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FIETSPLEZIER
MICHEL VAN DE WETERING
Bernheze

PAASBESTELLIJST
VAN MOOK DE ECHTE BAKKER
Nistelrode, Vorstenbosch,
Loosbroek en gedeelte Heesch
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niet ontvangen?
info@DeMooiBernhezeKrant.nl
Tel. 0412-795170
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NOG ENKELE PLAATSJES
BESCHIKBAAR…
Kookworkshop: Verrassend lekker en gezond
Diëtiste Anna Hecheltjen
leert je om in een
handomdraai een
heerlĳke, maar ook
gezonde maaltĳd op
tafel te zetten. Na een
korte uitleg ga je aan de
slag om de gezonde
gerechten te bereiden, daarna ga je gezamenlĳk genieten
van al het heerlĳks.
Heesch | maandag 15 april 2019 | 19.00-22.00 uur | € 35,Mediterrane tapas

Tapas zĳn kleine
Spaanse hapjes. Maar
ook landen als Italië en
Turkĳe kennen kleine
lekkernĳen. Je maakt
dan ook vele
overheerlĳke bekende
en minder bekende
hapjes om de mediterrane sfeer te proeven. Na het maken
van de kleine lekkernĳen wordt alles op tafel gezet, waarna
je gezamenlĳk gaat genieten van alle lekkere hapjes die op
tafel staan.
Heeswĳk | maandag 15 april | 19.00-22.00 uur | € 36,50
Workshop natuurfotograﬁe

Lente! Als de natuur zich
vult met frisse voorjaarskleuren, is het tĳd om je
fotograﬁe ook eens op
te frissen. Ben je een
beginnende of semigevorderde foto-graaf
met een compact-,
systeem- of spiegelreﬂexcamera? Dan is deze cursusdag in
de natuur met fotograaf Karin de Jonge iets voor jou.
Zaterdag 11 mei 2019 | 9.30 – 16.00 uur | € 67,50

Kloosterkapel: agenda
Zaterdag 13 april van 10.00
tot 17.00 uur: een dag familieopstellingen. In de inspirerende ruimte van de Kloosterkapel
worden de deelnemers verrijkt
met de inzichten binnen een opstelling.
Daarin ervaart de deelnemer het
groter geheel waarvan hij deel
uitmaakt. Denk hierbij aan een
gezin of familie, maar ook een
werkkring of bijvoorbeeld een
vriendenkring. Kortom, elke verbintenis met een groep perso-

extra voorstelling van
Teenbeat

nen. Als inbrenger van de hulpvraag mag jij je verbintenissen
laten visualiseren. De rollen in
de opstelling worden vertegenwoordigd door representanten,
hetgeen voor hen een bijzondere
ervaring kan zijn. Op deze wijze
worden de verbanden inzichtelijk gemaakt en beleefd.

0413-351075 of
margarethbloemen@home.nl.

Kosten: Inbrenger hulpvraag
€ 90,-, representant € 25,-. Deze
zaterdag is er nog slechts ruimte voor enkele representanten.
Opgave bij Margareth Bloemen,

Donderdag 15 mei om 20.00
uur: presentatie door Jeanne
Albers over de houding- en bewegingsleer Ismakogie. Entree
€ 10,-, contant te betalen.

Binnenkort in de Kloosterkapel:
vrijdag 10 mei om 20.00 uur:
gezellige Ierse folkmuziek gebracht door Jigsaw. Kaarten via
www.jigsawmuziek.nl/kaartjes
€ 5,-, aan de kassa € 7,50.

