de 
Wmo, omdat de kosten van de 
eigen bijdrage niet langer te be-
talen zijn. Vooral cliënten met 
een modaal inkomen betalen de 
volle prijs, terwijl minima gecom-
penseerd worden. Wie op of rond 
het bijstandsniveau leeft, krijgt 
de kosten vergoed vanuit de ge-
meente. Maar wie net boven die 
grens zit of verder daarboven, 

draait zelf op voor de kosten. 
Voor deze groep worden de kos-
ten voor de eigen bijdrage soms 
vertienvoudigd, waardoor deze 
niet langer te betalen is. Onge-
veer een kwart van de cliënten 
ziet af van zorg door de hoge 
bijdrage. Dit blijkt uit de onder-
zoeksresultaten over de gevolgen 
van het verhogen van de eigen 
bijdrage binnen de Wmo. Vanuit 
het werkveld komen verontrus-
tende berichten binnen. Mensen 

zien af van zorg en hulpmidde-
len of schrappen een paar uur 
begeleiding en komen daardoor 
de deur niet meer uit. Van partici-
peren (meedoen) is dan helemaal 
geen sprake meer. Het kabinet 
wil dat iedereen zo lang mogelijk 
thuis blijft wonen, maar bezui-
nigt op allerlei maatregelen die 
dat mogelijk maken. Gemeenten 
kunnen afzien van innen van de 
eigen bijdrage. De SP wil dit on-
derzoeken in Bernheze.

SP: eigen bijdrage en Wmo zorg

BERNHEZE - in de Wmo hanteren gemeenten een eigen bijdrage. Die kan 
fors oplopen. verder kunnen mensen zorg gaan vermijden, vanwege de eigen 
bijdrage. Daardoor worden problemen helaas niet opgelost. Het wordt vaker 
erger voor de betrokkenen en achteraf zijn de kosten veel hoger. voorkomen 
is in de ogen van de sP bernheze beter dan genezen.

Jan Prinsen, SP Maatschappelijke Zaken

Onlangs heeft de hockeyclub een 
brandbrief naar de gemeente ge-
stuurd. Na zes jaar praten, wordt 
het nu echt tijd om het probleem 
aan te pakken. We hebben daar-
om nu opnieuw een voorstel in-
gediend om aan de slag te gaan, 
liefst al deze zomer. 

Dan zou in september, wanneer 
het nieuwe seizoen begint, er 
weer voldoende ruimte moeten 
zijn op het sportpark. Het kunst-
gras kan dan ook door buurman 

Avesteyn gebruikt worden, dan 
profiteren twee clubs.
Helaas willen CDA, SP, D66 en 
Lokaal nog steeds geen geld uit-
trekken voor de broodnodige uit-
breiding, hoewel het ledenaantal 
dat wel al jaren rechtvaardigt. Ze 
willen het deze zomer bij de per-
spectiefnota (plannen voor vol-
gend jaar) ‘integraal afwegen’. 
Dat is een mooie benaming, 
maar komt er waarschijnlijk op 
neer, dat het weer niet doorgaat. 
In ieder geval niet deze zomer. 

Ook volgend seizoen wordt het 
dus weer schipperen met de 
ruimte en moeten spelers op on-
mogelijke tijden opdraven voor 
hun wedstrijden. Politieke partij 
Blanco had het graag anders ge-
zien. Jeugd die wil sporten, moet 
door de gemeente gestimuleerd 
worden. 
Maar bij de behandeling van de 
begroting, zullen de partijen met 
de billen bloot moeten, aan poli-
tieke partij Blanco zal het in ieder 
geval niet liggen.

Blanco: Jeugdige sporters buitenspel

BERNHEZE - De mixed hockeyclub HDL kampt al jaren met een capaci-
teitsprobleem. Het nog steeds stijgende ledenaantal maakt het probleem 
steeds nijpender. vorig jaar heeft politieke partij blanco al het voorstel 
gedaan om geld vrij te maken voor de aanleg van een extra kunstgras pu-
pillenveld. De coalitiepartijen steunden dit toen helaas niet.

Marko Konings, Fractievoorzitter Politieke Partij Blanco

De Binnenhof: een plek van stilte in 
zorgcentrum Heelwijk

De inwijding van de kapel, die 
herinnert aan de Emmauskerk 
die vroeger op deze plek stond, 
wordt gedaan door pastoor Ou-
wens en de officiële openings-
handeling zal verricht worden 
door Bas Stoltz, teamleider van 

de Binnenhof. Aanwezig zullen 
zijn de cliënten van de Binnen-
hof, familie en vrienden en – naar 
men hoopt – ook belangstellen-
den die overwegen vrijwilliger te 
worden bij deze mensen. Bij ou-
deren, die van het leven dat zij 

achter zich hebben, vaak slechts 
herinneringen meedragen van 
lang geleden. Na de middag zal 
er een lezing zijn over belevings-
gerichte zorg en muziek met gi-
taar en zang. 
Schroom niet om aan te sluiten!

HEESCH – brabantZorg locatie Heelwijk heeft een bijzondere gebeurtenis gepland voor 19 maart. om 
10.30 uur wordt op de binnenhof de emmauskapel feestelijk in gebruik genomen. De binnenhof is spe-
ciaal voor mensen met dementie en voor hen is de kapel een plek waar zij kunnen komen voor bezinning 
of herinnering aan vroeger, toen religie nog een vanzelfsprekend onderdeel was van het leven. 

Foto: Marcel van der Steen

het water loopt me in de mond bij 
wat er nog meer valt te ontdekken

‘We hebben jong en oud nodig om dorpen 
leefbaar te houden’
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informatie voor de kernen

BESTE KOOPBESTE KOOPBESTE KOOP

400 g

2.59

  

1.59
  PER STUK

2.49
  600 G

0.79
  500 G

TUURLIJK

0.89
  8 STUKS

EEL

1.49
  500 G

www.aldi.nlHOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS

Zet- en drukfouten zijn voorbehouden.  *Uit de koeling

GELDIG VAN 18 T/M 20 MAART

CANTALOUPE OF
GELE MELOEN TOMATEN

RODE
DRUIVEN

LENTE 
MAÏSPUNTJES
Zonnige broodjes met maïs 
en zonnepitten.

SCHOUDER-
KARBONADE*

Een jaar geleden verdween de 
starterslening, maar tegelijkertijd 
beloofde CDA Bernheze te blij-
ven kijken naar andere mogelijk-
heden. De huizen voor starters 
en senioren die goed betaalbaar 
zijn blijven broodnodig. Er is 
vraag genoeg naar (nieuwbouw) 
starterswoningen, maar juist ook 
naar het huis wat beter past als 
de kinderen het huis uit zijn. 

In Heesch realiseren we op dit 
moment al een fors aantal soci-

ale woningen. Maar we willen 
meer doen voor u. Er staan nog 
genoeg mensen op de wachtlijst 
voor een plek in eigen dorp. 
Voor de particuliere woningbouw 
worden Rodenburg fase 1 en 
2 tegelijk uitgewerkt en de vol-
gende fasen van De Erven en De 
Hoef worden planmatig klaar-
gemaakt. In Nistelrode, Vors-
tenbosch, Loosbroek en Hees-
wijk-Dinther wordt gekeken naar 
de actuele behoefte, zodat we 
daar op kunnen inspelen.

Onze grondprijzen zijn ‘markt-
conform’, gelijkwaardig aan om-
liggende gemeenten. Maar om 
aantrekkelijk te zijn en te blijven 
voor woningzoekenden, moe-
ten we ook kunnen concurreren, 
door een aangepaste grondprijs 
voor CPO-projecten bijvoor-
beeld. Dan zijn we aantrekkelijk 
en wordt de grote vraag ook be-
antwoord met aanbod. 
Immers, we hebben jong en oud 
nodig om onze dorpen leefbaar 
te houden!

CDA: Woning te koop? Woning kopen?

BERNHEZE - ‘De huizenmarkt trekt aan’. We horen en lezen het steeds meer 
dit jaar. Dat klinkt natuurlijk mooi, misschien was uw huis wel (bijna) minder 
waard dan de hypotheek die u had en wordt die buffer weer wat groter door 
de stijgende huizenprijzen. Maar staat uw huis al langer te koop en wilt u 
bijvoorbeeld wat kleiner gaan wonen, de prijzen van die kleinere woning 
stijgen natuurlijk ook weer mee. 

Mart Smits, Raadslid CDA Bernheze

De afgelopen tijd zijn we het nor-
maal gaan vinden dat we ‘flexi-
bel’ werken. Werknemers zijn in-
wisselbaar. Met de nieuwe ‘Wet 
Werk en Zekerheid’ zou het beter 
moeten gaan. Mensen hebben 
na verloop van tijd, recht op een 
vaste aanstelling. Er zou waarde-
ring en respect komen voor de 
werknemer.

De werkelijkheid is niet zo fraai. 
Bedrijven zien personeel nog 
vaak als kostenpost. Wat is er nu 

gemakkelijker dan personeel in-
huren via een uitzendbureau uit 
Oost-Europa? Goedkoper dan 
Nederlands personeel en als je ze 
niet meer nodig hebt, stuur je ze 
terug.

Ik zou willen dat meer mensen 
een vaste aanstelling krijgen. 
Waarbij ze weten dat ze gewaar-
deerd worden. Waarbij ze zich 
betrokken voelen bij het bedrijf. 
En daarmee het succes van het 
bedrijf vergroten. 

Maar wat kunnen wij als ge-
meentepolitiek doen? Niet zo 
heel veel, eigenlijk. Wellicht wat 
sturen op Social Return. Maar 
bovenal luisteren naar verhalen 
en signalen uit onze gemeen-
schap en deze doorgeven aan de 
landelijke politiek. Want als de 
wet niet goed is, zullen ze hem 
daar moeten aanpassen.

Reageren? 
reactie@progressiefbernheze.nl

Progressief Bernheze: echt werk

BERNHEZE - afgelopen vrijdag sprak ik een man die met drie (!) baantjes, 
net wat meer dan het minimumloon verdient. Hij brengt de krant rond, heeft 
een postwijk en werkt ’s avonds als magazijnmedewerker. schandalig! Hoe is 
dit mogelijk? na de oorlog heeft nederland gestreden voor eerlijke arbeids-
omstandigheden, voor eerlijk loon. als je een volledige baan had, kon je 
een gezin onderhouden. ik hoef niemand uit te leggen dat het tegenwoordig 
anders is.

Bellinda van den Helm, raadslid Progressief Bernheze

De VVD Bernheze is zeer tevre-
den over diverse besluiten die de 
afgelopen periode zijn genomen 
zoals;
- Afschaffing van welstand.
- Rioolheffing naar een een-

heidstarief.
- Rioleringsplan zonder tariefs-

verhoging voor de bewoners.
- Aanstellen tweede Buitenge-

woon Opsporingsambtenaar 
(BOA).

- Geen AZC, maar extra sociale 
woningbouw voor statushou-
ders en overige inwonenden.

- Kleedruimtes voor HVCH.
- Herinrichting ’t Dorp Heesch 

tot en met fase 3.

Eindelijk kan er begonnen wor-
den met de ontsluiting Hees-
wijk-Dinther Zuid, die voor het 
einde van dit jaar zal zijn afge-
rond.
Er kan een begin gemaakt wor-
den aan de ontwikkeling ’t Dorp 
59-69 Heesch, voor de bouw van 
commerciële ruimte, 19 sociale 
huurwoningen en 4 koopwonin-
gen.
Als VVD Bernheze zijn wij blij dat 
wij aan al deze ontwikkelingen 
een bijdrage hebben kunnen le-
veren.
Wij betreuren echter dat er re-
gelmatig projecten op de agenda 
van de gemeenteraad terugko-

men, die al jaren voortslepen en 
vaker bij de rechter of de Raad 
van State zijn geweest. Dit dan, 
omdat het college liever zaken bij 
de rechter uitvecht, dan probeert 
er met berokkenen in goed over-
leg uit te komen. En maar al te 
vaak verliest de gemeente deze 
rechtszaken, met alle kosten van 
dien.
De VVD Bernheze roept het col-
lege op om niet te kiezen voor 
halsstarrigheid, maar voor over-
leg en mediation. Dat leidt niet 
alleen tot snellere, maar ook tot 
mooiere resultaten. 

http://bernheze.vvd.nl/contact

VVD: De gemeenteraad is jarig

BERNHEZE - Deze week is het twee jaar geleden dat de huidige gemeente-
raad gekozen werd. voor de fractie van de vvD bernheze is deze periode erg 
snel voorbijgegaan en wij kijken uit naar de volgende twee jaar.

Jack van der Dussen, Fractievoorzitter VVD Bernheze

Aangezien het Comedy café voor het eer-
ste seizoen op de activiteitenkalender van 
CC De Pas staat, krijgen de bezoekers een 
scherp aanbod. Koop je twee kaarten voor 
het Comedy café, dan krijg je naast deze 
twee betaalde kaarten, twee kaarten gratis. 
De Comedy Surprise Show begint rond 
de klok van negenen en een entreebewijs 
kost € 8,-. Kaarten zijn te reserveren via de 
website van De Pas of te koop voorafgaand 
aan de voorstelling. Als je kaarten koopt via 
de website, dan zorgen wij ervoor dat er 
twee gratis kaarten klaarliggen aan onze 
kassa.

Comedy café in De Pas in Heesch
HEESCH – Het café van De Pas is op vrijdag 25 maart dé plek 
waar je die avond moet zijn. De ‘Comedy Surprise Show’ 
strijkt namelijk neer in Heesch, met comedians die hun eer-
ste stappen zetten richting Carré. maar ook gearriveerde 
stand-uppers gebruiken het comedy café om hun nieuwste 
grappen uit te proberen. De altijd vlijmscherpe mC master of 
Ceremony leidt het publiek door de avond heen. Het Comedy 
café heeft een hoog lachgehalte en je ziet deze avond tussen 
de vijf en acht comedians aan het werk.

als je in aanmerking wilt komen voor twee 
gratis kaarten voor deze voorstelling, laat dit 
dan voor 21 maart weten via info@de-pas.nl.
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Tekst?

maart roert zijn staart Zie oplossing pagina 34

mooiBernhezertjes

gevraagd

Bidprentjes
H. Leeijen
John F. Kennedystraat 90
5384 GG Heesch. 
0412-451357
geha.leeijen@hetnet.nl
Ik wil ze ook graag ophalen bij u.

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

van Harte Welkom
nieuWe leden
Meisjes, jongens, dames, heren.
Het gilde bestaat 25 jaar.
Groot feest op 9 en 10 juli.
Wij verwelkomen nieuwe leden. 
Meld u aan. Bezoek ons eens.
Kom een kijkje nemen op de
GILDENHOF. Tot Pasen elke
zondagmorgen. En na Pasen
welkom op donderdagavond.
St. Antonius Abt St. Catharina
Hoge Akkers 1 Nistelrode.

te koop

WoonHuis met 
Bedrijfsruimte 
van 300 of 400 m2 of
alleen de bedrijfsruimte op 
1200m2 grond (eventueel ook te 
huur).
Heesch info: 0412-452582.

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

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

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

aangeBoden

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

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

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

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

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

te Huur

appartement
Laar 57C Nistelrode
2de verd. lift, berging
hal, woon-/eetkamer,
Siematic keuken, toilet
badkamer met bad.
Voorkeur voor vrouw 35+
Zeer veilig wonen.
Geen dieren/vogels.
huur € 610,-/maand
info: istehuur@gmail.com
06-23645085.

relatie

vrouW zoekt man
Ik ben een lieve jonge weduwe 
van 53 jaar zonder kinderen. 
Ik heb alleen een hondje. Langs 
deze weg zoek ik een lieve man 
zonder kinderen, die eerlijk en te 
vertrouwen is en er verzorgd uit 
ziet, geen bril of baard, 
liefst iemand met auto voor 
dagjes weg, voor een vaste 
relatie leeftijd 53 tot 56 jaar. 
06-23277401.

Cursus

reanimeren 
kunt u leren!
In één avond, met AED 
bediening. In groepjes van 3 tot 
6 personen. Ook voor cursussen 
EHBO en EHBO bij Kinderen
www.aed-thuis.nl
Gersteveld 6 Heeswijk-Dinther
Info: 0413-291070.

interpunCtie: 
Cursus assertiviteit 
te Veghel, 6 dinsdagavonden 
voor € 245,-.
Start in april 2016: 
info@interpunctie.nl of 
0413-310795.

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

wie
is deze Bernhezenaar?

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

van OOgcONTAcT en maak kans op 

5x 1/5 staatsloten

Werknemers van Bernheze Media 
worden uitgesloten van deelname.

oogcontact

Nu ook pasfoto’s

Sint Servatiusstraat 52a, 5473GB Heeswijk-Dinther, 0413 293851

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

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

Oplossing
vorige week:

Roel Lunenburg uit 
Loosbroek

winnaar:
Gwen vogels uit 

Vorstenbosch
kan de staatsloten 

ophalen bij 
Paperpoint

Easy

4 2 5

9 2 7 5 4

3 9 2 6

9 5 7 2 8

8 9

8 1 2 9 3

3 7 8 1

6 9 1 5 3

7 6 9

Puzzle #1520

More Puzzles:

www.sudoku-puzzles.net

SLAGERIJ MEAT STORY

Raadhuisplaza 8 - Heeswijk-Dinther 0413-289350

Team slagerij Meat story 

wenst u 

smakelijke paasdagen.

Rundvlees: onze heerlijke 
ribeye 6 + 2 GRATIS.

En natuurlijk de 
lekkerste hamburger van 
Nederland 5 + 2 GRATIS.

pakt uit met Pasen. 
Ontbijt, brunch, diner, gourmet of barbecue. 

De kinderen krijgen met Pasen 
allemaal een paasverrassing.

Paasreepje nu 250 gram € 2,50
Paasvleeswaren o.a. achterham, honingham  
of gebraden gehakt.  Alles uit eigen keuken.

Er is ook heerlijk lams- of kalfsvlees.
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Mede dankzij de inzet van onderstaande sponsoren 
waren de vijf pronkzittingsavonden van 

‘Pronkzitting De Rooie Tesneuzik’ te Heesch een groot succes. 

ad van der Heijden electrowerken
Hoogheuvel advies verz. en Hypoth.
smash it
administratiekantoor Kleijngeld
Houthandel richard neelen
tegelzetbedrijf Julian van der Heijden
alu kozijnen
Houthandel v.d. Heijden
tevebe auto’s
alferink opticien
Houthandel-bouwmat. verstegen b.v.
´t traject bouwmeester en architect
arjan v.Houtum tour en event trucking 
Hurk Melkvee
vakantiepark ‘Zevenbergen’
aventec
J & b Lijmwerken v.o.f.
van de ven advocaten bv
autobedrijf Weijenberg
J. romme bestratingen
van de Wert trading bv
automaterialen Heesch
Jeroen neelen schilderwerken
van de Wijgert verhuur bv
autoservice Heesch
Karwei
robert v.d. akker Lijmwerken

bloemsierkunst ari-Jenne
Kozijnen-webshop.nl
van den akker Zonwering
bomenpark
Louis verstegen  bv
van der Heijden Dakkapellen
bouwbedrijf Gebr. van Herpen bv
Lunenburg events & More
van Heck assurantiën en Financieel advies
brasserie ‘t oude raadhuis
M2e outdoor
van Houtem onderhoud en timmerwerken
brocks techniek
Maas afbouw
van Munster recyclers b.v.
broeksteeg Plafondsystemen
Maatschap van oort
van nistelrooy Projectplafonds
C1000 Wiegmans
Marvy’s speelwereld
van oort bodemonderzoek bv
Café en Zalen ‘t tunneke
Mies van Griensven bouwbegeleiding
van oort international
Chris van den Hurk timmerwerken
Mostako staalbouw b.v.
vPKL accountants

Comfort+
Patrick Duits varkenshandel
van schaijk transport bv
Drukkerij Wihabo
Paul Zegers bestrating en Grondwerken
van Duijnhoven-Peters varkensboerderij
Duo Metal bv
Pb Montage
verhoeven Montage
thea en eline van Dijk
Peters aanhangwagens
verkeersschool Kees van iersel
Fa. Cor van uden Gevelonderhoud
Pluimveebedrijf vd akker
verstegen bouwbegeleiding
Fietsplezier Michel van de Wetering
rabobank bernheze Maasland
Fysiocentrum Heesch
romijnders vleesdiensten
Women Works
Hans verstegen installatiewerken
sander verstegen bouw en kluswerk
Zegers optiek
Hbs accountants
salon Mooi & Zo
Heel Wijgert bakt, frituurwagens

Sponsoren bedankt!

Foto’s: Ad Ploegmakers

en toch met beide benen 
op de grond blijven?

Met onze vestigingen in Wanroij, Cuijk, Wijchen, Boekel en Nistelrode zijn wij 
diepgeworteld in de regio en weten we wat onze klanten beweegt. Op zakelijk 
vlak én privé wanneer dat aan de orde is. Interesse in een nadere kennismaking? 
Kijk dan op onze website www.oovb.nl of neem direct contact met ons op voor 
een vrijblijvende kennismaking. Wij staan graag voor u klaar.

Wel degelijk.

Cuijk | Wijchen | Wanroij | Nistelrode | Boekel   Email: info@oovb.nl  Onze website vindt u op www.oovb.nl
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ACTIVITEITENAGENDA
MUZIKAAL CABARET – 
ENGE BUREN
AANVANG: 20.15 UUR
ENTREE: € 17,- 

In hun nieuwe muzikale 
cabaretprogramma rocken 
de Enge Buren als vanouds. 
Op anarchistische wijze  
worden acts, sketches en 
muzikale stijlen door elkaar 
verweven tot een zinderende 
show, waarbij, het publiek 
wordt meegezogen!

PUBQUIZ
AANVANG: 21.00 UUR
ENTREE: GRATIS

Aan de formule van de quiz is niets veranderd, de quiz telt 
acht wisselende categorieën, open– en meerkeuzevragen, 
een � naleronde en uiteindelijk een winnaar. Teams bestaan 
maximaal uit vijf personen. Aanmelden via info@de-pas.nl.

REVUE JONG VAN HARTE
AANVANG: 14.30 UUR
ENTREE: € 7,50

Jong van Harte speelt de revue ‘Boer zoekt vrouw’ 
met natuurlijk weer veel hilarische en lachwekkende 
momenten. Een revue die u gezien moet hebben, want hier 
zal nog lang over nagepraat worden....

FILM: X+Y
AANVANG: 20.00 UUR
ENTREE: € 5,-

De � lm onder regie van Morgan Matthews gaat over de 
licht autistische tiener Nathan die zich na de plotselinge 
dood van zijn vader terugtrekt in zijn eigen wereldje. 
Nathans’ leven verandert tijdens de Wiskunde Olympiade.

COMEDY CAFÉ
AANVANG: 21.00 UUR
ENTREE: € 8,-

De Comedy Suprise Show strijkt neer in Heesch met 
komieken die hun eerste stappen zetten richting Carré 
maar ook gevestigde comedians passeren de revue. 
Een avond die vol zit met stand-up en humor.

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

VR. 1 
APRIL

VR. 18
MAART

ZO. 20
MAART

MA. 21 EN DI. 
22 MAART

VR. 25
MAART

Choeur d’Artist zingt 
de Johannes Passion

over Choeur d’artist
Chœur d’Artist is een kamerkoor 
van enthousiaste amateurs, dat 

in 1998 is opgericht en kan te-
rugzien op een grootse staat van 
dienst. Er wordt wekelijks gere-

peteerd. De koorleden zingen 
een klassiek repertoire, van oud 
tot modern, a capella gezongen 
of met instrumentale begelei-
ding. Dirigent is Mario Veldpape, 
die jarenlang bariton was in het 
Groot Omroepkoor. Het koor 
heeft één keer eerder opgetre-
den in Kasteel Heeswijk, in 2011 
met de ‘Hommage au baron, 
muziek uit de tijd van Andreas 
Johannes Ludovicus baron van 
den Bogaerde van Terbrugge’.
20 Maart 14.15 uur en 15.15 
uur. Entree € 10,-.

HEESWIJK-DINTHER – Het Choeur d’artist verzorgt op zondag 20 maart het matinee concert op Kasteel 
Heeswijk. Het koor treedt op om 14.15 uur en 15.15 uur. Het zingt de Johannes Passion van Heinrich 
schütz, dat officieel ‘Historia des Leidens und sterbens unseres Herrn und Heilands Jesu Christi nach 
dem evangelisten st. Johannes’ heet. een bijzondere gebeurtenis die u niet mag missen, omdat het 
muziekstuk al meer dan 200 jaar niet is opgevoerd als, op aandringen van de theoloog Friedrich spitta, 
het in de jaren ’80 van de vorige eeuw uit de vergetelheid wordt gehaald.

Is je auto total loss, dan doe je 
hem weg. Maar wat als je colle-
ga iets mankeert? Doe je die dan 
ook weg?
Eén ding is zeker: Femke, Char-
lotte, Kim en Dookje zijn niet 
bang om flink wat deuken op te 
lopen! Met hun indrukwekkende 
muzikaliteit, scherpe teksten en 
fysieke uitspattingen blijft LOS 

het publiek verbazen.
De vier dames zijn afgestudeerd 
aan het ArtEZ conservatorium in 
Arnhem. In 2010 debuteerden ze 

met hun voorstelling Lijf On Sta-
ge. Sinds september 2012 spelen 
ze met veel succes hun tweede 
voorstelling FCKD in de theaters 
van Nederland. 
LOS werd uitgeroepen door 
VARA HumorTV tot Meest Veel-
belovend Talent.

Pers over total Los:
‘Humor, met soms mooie scherpe 
randjes maar ook vertederende 
liedjes passeren de revue. (…) De 
show is ook voor de echte kerels 
onder ons een must en dan niet 
alleen omdat je bijna twee uur 
ongegeneerd naar vier lekkere 
meiden mag zitten kijken, maar 
bovenal door de geweldige, pak-
kende show, die mij meer dan 
verbaasd heeft.” 
(Cultuurpodium.nl).

Zaterdag 2 april 
Aanvang 20.15 uur 
Kaartjes à 12,50 verkrijgbaar 
via www.nesterle.nl.