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

NISTELRODE – De belangstelling voor de film teenbeat is nog
steeds overweldigend. Blijkbaar herkennen veel mensen zichzelf in
het verhaal dat door het tweede deel van de jaren ‘60 voert. De tijd
van brommers, dancings, ‘moeilijke ouders’ en opstandige jeugd.
Inmiddels is er al weer een
derde (!) voorstelling gepland bij
CC Nesterlé en wel op vrijdag 22
november.
Kaartverkoop reeds gestart!
De film vertelt het verhaal van
Hans. Hij is voorbestemd om de
plantenkwekerij van zijn vader
over te nemen. Maar als zanger van beatband ‘The Supertones’ gaat hij zich meer vrijheid
verschaffen, waarbij het bedrijf
van thuis steeds verder uit beeld
raakt. Als dan ook nog een meisje zijn weg kruist waar ze thuis
niet zo gek op zijn, neemt het
verhaal een heel andere wen-

ding dan zijn ouders hadden gehoopt.
In totaal is er 7 jaar aan deze film
gewerkt. Zo’n 400 mensen hebben er aan meegewerkt, waaronder 39 acteurs. Productie:
Antoon Kerkhof en Wiljan van
Lankvelt uit Erp. Na 50 vertoningen zijn er al meer dan 10.000
bezoekers naar deze film komen
kijken.
Tickets à € 5,- zijn verkrijgbaar
aan de kassa of te bestellen via
info@nesterle.nl.
22 november, aanvang 19.30
uur.
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Drukbezochte Algemene
Ledenvergadering van
Ondernemersbelang hD

Column D’n blieker
Tim Wijnen beschrijft zijn unieke kijk
op dagelijkse herkenbare belevenissen.

Laatste twijfelloodjes
Ik weet niet zo goed wat er van me verwacht wordt de komende
weken. Moet ik elke keer handen schudden als ik afscheid neem van
mijn gesprekspartners of is dat misschien ook weer wat overdreven?
Moet ik nog een laatste keer op stap voordat het echt niet meer kan
of kan ik beter mijn krachten sparen voor het echte nachtwerk? Moet
ik mijn vakantiedagen opsparen voor de zomer of kan ik beter nu
nog een lastminute boeken naar een adults-only resort?

‘Je krijgt het advies om vooral nu
elke avond op pad te gaan’

HEESWIJK-DINTHER – De jaarlijkse ledenvergadering trok ruim 100 geïnteresseerde en betrokken leden. tijdens de ALv, die bij De toren Eten & Drinken gehouden werd, legde het bestuur verantwoording
af over het beleid en de financiën van het afgelopen jaar.

Aan de andere andere kant is het devies dat je de laatste weken
van je kinderloze leven vooral moet genieten van de rust. Slapen,
slapen en nog eens slapen, want uitgerust ben je de komende jaren
nooit meer. Voel je niet schuldig als je een dutje hebt gedaan op
een zaterdagmiddag, die tijd komt nooit meer terug. Op tijd naar
bed, dan ben je superfit als jouw leven eindigt en het volgende
begint.

terugblik 2018 en
vooruitzicht 2019
De bespreking van de jaarstukken verliep vlot en zonder aanmerkingen. Gastheer was wethouder Rien Wijdeven, hij blikte
terug en vooruit op de uitbreiding van bedrijventerrein ’t Retsel, de leegstand van winkels in
Heeswijk-Dinther en de Traverse.
Er zijn deze keer twee sociale
handreikingen in ontvangst genomen; door Maarten Lucius
van ‘Laverhof on Ice’ en André
Verstegen namens KBO Dinther
voor de aanschaf van een nieuwe duofiets.
Bestuurswisseling
Tijdens de ALV nam Robert
Geurts, eigenaar van PaperPoint,
na bijna tien jaar afscheid als vice-voorzitter. Het voorgedragen
kandidaat-bestuurslid
Renko
van der Zand werd door de aanwezige leden unaniem gekozen.
Renko gaat aandacht besteden
aan de online communicatie en
social media. Het vice-voorzitterschap dient nog te worden
ingevuld.