 

NISTELRODE - in het derde programma van dit knettergekke viertal gaan de meiden van Los verder, 
sneller en harder dan ooit. niet gewoon Los, ze gaan samen totaL Los! Ze drijven op hun prima stem-
men, het pianospel van Dookje en het openhartig doorlichten van de jonge vrouw in soepele teksten. 
uiteraard komt daarbij kinnesinne en het tegen elkaar opbieden om de hoek kijken. 

Lezersvraag voor  twee vrijkaartjes 
Wie is regisseur van de voorstelling total Los? 
Stuur het antwoord voor 21 maart naar: via beheerder@nesterle.nl.

Muziektheater Los gaat 
op 2 april TOTAL LOS!

VOV Bernheze: Sociaal ondernemen
vRijDaG 18 MaaRT 12:30 - DEPOT HEEScH

Ben je geïnteresseerd in sociaal ondernemen – ondernemen met een maatschappelijke missie – én ben je 
een vrouw? Kom dan naar Depot in Heesch op vrijdag 18 maart waar een meeting plaatsvindt met als 
thema sociaal ondernemen. De meeting is van 12.30 tot 16.00 uur. De kosten bedragen € 12,50 inclusief 
lunch. Pinnen is niet mogelijk, dus graag contant betalen bij binnenkomst!
Meer informatie www.vovbernheze.nl.
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NiSTELRODE - Opknappen Manege Ponyclub de kleine Heemskinderen

NiSTELRODE - Opknappen Manege Ponyclub de kleine Heemskinderen

HEESwijk-DiNTHER - Jong verwent oud - Zonnebloem HDLV

BERNHEZE - Het oranje Fonds organiseerde afgelopen weekend, samen met duizenden organisaties in het land, nLdoet; de grootste vrijwilligersactie van nederland. 
nLdoet zet vrijwillige inzet in de spotlights en stimuleert iedereen om een dag(deel) de handen uit de mouwen te steken. De afgelopen 10 jaar zijn er maar liefst 
40.000 klussen geklaard en hebben 1,5 miljoen mensen deelgenomen. in bernheze waren er 26 klussen die opgepakt werden. De fotografen van Mooibernheze maakten een 
fotoverslag. voor meer foto’s kijk op www.mooibernheze.nl.

Fotografen: Marcel van der Steen, Michel Roefs en Yvonne Rosenhart

HEESwijk-DiNTHER - Zomerklaar maken parochietuin

LOOSbROEk - cc de wis - opknappen zaal

LOOSbROEk - Stal Bertus - groot onderhoud

vORSTENbOScH - KBO schildert eigen locatie

nLdoet in 
Bernheze

vORSTENbOScH - Rondom de StuikHEEScH - Dierenparkje Heelwijk

HEEScH - Inrichten ONS tuin

HEESwijk-DiNTHER - Ontmoetingstuin
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Auto & motor nieuws

Verkoop nieuwe en gebruikte auto’s • Bovag garantie
Nationale Autopas • A.P.K. Keuringen • Inbouw autoalarminstallaties

Alle soorten reparaties • Ook voor schade en spuitwerk

Bedrijvenweg 6 - 5388 PN Nistelrode - T. 0412-612221

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

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

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

Verkoop nieuwe en gebruikte auto’s • Bovag garantie
Nationale Autopas • A.P.K. Keuringen • Inbouw autoalarminstallaties

Alle soorten reparaties • Ook voor schade en spuitwerk

Bedrijvenweg 6 - 5388 PN Nistelrode - T. 0412-612221

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

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

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

Citroen C3 airdream selection 
   91.000 km 2012
Citroen C3 Picasso 10.000 km 2012
Fiat Panda Easy uitvoering
   30.000 km 2012
Ford Focus 1,8 16v station titanium 
   97.000 km 2009
Honda cr-v automaat 25.000 km 2013

Kia Picanto 5drs 2005
Kia Picanto automaat 2006 
Mini Cooper 2007
Opel Astra 20d sport station 2000
Opel Corsa 1.0 5drs 2004

Opel Insignia sports tourner 20 cdti 2011
Peugeot Expert 60.000 km 2008
Peugeot 208 airco navi 2014
Renault Kangoo airco navi 2013
Renault Megane station 1.2 16v 2013
Renault Modus 33.000 km 2011
Renault Twingo airco 2008
Volkswagen Golf 1.4 tsi 160 pk 5drs 2010
Volkswagen Golf Plus 1.4 2006
Volkswagen Touran 1.9 TDI 77Kw
   trendline 2010
Volvo XC 70 5-drs automaat 2005
Volvo V40 momentum  T3 150 pk 2013

2cv4 langdak grijs 1961 € 11500,-
2cv6 Bestel creme 1977 € 8500,-
Chevrolet Matiz 0.8 Spirit 2005 € 1999,-
Citroën 2cv6 Charleston  1981 € 9800,-
Citroën 2cv6 special rood 1989 € 9500,-
Citroën C5 Break 2.0i-16V 2003 € 1750,-
Citroën Xsara picasso 2.0 HDi 2001 € 1499,-
Ford Ka 1.3  Stuurbekrachtiging 2003 € 1249,-
Ford Ka 1.3 briels  2004 € 2450,-
Nissan Micra 1.2 Airco 3 drs 2006 € 3999,-
Peugeot 307 Break 1.6-16V 2005 € 2450,-
Peugeot 307 cc zwart 2006 € 7900,-
Renault Koleos 2.0 DCI 110KW 2008 € 7999,-
Renault Megane Scenic 1.6-16V 1999 €	 1450,-
Saab 900 1995 € 1499,-

Suzuki wagon R+ 2002 € 1750,-
Volkswagen Beetle 2.0 2000 € 2294,-
Volkswagen Caddy 1.9 tdi 5 pers. 50Dkm ex. BTW
  2008 € 6600,-

Motoren:

Honda CBR 900RR Fireblade 1996 € 2250,-

Bedrijfswagens: EX-BTW
Ford transit connect 1.8 dtci 2010 €	 4500,- 
Renault Kangoo 1.5 DCI 2006 € 2450,-
Citroen Berlingo 2.0 HDI 2005 €  3500,-

Wordt verwacht:
Opel Combo, Opel Vectra, 
Lada Kalina - 2008 28 Dkm

Réparateur agréé

S O L U T I O N  É C O N O M I Q U E  -  Q U A L I T É  E T  S É C U R I T É

“AVANTAGE” :
la nouvelle gamme 
économique pour 

l’entretien de votre véhicule

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

Een greep uit voorraad 

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

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

      

Alfa 156 jtd 1.6 impression, zwart  2003  €  4.950,-
Audi A4 blauw Metalic div. opties  2001  €  4.750,- 
Citroën C5 br.1.8 grijs met.  2004  €  3.950,-
Citroen Xsara picasso blauw met.  2003  €  3.900,-
2 CV 6 blauw (belastingvrij)  1971  €  4.950,-
Citroën Xara Pic.1.8 gr. met.  2004  €  4.950,-
Citroen Xara Coupé  1999  €  1.500,-
Daihatsu Yong yrv zwart  2002  €  2.750,-
Dodge Ram van 2.5 td, blauw met.  2001  €  1.999,-
Fiat Scudo combi, 8 pers. ex btw  1997  €  1.999,-
Ford Focus stationcar, 16 16v  2002  €  3.499,-
Ford Focus stationcar, zwart  2002  €  2.750,-
Ford Ka         meeneemprijs    1998 €  650,-
Ford Transit connect, ex btw  2004  €  3.250,-
Hyundai Tucson 2.0 bull en side bars  2005  €  7.750,-

Jaguar XJ 6 lwb 4.2 plaatje  1987  €  8.250,-
Mazda 2 automaat, 28dkm  2005  €  6.450,-
Mazda 323 f zwart, verlaagd, div opties  2002  €  3.800,-
Mazda MX 5 cabrio, zeer nette staat  1991  €  2.950,-
Mercedes 250 TD autom.youngtimer  1996  €  5.950,-
Peugeot 307 hdi break  2007  €  7.600,-
Peugeot 206 CC cabrio  2006  €  6.950,-
Renault Clio 1.4 bebop nieuwe apk  1994  €  750,-
Renault Laguna break 1.6 16v  2000  €  1.450,-
Renault Megane Scenic lgp, g3  1999  € 1.499,-
Renault Twingo grijs metalic   2003  € 2.750,-
Rover 25 5-drs bl., metalic  2002 €  2.999,-
Volkswagen Kever  belastingvrij   €  2.750,-
VW Golf Cabrio lmv  1995  €  2.500,-

Een greep uit onze voorraad!

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

APK-keuring laatste vrijdag van de maand €10,-

Kanaaldijk Noord 40 - 5473 KW Heeswijk-Dinther - 0413-294328

Al meer dan 
25 jaar kwaliteit

•	 BMW	318, D Touring, automaat, High executive,
 46.000 km, 2013
•	 BMW	X1, 1.8D, X drive automaat, business, 
 86.000 km, 2013
•	 BMW	X5, 3.0D, High executive, 7 personen, 
 140.000 km, 2012
•	 Ford	Transit	custom, 2.2TDCI, dubbele cabine,
 41.000 km, 2013
•	 Ford	Transit, donkergrijs, airco, lang + hoog, 
 41.000 km,  2012
•	 Nissan	Qashqai, 1,5 DCI, blauw, 
 88.000 km, 2010

•	 Mercedes	E.	500	coupe, 1e eigen, helemaal compleet,
 70.000 km, 2010
•	 Mercedes	Benz, B180, nieuw model,
 40.000 km, 2013
•	 Mercedes	Benz	Vito, 110CDI, zwart metallic,
 85.000 km, 2012
•	 Renault	Scenic	2.0	DCI automaat, bose uitvoering,
 92.000 km, 2011
•	 Renault	Trafic, 1.6DCI, nieuw model,
 16.000 km, 2015

www.autobedrijfvorstenbosch.nl

Openingstijden:
Maandag 9.00 tot 18.00 uur. 
Dinsdag 9.00 tot 18.00 uur. 
Woensdag 9.00 tot 18.00 uur. 

 
Donderdag gesloten. 
Vrijdag 9.00 tot 18.00 uur. 
Zaterdag 9.00 tot 15.00 uur 

Dit is slecht een greep 

uit de voorraad van 100 auto’s

de aanhangwagenspecialist 

Verkoop

Verhuur/Lease

Zelfbouw/Speciaalbouw

Onderhoud, reparatie en keuring
AANHANGWAGENS

25 JAAR

Bosschebaan  80   -   heesch   -   telefoon: (0412) 451066   -   www.petersaanhangwagens.nl

het adres voor uw aanhangwagen, paardentrailer en men- of marathonwagen!
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Verkoop

Verhuur/Lease

Zelfbouw/Speciaalbouw

Onderhoud, reparatie en keuring
AANHANGWAGENS

25 JAAR

Bosschebaan  80   -   heesch   -   telefoon: (0412) 451066   -   www.petersaanhangwagens.nl

het adres voor uw aanhangwagen, paardentrailer en men- of marathonwagen!

AANHANGWAGENS

• De goedkoopste 
aanhangwagens 

en boottrailers 
van Nederland

• Zeer hoge kwaliteit

• Standaard 5 jaar 
garantie

Meentstraat 6 5388 KV Nistelrode
06-42300879

info@vanroosmalenaanhangwagens.nl

www.vanroosmalenaanhangwagens.nl

Ford Ka 51 kW  ������������������������������������� 2011

Ford Fiësta nw model 1�0  1�3 en 1�6  2011-2013

Ford Fiësta �������������������������������������������� 1996

Ford Fiësta 1�3 ��������������������������������������������� 2012

Ford Fiësta 1�4  ������������������������������������� 2005

Ford Fiësta 1�6  ������������������������������������� 2009

Ford Focus 1�0 74 kW ��������������������������� 2013

Ford Focus 1�4i  ������������������������������������ 2007

Ford Focus 1�6 D  ���������������2006-2007-2013

Ford Focus 1�6 77 kW  �������������������������� 2012

Fiat Punto 800 cc ���������������������������������� 2012

Peugeot 107  ���������������������������������������� 2013 

Peugeot 206 ����������������������������������������� 2007

Peugeot 207  ���������������������������������������� 2008

Renault Scenic 1�6 �������������������������������� 2000

VW Golf ������������������������������������������������� 2013

VW Polo TD BlueMotion 5 drs ���������������� 2011

StationwagonS:

Ford Focus 1�6D  ���������������������������������� 2010

Ford Focus 1�6D 77 kW  ������������������������ 2013

BeStelwagenS:

Ford Transit 85 kW  ������������������������������� 2005

autobedrijf w. van Dijk
Hommelsedijk 14

5473 RG HEESWIJK-DINTHER
Telefoon: 0413-291887

OOK VOOR REPARATIES EN APK KEURINGEN

Al ruim 90 jaar regelen wij

UW ZIEKENVERVOER MET 
PERSOONLIJKE BEGELEIDING

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

Ook voor LUCHTHAVEN- en ZAKENVERVOER

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

je auto… tips 
voor je autolak!

Daar staat ‘ie. Prachtig ge-
wassen en in de was gezet. 
Hij glimt je tegemoet. Maar 
dan valt je oog op de klodder 
vogelpoep op je motorkap… 
Hoe kun je die bijtende troep 
eraf krijgen, zonder de lak te 
beschadigen? 

eerste hulp bij vogelpoep
Vooral bij warm weer ‘vreten’ 
de zuren die in vogelpoep zit-
ten je autolak in. Het is essen-
tieel dat je zulke plekjes direct 
schoonmaakt met veel hand-
warm water.

Is de vogelpoep al uitgehard, 
leg er dan een tijdje een klets- 
natte, zachte spons op. Ver-
wijder de vlek daarna dep-
pend. Ga niet wrijven, want 
dan maken eventuele harde 
stukjes krassen in je lak. 
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Focus is veiligheid

www.autobedrijflangens.nl

Tramstraat 18 - 5388 GG Nistelrode - (0412) 61 20 76 - info@autobedrijflangens.nl

•	 Mercedes	Sprinter	315 CDI aut. L2 H2 airco,
  stuurbekr., el.ramen, navi, 2009
•	 Mercedes	E	200	CGI  Aut. Station,  Avantgarde 

184 PK, Navi, Xenon, PDC V + A, privacyglass, 
electr. achterklep enz. 66.000 km. 2011

•	 Peugeot	 5008, navi, pdc voor en achter, 
 76.000 km, 2010
•	 Peugeot	Partner 1.6 Hdi 90 PK Navi, Clima, Pdc  

2 schuifdeuren zilvergrijs 56.000 km 2014
•	 Peugeot	207 1.4 VTI, 5-drs clima  2008

•	 Peugeot	Expert	L2 H1 130 PK airco, centr. vergr., 
electr. ramen,  trekhaak , schuifdeur r, 112.000 km   
2012

•	 Toyota	Corolla 1.6 GTSI centr. vergr. electr. 
ramen Trekhaak stuurbekr. 1998

•	 Volvo	V70 D3 R-Design Aut. 163 PK Navi Leder  
175.000 km 2011

•	 VW	Golf	 plus 1.9, sdi, el. ramen, centr. vergr. 
243.000 km, 2007

•	 VW	Polo	1.4	TDI airco stuurbekr. el. ramen + 
spiegels 2007

SCHADEHERSTEL
gratis	leenauto	-	geen	eigen	risico

• Onderhoud   • Service
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    van bernheze voor bernheze

bernheze is rijk aan bedrijven. ook in het aanbod 
van auto’s, garages en auto-onderdelen hebben we in 
DeMooibernhezeKrant genoeg te bieden. We kennen 
de ‘automensen’ of… nog niet allemaal? in deze rubriek 
stellen we tweewekelijks automensen voor en zo weet 
je waar je op d’n duur terecht komt, wanneer je de 
advertenties op deze pagina’s volgt. 

beDriJFsnaaM: Chris van Velzen Autoschade & 
Chris van Velzen Aanhangers

naaM onDerneMer: Chris van Velzen

aDres: Retselseweg 7 - Heeswijk-Dinther

Ze Kunnen Me Kennen van: Ik ben een echte Hadeejer. Van 
toen mijn ouders vroeger de supermarkt Cash & Carry hadden 
aan de Hoofdstraat en natuurlijk van mijn bedrijf.

HoeveeL WerKstations/bruGGen? Drie stuks.

HoeveeL oCCasions? Ik heb gemiddeld 40 stuks nieuwe 
aanhangers in de showroom staan.

aantaL MeDeWerKers: Een vaste medewerker en 
drie oproepkrachten.

Hoe LanG Heb Je Het beDriJF? Op 1 april, 24 jaar.

ZeLF oPGestart oF overGenoMen? Ik ben hier begonnen 
met Chris van Velzen Autoschade in 1992 en later - in 1996 - 
heb ik de aanhangwagens overgenomen van mijn vader, die daar 
in 1987 mee gestart is.

Wat is Je ‘taaK in Je ZaaK’? Alles wat nodig is. Klanten 
ontvangen, verkoop, reparaties, administratie en meer.

Heb Je noG Wensen oM eens van ‘taaK in De ZaaK’ te 
WisseLen? Nee ik heb afwisseling genoeg en het bevalt me 
prima.

Wat is De sPeCiaLiteit van Je beDriJF? Exclusieve auto’s 
met schade repareren en het verkopen van aanhangwagens. 
Dat laatste loopt steeds beter en daarom ga ik binnenkort mijn 
showroom uitbreiden zodat ik er meer kan uitstallen.

Wat vinD Je Dat Je ZeLF Het beste Kan? Goed werk 
afleveren!

KLanten vinDen Hier: Goede service, we staan 24/7 paraat 
voor onze klanten en natuurlijk een lekker bakkie koffie.

Telefoon: 0413-293963 / 06-51588237
www.chrisvanvelzen-autoschade
www.chrisvanvelzen-aanhangwagens.nl

  

CHris van velZen
‘Goede service, 24/7 paraat staan 
én een lekker bakkie koffi e’

Foto: Lianne Gabriëls 

Autobanden en Velgen
Taxibedrijf Van Grunsven

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

Tevens onderhoud
en reparatie

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

Dortmans, voor uw mobiliteit!

Heidebloemstraat 15a
Postbus 245
5480 AE Schijndel
Telefoon (073) 549 68 23
Telefax (073) 611 05 86

E-mail info@garagebedrijfdortmans.nl
www.garagebedrijfdortmans.nl
Rabobank 16.11.70.439
IBAN: NL52 Rabo 016.11.70.439
BIC Rabo NL 2U

BTW-nr. NL8512.504.03.B.01     KvK Oost-Brabant nr. 543.04.717
Van toepassing zijn de Algemene Voorwaarden van de Bovag

D rtmans
GARAGEBEDRIJF

Dortmans, voor uw mobiliteit!

Heidebloemstraat 15a
Postbus 245
5480 AE Schijndel
Telefoon (073) 549 68 23
Telefax (073) 611 05 86

E-mail info@garagebedrijfdortmans.nl
www.garagebedrijfdortmans.nl
Rabobank 16.11.70.439
IBAN: NL52 Rabo 016.11.70.439
BIC Rabo NL 2U

BTW-nr. NL8512.504.03.B.01     KvK Oost-Brabant nr. 543.04.717
Van toepassing zijn de Algemene Voorwaarden van de Bovag

D rtmans
GARAGEBEDRIJF

073-5496823 
Heidebloemstraat 15a 

5482 ZA Schijndel  
info@garagebedrijfdortmans.nl

Apk, onderhoud en reparatie 
van alle merken personen- 

en bedrijfswagens

tips omtrent 
het poetsen en 
reinigen van 
autovelgen:

-  Poets je velgen nooit in di-
rect zonlicht. De velgenrei-
niger kan zich dan chemisch 
vastzetten in de velgen.

-  Je hoeft niet perse een 
specifiek reinigingsproduct 
voor velgen te gebruiken. 
Met een ovenreinigings-
middel of remmenreiniger 
kan het ook. Zorg er in dat 
laatste geval wel voor dat 
de remmenreiniger niet in 
contact komt met de lak 
van je wagen. Laat beide 
producten enkele minuten 
inwerken en boen het er 
vervolgens af.

-  Zijn je velgen ontzettend 
vuil en ziet het ernaar uit 
dat je er enkele uren zoet 
mee bent? Demonteer dan 
een autoband en leg deze 
op 2 houten latjes die voor-
komen dat je de band en 
velg beschadigt.

- Lees de gebruiksaanwijzing 
van het reinigingsmiddel 
en volg de aanwijzingen 
nauwgezet om schade aan 
de velgen te voorkomen. 
Bij sommige agressieve rei-
nigingsmiddelen volstaat 
droogwrijven niet en moet 
je een tuinslang gebruiken 
om het product grondig af 
te spoelen. Anders riskeer je 
dat het product de de top-
laag van de velg aantast en 
dat er witte vlekjes achter-
blijven.

- Ook een waxlaagje aan-
brengen na het poetsen 
van de velgen behoort tot 
de mogelijkheden.
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aan het werk

Werk met voldoende 
beweging?

Gezocht, vroege vogels* voor het bezorgen van dagbladen zoals AD, de Volkskrant 
en Trouw. ’s Ochtends voor 7 uur de krant bezorgen is goed betaald en snel ver-
diend. Het bezorgen duurt 1 tot 1,5 uur per dag, van ma t/m zat.

Wat staat er tegenover:
• een aantrekkelijke 4-wekelijkse vergoeding van ca. €280 tot €320,- afh. van de 

wijk ; • gratis de krant lezen; • startpremie van €100,- ; • gratis regenpak; • diverse 

extra’s te verdienen.
*min.leeftijd 15 jaar

Word bezorger!

Heesch & Nistelrode

Kijk voor meer informatie of aanmelden op: www.krantenbezorgen.nl

Werk met voldoende 
beweging?

Gezocht, vroege vogels* voor het bezorgen van dagbladen zoals AD, de 
Volkskrant en Trouw. ’s Ochtends voor 7 uur de krant bezorgen is goed 
betaald en snel verdiend. Het bezorgen duurt 1 tot 1,5 uur per dag, van 
maandag tot en met zaterdag.

Wat staat er tegenover:
• een aantrekkelijke 4-wekelijkse vergoeding van €310,- ;
• gratis de krant lezen;
• gratis regenpak;
• diverse extra’s te verdienen.

HEESWIJK-DINTHER

Word bezorger!

 
 
 
 
 
 

 
                                                     *De minimumleeftijd is 15. Legitimatie verplicht.

www.krantenbezorgen.nl
Kijk voor meer informatie of aanmelden op:

Succesvolle sollicitatietraining 
jongerenraad Oss Bernheze

Dat waren de ingrediënten van 
een succesvol evenement, dat 
georganiseerd werd door de 

Jongerenraad van Rabobank Oss 
Bernheze. Afgelopen week von-
den veel jongeren hun weg naar 

de Groene Engel in Oss, waar 
deze sollicitatietraining werd ge-
houden. Het ging om een gemê-
leerde groep jongeren, die nog 
studeren, werkzoekend zijn of 
net hun eerste stappen op de ar-
beidsmarkt hebben gezet. 

RTL nieuws presentatrice Meike 
de Jong, presenteerde deze in-
teractieve avond, samen met Ni-
cole Steinweg van Randstad HR 
Solutions. 

Onder het genot van bier en bit-
terballen werd er na afloop flink 
genetwerkt onder de jeugd. De 
Jongerenraad kijkt met een goed 
gevoel terug op de eerste bij-
eenkomst en wil in de toekomst 
meer van dit soort bijeenkom-
sten of workshops houden voor 
jongeren in dit gebied. 

Tips zijn van harte welkom op 
communicatie.ossbernheze@
rabobank.nl.

OSS/BERNHEZE - een update over de arbeidsmarkt in noordoost 
brabant, het vinden van zichtbare én verborgen vacatures, tips en 
tricks over netwerken, het ideale Cv en een pitch houden voor een 
volle zaal jongeren.

Vrijwilligerspunt Bernheze

BlinQ Dagbesteding met projecten in Oss en Heesch biedt 
kleinschalige werkplekken voor mensen met een verstandelijke 

beperking bij reguliere bedrijven.
Zij zijn  op zoek naar een 

vrijwilliger 
PR & communicatie 

om een communicatieplan te ontwikkelen dat bijdraagt aan het 
werven van nieuwe cliënten, het binden van vrijwilligers 
en de regionale zichtbaarheid van BlinQ dagbesteding.

Mocht dit u aanspreken, dan nodigen we u uit om contact 
op te nemen met het Vrijwilligerspunt Bernheze, 

De la Sallestraat 3 Heesch, 0412-474851, www.ons-welzijn.nl 
of mail naar ank.meertens@ons-welzijn.nl

VRIJWILLIGERSWERK VERSTERKT!

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

Mgr. van Oorschotstraat 9 - Heeswijk-Dinther - 0413-291446
www.restaurantnegen.nl - info@restaurantnegen.nl

Restaurant Negen is op zoek naar meerdere
 

COLLEGA’S VOOR VERSCHILLENDE 
FUNCTIE’S/ MOGELIJKHEDEN
Ben jij degene, of ken jij iemand? 

Stuur je persoonlijke gegevens 
met een korte motivatie naar: 

info@restaurantnegen.nl
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Welk bedrijf mag van jouw diensten gebruik maken?

IBC Personeelsdiensten zet 
extra stap

IBC Personeelsdiensten is meer 
dan een uitzendbureau. “Bij IBC 
kijken we verder en doen we een 
stapje extra voor onze uitzend-
krachten, die wij overigens als 
onze medewerkers zien,” aldus 
eigenaar Peter van Engeldorp 
Gastelaars.

Ook de inzet van social media is 
daar een onderdeel van. “Men-
sen lezen niet meer alles wat 
voorbijkomt”, zegt hij. Daarom 
is het belangrijk dat de content 
leuk en veelzijdig is. Naast een 
belangrijk medium om onze 
openstaande vacatures te com-
municeren, is het ook een be-

langrijk kanaal om net even dat 
stapje meer te doen. Die extra 
stap wordt gemaakt door bij-
voorbeeld een winactie te hou-
den, maar kan ook gemaakt 
worden door een interessant 
artikel of tip te delen op bijvoor-
beeld de Facebookpagina of de 
LinkedIn pagina van IBC Perso-
neelsdiensten.

De tips die op deze pagina’s ge-
deeld worden zijn interessant 
voor zowel medewerkers als 
potentiële medewerkers. Peter 
van Engeldorp Gastelaars vindt 
dat social media vooral leuk en 
nuttig moet zijn: “Afgelopen zo-

mer gaven we de tip om in de 
avond je waterfles te vullen en in 
de diepvries te leggen. Hierdoor 
blijft het water overdag ijskoud 
en kunnen de medewerkers er 
langer van genieten.” Dankzij 
zulke tips zorgt IBC Personeels-

diensten ervoor dat alle mede-
werkers het hoofd koel houden.

De winnares van de winactie 
vertrekt eind april naar Parijs.

IBC Personeelsdiensten is te vol-
gen op Facebook en LinkedIn.

VEGHEL - IBC Personeelsdiensten in Veghel heeft afgelopen week 
een winactie gehouden via Facebook. Tijdens deze winactie, die net 
voor Valentijnsdag plaatsvond, gaf IBC Personeelsdiensten een ro-
mantische trip naar Parijs weg.

Uw kind leren
omgaan met geld?

Wij geven graag advies
Kinder- spaarweken:kom sparen en krijg een cadeautje*

Rivez Assurantiën & Risicobeheer BV
Weijen 19 A
5388 HL Nistelrode
T 088-8000902
E info@rivez.nl
I www.rivez.nl
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Ambachtelijke

Worstenbroodjes
8 stuks - Diepvriesspecialist

Curry 
garnalen

250 gram - Klaas Puul

€5,59 

3,59

€4,49 

2,99

€ 0,45
per stuk

Nougatine
ijstaart
500 gram - Schoonderwoerd

€ 13,49

11,29Vertrouwde
Schoonderwoerd 

kwaliteit

Ook voor 
gourmet

Zelf af te bakken 

Croissants
10 stuks - Diepvriesspecialist

€2,99 

2,19
Vertrouwdrecept

Dat wordt genieten 
met Pasen bij de 

Diepvriesspecialist!

EXTRA
GEOPEND

Donderdag 24 maart
09.00- 20.00 uur
Vrijdag 25 maart
09.00-19.00 uur

Zaterdag 26 maart
09.00-17.00 uur

Zondag 27 maart
Gesloten

Maandag 28 maart
Gesloten

Diepvriesspecialist!Diepvriesspecialist!
Paas
Special
Paas

Paas
Special
Paas

Paas
Special
PaasPaas

Deurne Diepvriesspecialist - Milhezerweg 19 - Deurne - T 0493-320051
Helmond Diepvriesspecialist - De Hoefkens 1B - Helmond - T 0492-544407
Veghel Diepvriesspecialist - Gasthuisstr. 36 - Veghel - T 0413-344004

Kijk voor onze 
Paasfolder op 
www.diepvries

specialist.nl

BELANGRĲ K DAT DE 
CONTENT LEUK EN 
VEELZĲ DIG IS

Wat is een CV?
De afkorting cv staat voor 
curriculum vitae. Het is een 
term uit het Latijn en bete-
kent letterlijk levensloop. In 
een cv geeft iemand in het 
kort een samenvatting van 
zijn of haar leven, waarbij 
de nadruk ligt op gevolg-
de opleidingen, behaalde 
diploma’s en werkerva-
ring. Als je gaat solliciteren naar een nieuwe 
baan, maak je naast een sollicitatiebrief meestal gebruik van een 
cv.

De eerste indruk
Bedenk goed dat als je een cv gaat opstellen dit vaak het eerste is 
wat een potentiële werkgever over je leest en te weten komt. Zie 
het als een persoonlijk visitekaartje waarop je zo goed mogelijk 
voor de dag wilt komen.

De onderdelen van je cv:
1. Een foto 
2. Je persoonsgegevens of personalia
3. Contactgegevens
4. Opleidingen
5. Werkervaring en stages
6. Cursussen
7. Nevenactiviteiten.
8. Taalbeheersing
9. Computervaardigheden
10. Overige capaciteiten
11. Vrije tijd en hobby’s
12. Referenties 

Ben jij de tekstverwonderaar die ons kan versterken? 
Politiek correct, commercieel, meelevend, creatief, bescheiden, over de top. 
Is het schrijven van teksten je passie? Ben jij het communicatietalent die ons kan 
versterken? Stuur je sollicitatie en cv naar: office@bernhezemedia.nl.
Meer informatie over ons bedrijf: www.bernhezemedia.nl of 0412-795170.
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Jubilarissen bij Gorgo
HEESWIJK-DINTHER - Bij zwem- en polovereniging Gorgo hebben 
we dit jaar weer enkele jubilarissen.

V.l.n.r.: Robin Brugmans, voorzitter Gorgo, met de jubilarissen (25-jarig), 
Ester Daandels, Rob van de Pol, Harold van Zutphen, Wouder Daandels en 
Hannie van de Pol

V.l.n.r.: Robin Brugmans, partner van Riet en Riet van Dinther (40-jarig)

Turnsters Sine-Cura behaalden 
weer mooie resultaten!

De turnsters waren verdeeld 
over twee wedstrijden. In de 
ochtendwedstrijd kwamen Joyce 

en Isabelle in actie. Ze turnden 
beiden keurige, stabiele oefenin-
gen. Joyce behaalde met haar 

oefening zelfs 10.50 punt op 
balk een 4e plaats en een 1e 
plaats op vloer. 
Isabelle behaalde met 11.40 
punt een mooie 5e plek, helaas 
net niet genoeg om door te stro-
men naar de toestelfinale. Joyce 
werd in totaal 2e! En Isabelle 
werd 12e. Hierdoor zijn ze bei-
den door naar de regiofinale. 
In de tweede wedstrijd kwamen 

Maaike en Merel aan de beurt. 
Beiden lieten ook mooie oefe-
ningen zien. Merel behaalde op 
vloer een 11.35 punt en werd 
daarmee 1ste op vloer. Maaike 
werd, net onder Merel, 2e op 
vloer met een 11.30 punt en 
behaalde een nette 4e plaats op 
balk met een 10.60 punt. Maai-
ke en Merel plaatsten zich ook 
voor de regiofinale. 

Gefeliciteerd met de mooie re-
sultaten en veel succes op de 
toestelfinales en de regiofinale. 

BOXMEER/HEESWIJK-DINTHER – De senioren turnsters van de 5e 
divisie van Sine-Cura: Isabelle van der Linden, Joyce Kastelijn, Me-
rel Megens en Maaike van der Pas, turnden op zondag 13 maart, 
hun voorwedstrijd in Boxmeer. 

turnen

WHV komt tekort tegen SES

In de eerste helft was het SES 
dat van achteruit probeerde op 
te bouwen, maar vaak stuit-
te op het middenveld van de 
geel-zwarten. WHV stond erg 
compact en wist daardoor goed 
uit te komen en een aantal kan-
sen te creëren. De eerste was 
een vrije trap vanaf de rand 
van ‘t 16-meter gebied, die in 
de Langenboomse muur ver-
dween. In de 28e minuut was 
het spits Thijs Lunenburg die de 
beste kans kreeg om WHV op 
voorsprong te zetten, maar he-
laas voor WHV, ging de bal net 
over het doel. Het probleem van 
WHV is, dat het goede kansen 
krijgt, maar net het geluk niet 
heeft dat ze erin gaan. En dan 
gebeurt het altijd aan de andere 
kant. In de 44e minuut was het 
de 18-jarige Sebe van Huisse-
ling die SES uit een hoekschop 
op voorsprong bracht, 0-1. Met 

deze stand werd ook de rust be-
reikt.
 
Na rust had SES de organisatie 
enigszins gewijzigd en kwam 
daardoor beter in het spel. Het 
kreeg steeds meer grip op de 
wedstrijd en liet WHV niet meer 
in zijn spel komen. SES kreeg 

enkele goede kansen, maar de 
verdediging van WHV stond zijn 
mannetje. Diverse corners en 
vrije trappen werden onschade-
lijk gemaakt. De Loosbroekena-
ren probeerden er nog wel uit 
te komen met een sporadische 
counter, maar gevaarlijk wer-
den ze niet. Het was als ‘t ware 

wachten op de 0-2 voor SES. 
Deze viel uiteindelijk in de 71e 
minuut, door een vrije trap van 
centrale verdediger Jari Lukas-
sen. De bal verdween snoeihard 
boven in het doel. Het verzet 
van WHV was gebroken en SES 
kreeg nog enkele goede kan-
sen, maar keeper Jaap de Wit 
wist de schade te beperken. In 
de slotfase maakte B-junior Ivo 
Kanters nog zijn debuut voor de 
thuisploeg. Eindstand 0-2 in het 
voordeel van SES. Een verdiende 
overwinning tegen een hard-
werkend WHV, wat veel inzet 
toonde, maar voetballend tekort 
kwam tegen een beter SES, wat 
vooral in de 2e helft liet zien 
goed te kunnen voetballen. 
 
“Als je niet scoort, dan is elk 
duel moeilijk”, zo verklaarde 
WHV-trainer Leon van Wanrooij 
de nederlaag van zijn ploeg.

LOOSBROEK - WHV heeft dit seizoen geen punten kunnen pakken tegen SES. Zowel in de uitwedstrijd 
als afgelopen zondag was de formatie van René Jurrius te sterk. 

voetbal

Foto: Jan Gabriëls

Goede kansen 
maar Geen Geluk

plaatsen in de 
reGiofinale 
verzekerd

De laatste voorbereidingen door 
Stichting Bernhezeloop worden 
momenteel afgerond en het ziet 
er weer veelbelovend uit. Het 
beloofde mooie weer is ook voor 
het publiek zeker ‘n reden om de 
sfeer te komen proeven en de 
atleten aan te moedigen. Onder 
het genot van ‘n hapje en drank-
je uiteraard. Vanaf 9.30 uur is de 

daginschrijving geopend en kun-
nen ook de nummers van voorin-
schrijvingen opgehaald worden. 
Het parcours is dan tot 15 minu-
ten voor de start geopend voor 
de warming up.

Meer info www.bernhezeloop.nl
Of bij Maarten Bosch, 
06-22785308

Brouwers Groenprojecten 
Koppelcross

NISTELRODE -  Bij Achter de Berg, ‘t Veerhuys en rondom de visvij-
ver zal, op zondag 20 maart om 11.00 uur, het geweld van de ruim 
100 teams weer losbarsten. In twee starts zullen de teams bestaan-
de uit een loper en een mountainbiker voor de vierde keer de strijd 
aanbinden voor het hoogste podium, of in ieder geval de persoon-
lijke genoegdoening en eer.

Foto: Jan Gabriëls
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ZOTTE
ZATERDAG

*EXTRA
KORTING
OP DIESEL/BENZINE/LPG

ZOTTE
ZATERDAG

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

HESCHEWEG 223 OSS

Nu ook op

DONDERDAG

Waardsestraat 15 - 5388 PP Nistelrode - Tel.: 0412 611383 - info@heerkensAGF.nl - www.heerkensAGF.nl

Waardsestraat 15 - 5388 PP Nistelrode - Tel.: 0412 611383 - info@heerkensAGF.nl - www.heerkensAGF.nl

korloo e1 kampioen

GEFFEN/LOOSBROEK- De e1 speelde dit weekend hun laatste wed-
strijd in de zaal. De wedstrijd werd gespeeld tegen be-Quick in Geffen. 

Bij winst kon het kampioenschap gevierd worden. De eerste tien mi-
nuten gingen beide teams gelijk op, maar uiteindelijk was de E1 van 
Korloo de bovenliggende partij en hebben ze de wedstrijd met 14-4 
gewonnen! Ook zij hebben dus de binnencompetitie afgesloten als 
de nummer 1!

korfbal

     voetbal               hockey  tennis  basketbal       turnen          volleybal               handbal

    beugelen                          boksen              badminton                   zwemmen                 waterpolo handboogschieten          tafeltennis

           korfbal       hardlopen      jeu de boule paardrijden     wielrennen              darten    golf

    biljarten       duivensport                 judo     vissen          skien       snowboarden                 kano  

dammen          schaken     kaarten/bridgen

1cm b

1,2 cm b

1,4cm b

          autosport                      karten              motorsport

Avesteyn 3 in het nieuw

HEESWIJK-DINTHER - avesteyn 3 mocht op zondag 6 maart in een nieuw tenue aantreden. Wim van 
Dijk auto’s, sinds jaar en dag sponsor van avesteyn, was bereid gevonden het derde te sponsoren. 

De spelers staan er puik op in nieuwe shirts, broeken en sokken. De sponsorcommissie van Avesteyn 
heeft hiermee weer goed werk geleverd. Zowel het derde, Wim van Dijk Auto’s en natuurlijk Avesteyn als 
vereniging, zijn trots op weer een team in een nieuw en representatief tenue. Het zal met trots gedragen 
worden.

Bomvol badmintontoernooi in Heesch

Door het almaar groeiende aan-
tal aanmeldingen door de jaren 
heen, heeft de organisatie dit 
jaar voor het eerst een deelne-
merslimiet moeten instellen om 
een goed toernooiverloop te 
kunnen blijven garanderen. De 
100 plaatsen die beschikbaar 

waren, werden binnen no-time 
gevuld en ook de reservelijst was 
niet mis. 
Ondanks de snelle groei in de 
afgelopen jaren, is het doel van 
de toernooiorganisatie niet ver-
anderd. “We blijven ons inzetten 
om zoveel mogelijk kinderen een 

sportieve én bovenal gezellige 
dag te kunnen bezorgen bij ons 
in Heesch”, omschrijft Jesse Jan-
sen dat doel. Samen met Remy 
van der Heijden en Katja Spie-
rings, draagt hij zorg voor de or-
ganisatie van deze editie van het 
H.B.V. 

open Jeugd toernooi
De sportiviteit komt tot uitdruk-
king op de negen banen, waarop 
verdeeld over drie verschillende 
leeftijdsklassen, in drie verschil-
lende onderdelen gespeeld gaat 
worden. 
Voor de winnaar van elk onder-
deel staat een dagprijs klaar en 
voor de best presterende club 
een wisseltrofee. Deze laatste is 
dit jaar voor het eerst vernoemd 
naar de webshop voor sportpro-
ducten, Hebris.nl.

Het H.B.V. Open Jeugd Toernooi 
wordt aankomende zondag, van 
9.00 tot 18.00 uur gespeeld in 
sporthal ’t Vijfeiken in Heesch. 
Meer informatie over het toer-
nooi is te vinden op 
www.hbv-heesch.nl. 

HEESCH – De vijfde editie van het Hbv het open Jeugd toernooi 
wordt op zondag 20 maart door de Heesche badminton vereniging 
georganiseerd. Dit toernooi is in relatief korte tijd uitgegroeid tot één 
van de drukst bezette eendaagse jeugdtoernooien van nederland.

HEESCH - van Dijk installatie heeft trainingsjacks gesponsord voor 
het jeugdteam F1 van Dos’80.

Van Dijk Installatie is al meer dan 15 jaar een erkend installatiebe-
drijf. Voor het plaatsen van een nieuwe CV-ketel, maar ook voor 
het onderhoud en de storingen aan uw CV-ketel bent u bij Van Dijk 
installatie aan het juiste adres.

DOS’80 in het nieuw

Fiscaal advies op maat
Uitbesteding van uw fiscale verplichtingen 

bespaart u veel tijd en geeft u zekerheid.

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

Van Schayk voor uw bedrijf kan betekenen.

dienstverlening op maat

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

Je kunt bij ons ook terecht voor:
Veevoer, Honden- en kattenvoer, Dierenbenodigdheden, 
Meststoffen, Zaai- en pootgoed, Tuingereedschap

Meerstraat 32
5473 VW Heeswijk

+31 (0)413 291 403
+31 (0)413 293 401

info@cvanlieshout.nl
www.cvanlieshout.nl

ADRES

TELEFOON

FAX

E-MAIL

WEBSITE

OPENINGSTIJDEN

08:00 - 18:00 MA-VR.

08:00 - 12:30 ZA.
Gesloten ZO.

 Het adres voor

Hengelsport

Meerstraat 32 - 5473 VW Heeswijk
+31 (0)413 291403 - +31 (0)413 293401

info@cvanlieshout.nl
www.vanlieshout.nl
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Van den Akker Aqua Service: Wielerronde in Heeswijk 

HEESWIJK-DINTHER – Het jaarlijkse wielercriterium in 
Heeswijk vindt op zondag 20 maart alweer voor de 50e 
keer plaats. Van den Akker Aqua Service is sinds 2015 
als hoofdsponsor nauw bij dit evenement betrokken. De 
start en finish zijn, net als de voorgaande edities, gesi-
tueerd in de Lariestraat, ter hoogte van paardenpension 
Stal Dice. 

Rabo Dikke Banden Race 
We beginnen de dag met een Rabo Dikke Banden Race 
voor de jeugd van 7 t/m 12 jaar. Wil je eens als een echte 
renner op de openbare weg fietsen of met je vriendjes 
een wedstrijdje houden? Geef je dan op via wscbernhe-
ze@hotmail.com of kom op 20 maart naar paardenpen-
sion Stal Dice om je in te schrijven. Om 10.45 uur gaat 
de wedstrijd van start! 

Starttijden 
De wedstrijdrenners starten vanaf 11.30 uur. Direct na 
de start, draaien de diverse pelotons linksaf de Herper-
steeg in, om daarna direct scherp rechtsaf de Fokkers-
hoek in te buigen. Via de Veldstraat, gaat het vervolgens 
in vliegende vaart naar de Abdijstraat, om dan weer via 
de Lariestraat naar de finish te fietsen. De junioren zullen 
om 11.30 uur officieel het spits afbijten, met een koers 
over 70 km. Vervolgens komen vanaf 13.45 uur de ama-
teurs in actie, die 60 km lang hun rondes rijden. De dag 
wordt afgesloten met de elite mannen/beloften, die om 
15.30 uur vertrekken voor hun koers over 80 km. 

Bereikbaarheid
De wegen worden op zondag 20 maart voor het verkeer 
afgesloten. Wij hopen op ieders begrip en medewerking 
betreffende de beperkte bereikbaarheid. De organisatie 
kijkt uit naar deze dag en gaat er samen met de enthou-
siaste vrijwilligers en sponsoren, een prachtig wielereve-
nement van maken! We nodigen je van harte uit een 
kijkje te komen nemen en de renners aan te moedigen. 

Kijk voor meer informatie 
www.wscbernheze.nl. 

Start/Finish: Lariestraat, Heeswijk-Dinther 
Permanence: Stal Dice, Lariestraat 23a Heeswijk-Dinther.  
Route: Lariestraat – Herpersteeg – Fokkershoek – Veldstraat - Abdijstraat  
 
Tijdschema: 
10.45 uur Rabo Dikke Bandenrace jongens/meisjes 7-12 jr. 
  Inschrijven: e-mail wscbernheze@hotmail.com  
 of daginschrijving vóór 10.30 uur. GRATIS 
11.30 uur: Junioren, 70 km 
13.45 uur: Amateurs, 70 km 
15.30 uur: Elite/Beloften, 90 km 

Wielerronde van Heeswijk 

V.d. Akker AquaService Tour 

Zondag 20 maart 2016 

Organisatie:  
Stichting 

Wielerevenementen 
Bernheze 

www.wscbernheze.nl 

editie 

Met dank aan ALLE SPONSOREN  
van de afgelopen 50 edities ! 

HOOFDSPONSOR 

Prinses Irene wint opnieuw

In de 2e helft verzaakte Prinses 
Irene om een aantal kansen op 
meer, goed uit te spelen. Er wa-
ren echter tussen de 60e en 70e 
minuut ook twee grote kansen 
voor Helvoirt. 
Nadat in de 80e minuut Van 
Vught - na een goede individu-
ele actie - een medespeler over 
het hoofd zag en daarmee ver-
zaakte dat het 3-0 werd, kon 
Helvoirt in de 86e minuut, via 
een lucky goal (een mislukte 
voorzet) van Collin v.d. Bergh, 
op 2-1 komen. Helvoirt pomp-
te daarna alle ballen naar voren, 
maar echt uitgespeelde kansen 
leverde dat niet op. De mannen 
van Van Tilburg Mode & Sport 
namen de verdiende overwin-

ning mee naar Nistelrode. Voor 
de zevende keer op rij werd er 

niet verloren door de ploeg van 
John Meijs.

HELVOIRT/NISTELRODE - Prinses Irene was dit seizoen in uitwedstrijden minder succesvol. Uitgere-
kend tegen koploper Helvoirt, in thuiswedstrijden al bijna anderhalf seizoen ongeslagen, werd gewon-
nen. In de 1e helft scoorden Wibe van Rooij en Martijn van Vught. 

voetbal

Voor uw kledingreparatie
en fournituren

51
42

49
60

I.v.m. VAKANTIE GESLOTEN
van 7 augustus t/m 3 september!

oor uw KLEDINGREPARATIE
en  FOURNITUREN

Openingstijden
dinsdag, vrijdag en zaterdag

van 8.30 - 12.30 uur

Wilhelminastraat 28, Heeswijk-Dinther
Tel. 0413-291997

OP ALLE STOFFEN EN WOL

25% KORTING
Ook ligt er nog vermaakte  

kleding om op te halen

I.v.m. VAKANTIE GESLOTEN
van 1 t/m 31 augustus!!

v

Voor uw kledingreparatie
en fournituren

O

Ook li
kled
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I.v.m. VAKANTIE GESLOTEN
van 7 augustus t/m 3 september!

 

Voor uw KLEDINGREPARATIE
en  FOURNITUREN

Openingstijden
dinsdag, vrijdag en zaterdag

van 8.30 - 12.30 uur
Wilhelminastraat 28, Heeswijk-Dinther

OP ALLE STOFFEN EN WOL

25% KORTING
Ook ligt er nog vermaakte  

kleding om op te halen

Voor uw 
KLEDINGREPARATIE

en FOURNITUREN
De NIEUWE 

VOORJAARSSTOFFEN, 
BREIGARENS en 
BREIWOL zijn 

binnen

Tel. 0413-291997
Weijen 77a - 5388 HM Nistelrode
tel. 0412 - 611004
www.vanliempdtuinenpark.nl

Het voorjaar 
komt eraan!

Electrische Heggenscharen

HSE 42  45 cm
 van 146,- nu 99,-

Zeer lichte 
heggenschaar ideaal 

voor hagen en struiken
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DV Dancing kids met alle 
dansen op eerste plaats

In de garde solo junioren sport-
klasse dansen vier leden: Gwen 
Opstal 1e met 285 punten, 
Lindsey Wassenberg 3e met 265 
punten, Sascha van Munster 4e 
met 263 punten, Lise Heusschen 
5e met 261 punten, Minigarde 
1e met 238 punten, Melody 1e 
met 248 punten. Miracle 1e met 
280 punten, het paar Lieke & 
Jordi 1e met 286 punten.

Spirit deed er nog een schepje 
bovenop, zij promoveerde naar 
de sportklasse! Ze werden 1e 
met 254 punten. Zo ook ‘Op 
jacht naar de miljoenen’. Zij wil-
len ook graag naar het EK en be-
haalden met het harde werk de 
eerste plaats, met 255 punten. 

Middagprogramma
Emeralds 1e met 276 punten, 
Untouched 1e met 291 punten, 

Guusje van Thiel 1e met 282 
punten, Vera Oomen 1e met 
289 punten, Demi Gabriël 1e 
met 291 punten, Diamonds 1e 
273 punten, Touch 1e met 289 
punten, Euphoria 1e met 283 

punten, Inspiration 1e met 289 
punten. www.dvdancingkids.nl 
en de tickets voor Eurodance 
2016 zijn te koop via 
www.eurodance2016.nl.

GEMERT/ NISTELRODE - Het toernooi ready-2-Dance op 13 maart 2016 zal als een hele speciale de 
boeken ingaan. in De eendracht in Gemert, bij dansvereniging ready2Dance, nam Dv Dancing Kids in 
alle categorieën de eerste plaats op het podium in beslag. “Wat een resultaat! als we zo naar het neder-
lands Kampioenschap groeien, dan mogen alle leden naar het europees Kampioenschap!” rose-Marie 
van Heumen, voorzitter, is heel trots op deze bijzondere uitslag vandaag. 

dansen

Spirit promoveerde naar de sportklasseDe wedstrijd gaf als zodanig ook 
dit beeld. Avesteyn speelde de 
eerste helft meer dan verdien-
stelijk en creëerde ook de meeste 
kansen. Als de ruststand in het 
voordeel van de Dinthernaren 
uitgevallen was, had niemand 
hier iets op af kunnen dingen. 
Feitelijk deed Avesteyn zich hier-
mee tekort. Na de rust kwam 
de wedstrijd iets meer in balans, 
doordat de trainer van Nooit 
Gedacht wat tactische omzettin-
gen had gedaan. Avesteyn had 
hier zichtbaar moeite mee. Wat 
zich vanaf ongeveer de 70-ste 
minuut van de wedstrijd voor-
deed, was bizar. Een doelpunt 
van Avesteyn werd afgekeurd 

wegens vermeend buitenspel. 
Daarna werd Avesteyn een glas-
zuivere penalty onthouden en 
scoorde Nooit Gedacht de 0-1. 
Op basis van het vertoonde 
spelbeeld was een overwinning 
meer dan mogelijk geweest. De 
scheidsrechter meende in een 
overigens sportieve wedstrijd, 9 
gele kaarten te moeten geven. 
Onbegrijpelijk en in niets was dit 
een weergave van de wedstrijd. 
Avesteyn bleef achter zonder 
punten. Dit is een gegeven waar 
niets op af te dingen valt, maar 
de wijze waarop, was ‘zuur’ en 
deels - helaas - bepaald door ar-
bitrale factoren. Dit is waar we 
het mee moeten doen.

Avesteyn fors 
tekort gedaan door arbitrage

HEESWIJK-DINTHER - De wedstrijd tegen nooit Gedacht was er een 
om naar uit te kijken, omdat hier op voorhand kansen waren. beide 
elftallen zijn niet in beste doen, maar de uitwedstrijd had avesteyn 
met 1-3 gewonnen, dus op voorhand rook avesteyn zijn kans. 

voetbal

Derde overwinning op rij vrouwen

De Oranjevrouwen boekten 
hun derde overwinning op rij 
en schuiven door naar de vierde 
plaats. Bij Prinses Irene scoorde 
Veerle Donkers de eerste twee 
doelpunten. Jody van Kessel en 
Sharron van Os vonden ook het 
net achter doelvrouw Van Mou-
rik, die vorig seizoen nog het Nis-
telrodese doel verdedigde. Voor 
de Tilburgse vrouwen scoorden 
Valentijn (tweemaal) en Van 
Dorst. De verschillen blijven 
klein in de Hoofdklasse. Zo staat 
de tegenstander van volgende 
week, Someren, op een nacom-
petitieplaats voor handhaving, 
maar is het onderlinge verschil 
maar vijf punten. 

NISTELRODE - in een spectaculaire en doelpuntrijke wedstrijd wonnen de Prinses irene vrouwen, na 
een 3-3- ruststand, met 4-3 van sC ’t Zand. beide ploegen streden op het voortreffelijke kunstgras van 
Prinses irene vol voor de winst. 

voetbal

De eerste kans was voor Wouter 
van Dijke, die het doel deze keer 
niet wist te vinden. Na bijna een 
half uur leek het eerste doelpunt 
dan toch te vallen, toen Tjeu van 
Alebeek Van Dijke diep stuurde 
en de Heeswijk-spits beheerst 
wist af te ronden. De goed lei-
dende scheidsrechter Kerkhof, 
keurde de treffer - op advies 
van zijn grensrechter - echter af, 
vanwege buitenspel. Aan de an-
dere kant werd de thuisploeg af 
en toe dreigend, maar de Hees-
wijk-defensie wist telkens op tijd 
in te grijpen, waardoor echte 
kansen uitbleven.
Na rust eenzelfde spelbeeld, 
waar kansen spaarzaam waren. 
De eerste was voor de mannen 

van Gebr. Dijkhoff en Viking 
Entertainment, toen Van Dijke 
zijn inzet geblokt zag en Adank 
er als de kippen bij was om van 
dichtbij in te schieten. Zijn po-
ging werd echter knap gekeerd 
door de 19-jarige keeper van 
Mierlo-Hout. Of het de heer-
sende griep in de Heeswijkse 
spelersgroep was of het heerlij-
ke lentezonnetje was niet helder, 
maar de echte power om een 
beslissing te forceren in deze 
wedstrijd, ontbrak. Toen een in-
zet van Van Dijke en een kopbal 
van Jules Heerkens ook niet tus-
sen de palen belandden, werd 
voor het publiek duidelijk dat de 
brilstand op het bord zou blijven 
staan.

Gelijkspel voor Heeswijk 

MIERLO-HOUT/HEESWIJK-DINTHER - voor de tweede week op rij 
mocht Heeswijk op bezoek in Helmond. De gasten begonnen sterk 
aan de partij en konden steeds onder de druk van Mierlo-Hout uit-
voetballen. 

voetbal

Zonnig duel tussen Mierlo-Hout en Heeswijk levert geen doelpunten op 
 Foto: Nico van Doorn

Jan wint tiende Open zwaan 
Driebanden Toernooi

De winnaars van de poules voch-
ten om de felbegeerde beker en 
plaats op de siersteen aan de 
wand in Café De Zwaan. De strijd 
om de derde plaats werd ge-
wonnen door Nico van Heesch. 
Na een spannende strijd om de 
1e plaats werd Jan van Schijndel 
gekroond tot winnaar van het 
toernooi. 

Op de 2e plaats eindigde Jos van 
de Veerdonk. De hoogste serie 
van het toernooi werd gemaakt 
door Rien van Daal met zes ca-
ramboles. 

Langs deze weg wil Café De 
Zwaan graag alle deelnemers 
bedanken voor hun deelname.

HEESWIJK-DINTHER - De finale van het tiende open Zwaan Drie-
banden toernooi werd op vrijdag 11 maart gespeeld. na de voor-
ronden en tweede ronde werden er twee finalepoules gespeeld. 

biljarten
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Er werd keihard geknokt, het 
vertrouwen werd steeds groter 
en vóór het eindsignaal wisten 
de dames uit Heeswijk-Dinther 
op gelijke hoogte te komen, 5-5. 
In de verlenging van twee keer 
vijf minuten ging het gelijk op, 
waardoor er een eindstand van 
7-7 op het scorebord stond. Het 
kwam dus op strafworpen aan, 
acht voor ieder team. 

De Korfrakkers mochten begin-
nen. Zij wisten van de eerste vijf 
strafworpen er slechts een in de 
korf te krijgen. Toen de vijfde 
speelster van Altior, net als haar 
vier voorgangers, de bal rustig 
over de rand legde, was het dan 
ook duidelijk. De finale was be-
reikt en na wát voor een strijd!

De finale werd gespeeld tegen 
Rosolo uit Reusel. Altior begon 

de wedstrijd goed en kwam 
op een 1-0 voorsprong. Echter, 
wellicht door de zware eerste 
wedstrijd, wisten de meiden dit 
niet vast te houden. Er werd te 
weinig geconcentreerd gespeeld 
en van de pit die Altior in de 
eerste wedstrijd had laten zien, 
was weinig meer over. Rosolo 
leverde zeer goed verdedigend 
werk, waardoor Altior niet meer 
in staat was goede aanvallen op 
te zetten en nog slechts een keer 
wist te scoren. 

De wedstrijd werd door Altior 
met 5-2 verloren. Al met al kij-
ken we terug op een topdag en 
zijn we super trots op onze mei-
den die zich toch tweede van 
Nederland mogen noemen!
  
Flamingo’s R1 – Altior R1: 7-4
Rooi MW2 – Altior MW2: 3-8.

Altior C1 
tweede van nederland!

HEESWIJK-DINTHER – altior C1 speelde op zaterdag 12 maart in 
venray om het nederlands kampioenschap dameskorfbal. De eerste 
wedstrijd, tussen de nummers 2 en 3 in de poule, werd gespeeld 
tegen De Korfrakkers uit erp. Het was een spannende strijd, waarin 
altior eerst het onderspit leek te gaan delven. 

korfbal

     voetbal               hockey  tennis  basketbal       turnen          volleybal               handbal

    beugelen                          boksen              badminton                   zwemmen                 waterpolo handboogschieten          tafeltennis

           korfbal       hardlopen      jeu de boule paardrijden     wielrennen              darten    golf

    biljarten       duivensport                 judo     vissen          skien       snowboarden                 kano  

dammen          schaken     kaarten/bridgen

1cm b

1,2 cm b

1,4cm b

          autosport                      karten              motorsport

Dames DOS’80 walsen over 
tegenstander, nipte winst heren
HEESCH - in sporthal ’t vijfeiken 
in Heesch speelden zaterdag-
avond de dames van Dos’80 
hun tegenstander uit Waalwijk 
helemaal zoek. De heren wisten 
ternauwernood de winst te be-
halen tegen vHC. 

solide spel
De dames van DOS’80 wisten, 
na een rommelig begin van de 
wedstrijd, eenvoudig weg te lo-
pen naar een ruime voorsprong. 
Met name de verdediging had 
zijn zaakjes op orde. Pas na ne-
gen minuten wist Taxandria voor 
de eerste keer te scoren. Met de 
rust was de voorsprong al riant 
te noemen, 14-5. In de twee-
de helft denderde de trein van 
DOS’80 door. Alle speelsters 
wisten hun doelpuntjes mee te 
pikken. Met twee flyers zette Evi 

Hoeks nog wat puntjes op de i. 
Eindstand 32-9. 

benauwde winst
Lange tijd leek er geen vuiltje 

aan de lucht voor de Heesche 
formatie. Met goed spel nam 
DOS’80 van meet af aan het 
voortouw stevig in handen. Bij 
rust stond DOS’80 13-9 voor 
en in de tweede helft werd die 
voorsprong verder uitgebouwd 
naar 17-11. Daarna stokte de 
aanval en roken de gasten uit 
Valkenswaard hun kans. Zij wis-
ten zich knap terug te knokken 
naar 17-17. Aanvoerder Paul 
Verhoeven wist, na 12 minuten 
zonder score van Heesche kant, 
weer eens het net te vinden en 
DOS’80 weer op voorsprong te 
zetten. 
Steeds kwam VHC weer op ge-
lijke hoogte. In een tumultueu-
ze eindfase wist Paul Verhoe-
ven met een strafworp de strijd 
te beslissen in het voordeel van 
DOS’80. Eindstand 22-21.

handbal

Anne van Munster 
 Foto: Ruud Schobbers

de oplossing

HVCH blijft maar winnen

Het initiatief lag bij HVCH en 
in de 17e minuut werd het 1-0 
door Lars van Lee, op aangeven 
van Joey Vissers. HVCH zette 
de Zeeuwen steeds meer onder 
druk en in de 36e minuut werd 
het terecht 2-0, een prima cor-
ner van Gijs v.d. Voort werd door 
Willem Roefs snoeihard binnen-
gekopt. Na rust begon HVCH 
wat slordig en begon Zeelandia 
te geloven in een beter resultaat. 
Die droom werd door de man-

nen van Harry Blokhuis wreed 
verstoord, toen Joey Vissers een 
perfecte assist gaf op zijn broer 
Roy: 3-0. Na nog enkele goede 
mogelijkheden voor de jarige 
Stijn v.d. Hurk, Roy Vissers en 
Lars van Lee, was het in de 90e 
minuut laatstgenoemde die - op 
aangeven van Roy Vissers - de 
4-0 kon aantekenen. Een te-
rechte overwinning, waardoor 
HVCH nog steeds de verrassen-
de koploper is in de 1e klasse C.

HEESCH - HvCH heeft ook zijn wedstrijd tegen Zeelandia Middelburg weten te winnen. De Heesche-
naren waren de gehele wedstrijd de bovenliggende partij en wonnen verdiend met 4-0. De eerste grote 
kans was echter voor Zeelandia, maar die werd net voorlangs geschoten.

voetbal

Vloerenbedrijf F.H.L. van Berkel sponsort 
nieuwe tenues en tassen voor HVCH B6

De opkomst, zowel bij de trai-
ningen als bij de wedstrijden, is 
enorm goed te noemen, weer 
of geen weer. Het team is in 
het seizoen 2014 – 2015 tot 
jeugdsportteam van het jaar ge-
kozen binnen HVCH.

In het eerste deel van de compe-
titie zijn er mooie resultaten ge-
boekt en is het team in de mid-
denmoot geëindigd. Het tweede 
deel van de competitie loopt tot 

nu toe wat moeizamer. Het team 
blijft er aan werken om zo snel 
mogelijk tot een goed resultaat 
te komen. Een plaatsje in de 
middenmoot moet er dan ook 
voor deze competitiehelft weer 
inzitten. 

sponsor
Vloerenbedrijf F.H.L. van Berkel 
is een ‘echt Heesch’ bedrijf dat 
is uitgegroeid tot een in heel 
Nederland bekende speler. Het 

bedrijf wordt door zowel parti-
culieren als grote bedrijfsmatige 
opdrachtgevers ingezet voor het 
aanbrengen van onder ande-
re vloeren volgens de nieuwste 
technieken. 

De outfits zullen met trots wor-
den gedragen door de jongens 
van de B6. Namens spelers en 
leiders willen we Frans van Ber-
kel van vloerbedrijf van Berkel 
hartelijk bedanken. 

HEESCH - De b6 van HvCH heeft nieuwe tenues en tassen gekregen van vloerenbedrijf F.H.L. van ber-
kel. Het b6-team is een team dat grotendeels bestaat uit spelers die al enkele jaren bij elkaar spelen. 

0413-293016, info@leygraaf.nl, www.Leygraaf.nl Meerstraat 45a Heeswijk-Dinther 

19 maart: 
8-gangen proeverij American Steaks & more € 35,- 

 

1e Paasdag: 
 4-gangen luxe Paasbuffet € 27,50 

 

1e + 2e Paasdag:  
 High Tea € 17,50 

 Klaverbladroutes € 32,50 
 A la carte: American Steaks 
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‘t Sfeerhuys Bloem & Styling
Van Grunsven & Haerkens assurantiën
Aagje psychologen
Ambachtelijke Slagerij van den Tillart
Autobedrijf Alfred van Dijk
Autobedrijf Langens
Autobedrijf Minnaar
Autobedrijf Timmermans
Autorijschool van Sleuwen
Badkamermarkt.nl B.V.
Balletstudio Hanneke van der Stappen
Bernheze Makelaars & Adviseurs
Bevers Installatietechniek BV
Bevers Steencentrum BV
Boetiek24.nl
Boslo Investment
Brasserie ‘t oude Raadhuis
Café ‘t Tramstation
Centrum Maia
Chris van Velzen Autoschade
Cor v Schaijk Aann.- en Transportmij. B.V.
Cranen B.V.
Creatief & Lekker
Cultureel Centrum De Pas
D.I.O. The Readshop Sparkling
De Bakkers Lamers
De Schaapskooi
Dressup InStyle
DSP Licht, Geluid & Entertainment
DTG Kaarsen
Eetcafé ‘t Pumpke

Fa. van de Wetering
Feston Tapijten Heesch
Fietsplus Rini
Financieel Centrum Heesch
Finovion Accountancy Bernheze
Fysiotherapie Hoogstraat
Gaaf Grafisch
Gabriellic Voetreflex
Galerie Bernheze
Gastronomia Italiana
Geurts Mengvoerders BV
Groente- en Fruitspeciaalzaak Ceelen
Hairzz & Bijoux
Hanegraaf Verhuur
Hanenberg Materieel
Happy Swim Zwemschool
Heerkens Groente en Fruit B.V.
Het Gele Huis Hypotheken
Hoogstede Optiek en Horen
Huiskamerinstituut Zieso
Installatiebedrijf Kerkhof & Pittens BV
Installatiebedrijf T Loeffen
Installatiebedrijf van Dinther
Jacobs & Jacobs Woonsfeermakers
John’s Woondesign
Jumbo Wiegmans Heesch
Just Be Beauty & Balance
Kampeerboerderij De Vrije Lust
Kapsalon van Dinther Nistelrode
Karwei Heesch
KDV Piekobello - 

 BSO De Rebbels en BSO De Toversteen
Ketelaars Handel en Transport
Kinderopvang De Benjamin
Kinderopvang Het Beertje
Klasse RT
Kringloop Heesch
La Colline
Langenhuizen Agrarisch 
 Loon- en Grondverzetbedrijf
Langens Hoveniers
Leon Kerkhof Tuinontwerp 
 Aanleg en Onderhoud
Life & Garden
LipsGroen Hoveniersbedrijf
Logopediepraktijk Heesch Nistelrode
Los door het Bos
Lunenburg Events & More
Maas & van Oss
Machinale Timmerwerkplaats Jan Loeffen
MandalArt mandalatekenen
Mario Supersize.nl
Marvy’s Speelwereld
Marya Schoenen en Tassen
MG Service
Oefentherapie Cesar
Ontmoetingsplek De Nistel
OOvB adviseurs en accountants
Pantein Thuiszorg Heesch
Pantein Thuiszorg Nistelrode
Partycentrum ‘t Maxend
Pas Banden en Accu’s

Plaza ‘t Supertje
Podotherapie van den Heuvel
Praktijk Marneffe
Puur Haar
Raamdecoratietotaalmarkt.nl B.V.
Rabobank Oss - Bernheze
Rijschool Chris van Vught
Rijschool Nistelrode
Rivez assurantiën & risicobeheer BV
Runningtherapie Bernheze.
RWP Audio · Video · Lighting
Samarpana
Service Apotheek Nistelrode
Sport- & Healthclub Meer Sports
Stavast
Tekenburo Verkuylen
The Travel Club Annemarie van Erp
Van Boxtel Groep
van den Elzen Transport
Van Lieshout Dier & Tuin VOF
Van Mook, De Echte Bakker
Van Schayk V.O.F.
Van Soest & Partners 
 accountants en adviseurs
Van Tilburg Mode & Sport
Van Tilburg Online
Venwico Schilderwerken
Verbossen Stukadoors
WomenWorks
Zalencentrum De Hoefslag
Zin in een Feestje

Graag vertellen wij u hoe u op de website komt te staan met een bedrijfspresentatie, u bent daarmee 24-uur per dag te vinden op de digitale snelweg. 

www.mooibernheze.nl

DE STEUN VAN ONDERSTAANDE BEDRIJVEN GEVEN ONLINE EEN GRATIS PODIUM VOOR ALLE VERENIGINGEN EN STICHTINGEN:

Lynne van Erp Nederlands 
Kampioen dressuur

En ze hebben Nistelrode daar 
weer op de kaart gezet. Tijdens 
de regiokampioenschappen wer-
den Lynne en haar prachtige 
schimmel Silver Toy uitgeroepen 
tot kampioen van Brabant. In Er-
melo deed ze er nog een schepje 
bovenop en werden ze gekroond 
tot de allerallerbeste van Neder-
land in de klasse AB-B. Lynne 
kreeg een echte gouden medaille 
en Silver Toy een hele toffe oran-
je sjerp. Ook Jolijn reed een bij-
zonder goede proef met haar top 
pony King en zij werden uitein-
delijk 3e van Nederland. Wij zijn 
heel trots op jullie!
Op 6 maart vonden de Brabantse 
Teamkampioenschappen plaats. 
Twee teams werden door onze 
ponyclub afgevaardigd, iets wat 
al erg knap is. Het eerste team 
bestond uit Fabienne van Heu-

men, Nine van Nuland, Evi v.d. 
Broek, Lot v.d. Broek, Floor v.d. 
Bruggen en Lise Dekkers, onder 
leiding van Sharon Schoonen-

berg. Zij werden 7e van Brabant. 
In het tweede team kwamen 
aan start: Romy v.d. Burgt, An-
ne-Sophie de Lorijn, Jill v.d. Wie-
len, Jessica Leenders en Hannah 
van Gerwe, onder leiding van 
Renee van Oort. Dit team vinden 
we terug op een 13e plaats. Een 
groot compliment aan iedereen 
die hieraan heeft meegewerkt, 
jullie hebben het geweldig ge-
daan!

ERMELO/NISTELRODE – De KNHS Indoorkampioenschappen voor 
onder andere ponyruiters, vonden op 5 en 12 maart plaats in het 
Nationaal Hippisch Centrum in Ermelo. Tijdens de voorselecties én 
de Brabantse kampioenschappen waren al goede prestaties geleverd 
door Lynne van Erp en Jolijn Cuppens, beiden lid van Ponyclub De 
Kleine Heemskinderen en daarom mochten ze deelnemen aan dit 
Nederlands Kampioenschap.

paardensport

BERNHEZE - Wave Begeleiding 
biedt een kennismakingscursus 
kanovaren aan vanuit het pro-
ject Sjors Sportief.

Deze cursus van vier lessen start 
op zaterdag 2 april a.s. van 12.30 
tot 13.30 uur en is bedoeld voor 
kinderen met een vorm van au-
tisme en/of ADHD. De cursus 
wordt gegeven bij de Maasland-
se Kanovereniging in Oss. Van-
af 8 jaar en in het bezit van een 

zwemdiploma (of voldoende 
zwemvaardig zijn en in overleg 
met ouders) kun je ontdekken 
hoe gaaf kanovaren is. Na de 
cursus is er de mogelijkheid om 
door te gaan in een groep, die 
qua leeftijd en niveau bij je past. 

Meer informatie over kanovaren 
voor kinderen met autisme en/of 
ADHD vind je op www.wavebe-
geleiding.nl. Inschrijven kan via 
www.sportstimulering.nl.

Kanovaren voor kinderen 
met autisme en/of ADHD

ECHTE 
GOUDEN 
MEDAILLE

Nederlands Kampioen
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voor meer informatie over de inhoud en tijden van de evenementen kunt u de agenda op onze website bekijken.
Wilt u uw evenementen op deze pagina geplaatst hebben dan kunt u deze aanmelden via onze website

www.mooibernheze.nl

donderdag 17 maart

oud papier
Buitengebied Nistelrode

kBo leden voordeeldag
De Stuik Vorstenbosch

raad & daad 
inloopspreekuur
CC De Pas Heesch

Centrum samarpana: 
krachtwiel
Rukven 2a Heeswijk-Dinther

lezing: Henk Wittenberg
Heemkamer Heeswijk-Dinther

lezing frits van der Blom
Kloosterkapel Vorstenbosch
PAGINA 2

sjoerd pleijsier: turks fruit
CC De Pas Heesch

vrijdag 18 maart

kBo dag
CC De Pas Heesch
PAGINA 8

vov Bernheze: 
sociaal ondernemen
Depot Heesch

open repetitie: men only
BS Delta Heesch

teXtpierement: grease
CC Nesterlé Nistelrode

publieksavond bij 
sterrenwacht Halley
Halleyweg 1 Heesch
PAGINA 16

pubquiz
CC De Pas Heesch

zaterdag 19 maart

teXtpierement 
voorstellingen
CC Nesterlé Nistelrode

ponyclub: ophalen 
rommelmarktspullen
Nistelrode

Centrum samarpana: 
ontdekkingsreis module 
2, 3e les
Rukven 2a Heeswijk-Dinther

ontspanningsmiddag
Kloosterkapel Vorstenbosch
PAGINA 2

open dag: 
Cunera | de Bongerd
Zijlstraat 1 Heeswijk-Dinther

zondag 20 maart

Wielerronde in Heeswijk
Lariestraat Heeswijk-Dinther
PAGINA 32

teXtpierement 
voorstellingen
CC Nesterlé Nistelrode

vv de oranjewever: 
vogelruilbeurs
Riethoeve Vorstenbosch

snuffelmarkt 
Willibrordcentrum 
Hoofdstraat 78 
Heeswijk-Dinther

open zondag: 
raamdecoratietotaalmarkt.nl
Waardsestraat 13 Nistelrode

fietstocht: Wat is Wijst
Natuurcentrum De Maashorst 
Nistelrode

Brouwers groenprojecten 
koppelcross
Achter de Berg 14/16 
Nistelrode

kunst-zicht
Kerkstraat 1 Heeswijk-Dinther
PAGINA 16

koopzondag
Centrum Nistelrode
PAGINA 12

Choeur d’artist zingt 
de johannes passion
Kasteel Heeswijk 
Heeswijk-Dinther
PAGINA 24

de jong van Harte revue: 
Boer zoekt vrouw
CC De Pas Heesch

gospel concert
Kloosterkapel Vorstenbosch
PAGINA 2

vv vogelvreugd: kaarten
CC Servaes Heeswijk-Dinther

maandag 21 maart

de eijnderic: Bloemstuk 
maken voor pasen
Gymnasium Bernrode 
Heeswijk-Dinther

Yoga
Kloosterkapel Vorstenbosch

start collecte: reumafonds
Bernheze

Centrum samarpana: Yoga
Rukven 2a Heeswijk-Dinther

film: X + Y
Filmhuis De Pas Heesch

documentaire: 
erbarme dich
Abdij van Berne 
Heeswijk-Dinther

paasbingo supportersclub 
prinses irene
Kantine sportpark De Schellen 
Nistelrode

dinsdag 22 maart

Yoga
Kloosterkapel Vorstenbosch

film: X + Y
Filmhuis De Pas Heesch

inloopspreekuur 
fysiotherapie Hoogstraat
Hoogstraat 11 Heesch

ontmoeting 
met tomáš Halík
Abdij van Berne 
Heeswijk-Dinther
PAGINA 16

voorlichtingsavond: 
alcohol en pubers
Hooghuis Heesch

vv vogelvreugd: kienen
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Woensdag 23 maart

5a Helma van de rakt: 
frisse neus wandeling
Vanaf de Pastorie Zeeland

paasviering zonnebloem
Zaal ‘t Tramstation Nistelrode

informatieavond 
kBo over verkeer
CC De Wis Loosbroek
PAGINA 8

volle maan 
labyrintwandeling 
bij Centrum maia
Palmenweg 5 Nistelrode

Centrum samarpana: 
Workshop bewustwording
Rukven 2a Heeswijk-Dinther

kBo modeshow
De Stuik Vorstenbosch

donderdag 24 maart

Herinner je wie jij bent...
bij Centrum maia
Palmenweg 5 Nistelrode

discoavond Cello
Lunenburg Loosbroek

raad & daad 
inloopspreekuur
CC De Pas Heesch

zaterdag 26 maart

reiki 1 bij Centrum maia
Palmenweg 5 Nistelrode   

gratis Herôme manicure
D.I.O/The Readshop Sparkling 
Nistelrode

zondag 27 maart

eerste paasdag

Walking event 
de maashorst
Start: Hotel De Vrije Teugel 
Uden

vv vogelvreugd: kaarten
CC Servaes Heeswijk-Dinther

maandag 28 maart

tweede paasdag

Yoga
Kloosterkapel Vorstenbosch

paasrommelmarkt
Raadhuisstraat 
Heeswijk-Dinther

Centrum samarpana: Yoga
Rukven 2a Heeswijk-Dinther

ouderwetse rommelmarkt
Manege Dintherseweg 21a 
Nistelrode

paasevenement
Meierijsche Museumboerderij 
Heeswijk-Dinther

internationaal 
accordeonfestival
Partycentrum ’t Maxend 
Nistelrode

knutselen met de 
paashaas
Natuurcentrum De Maashorst 
Nistelrode

Heemschuur opengesteld
Schoonstraat 35 Heesch

dinsdag 29 maart

Yoga
Kloosterkapel Vorstenbosch

inloopspreekuur 
fysiotherapie Hoogstraat
Hoogstraat 11 Heesch

vv vogelvreugd: kienen
CC Servaes Heeswijk-Dinther

extra informatieavond: 
Wisenten in de maashorst
Artillerieweg 3 Uden

Woensdag 30 maart

5a Helma van de rakt: 
frisse neus wandeling
Vanaf de St. Annastraat Schaijk

i-meet: superbingo
Raadhuisplein 21 
Heeswijk-Dinther

jeugdatelier
Kloosterkapel Vorstenbosch

mandalaart: Workshop 
mandalatekenen
Palmenweg 5 Nistelrode

donderdag 31 maart

filmavond
CC Nesterlé Nistelrode

Basiscursus 
dierencommunicatie 
bij Centrum maia
Palmenweg 5 Nistelrode

peutermiddag Bs delta
Herderstraat 2 Heesch

raad & daad 
inloopspreekuur
CC De Pas Heesch

vrijdag 1 april

e-bike testdag
Fietsplus Rini Nistelrode

zaterdag 2 april

muziektheather los: 
total los
CC Nesterlé Nistelrode
PAGINA 24

maak uw eigen 
buitenschilderij
De Eijnderic locatie Nistelrode
PAGINA 2