Ik heb gemerkt dat de laatste paar weken voordat je vader wordt
niet echt bevorderlijk is voor de besluitvorming van een geboren
twijfelaar. Van de ene kant hoor je dat je leven over een paar
weken ophoudt en je dus optimaal moet profiteren van de tijd die
je nog hebt als eenling. Als je op stap bent, krijg je het advies die
avond in je geheugen op te slaan, want de komende vijf jaar zet
je waarschijnlijk geen stap meer in de kroeg, tenzij je in de kroeg
je kraamfeestje organiseert. Je krijgt het advies om vooral nu elke
avond op pad te gaan, want voordat je kind de puberleeftijd bereikt
kom je de deur niet meer uit.

Eerlijk gezegd hoop ik dat deze onzekere weken
zo snel mogelijk voorbij zijn. Ik heb er genoeg van
dat ik naar al die goedbedoelde adviezen moet
luisteren. Ik wil alleen nog maar naar adviezen
luisteren over de tijd na de geboorte van de baby.
Want voor deze eeuwige twijfelaar staat één ding
als een paal boven water. Ik kan niet wachten op
die kleine.

2019 staat voor samen sterker
In samenwerking met een centrumcommissie is er een nieuw
concept gepresenteerd voor een
nieuwe website,
www.welkominhd.nl.
WelkominHD.nl legt verbindingen tussen actieve ondernemers
en bewoners. Met deze website
wil Ondernemersbelang HD het
lokale ondernemerschap versterken. Uitgaan van eigen krachten
in Heeswijk-Dinther en mensen
verbinden met de regio. Na de
lancering in september zullen

er regelmatig ondernemers in
de etalage worden gezet op de
website en social media, om
kennis te maken met de ondernemers en ze op een unieke en
persoonlijke manier te leren kennen.
Uiteraard zijn ondernemers uit
Heeswijk-Dinther van harte uitgenodigd om zich aan te sluiten.
Ook ondernemers van buiten de
genoemde kern zijn natuurlijk
ook van harte welkom mits zij
sociale binding hebben met het
dorp.

blieker@bernhezemedia.com
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GeZOnDheiD in BALAnS

ZORG En HuLP

Spoed, als elke seconde telt
Alarmnummer Brandweer,
Ambulance en Politie 112
Doven en slechthorenden
spoedeisende hulp 0900-8112
Geen spoed
Brandweer 0412-458888
Politie 0900-8844
Politie doven en slechthorenden
0900-1844
Huisartsenpost 0900-8860
BERnHEZE
Ons Welzijn 088-3742525
info@sociaalteambernheze.nl
www.ons-welzijn.nl
tHuISZORG PAntEIn
Voor al uw zorgvragen 0900-8803
www.thuiszorgpantein.nl
HEESCH
Huisartsen
Huisartsenpraktijk P.J.A.
van der Burgt
Langven 24, 0412-453798
Spoed overdag: 0412-455282
Huisartsenpraktijk De Zwaan
en Van Sonsbeek
Schoonstraat 21
0412-450802
Spoed overdag: 0412-450802
Huisartspraktijk L. van Cruchten
’t Dorp 37, 0412-451355
Spoed overdag: 0412-454945
Mw. N.A.M. Hiemstra
Hoogstraat 1a, 0412-451380
Spoed overdag: 0412-452739
Apotheek
BENU Apotheek Heesch
open ma.-vr. 8.00-17.30 uur
zaterdag 11.00 - 13.00 uur
0412-451971
BrabantZorg
Locatie: Heelwijk en Thuiszorg
Heelwijk/Laarstede
Mozartlaan 2, 0412-465500
www.brabantzorg.eu
HEESWIjK-DIntHER
Huisartsen
Huisartsenpraktijk
De Vrij-Kesselaer
Plein 1969 13b, 0413-292350
Spoed overdag: 0413-292730
Huisartsenpraktijk Heilaren
Heilarensestraat 64
0413-292922
Spoed overdag: 0413-293393
Apotheek
Apotheek Heeswijk-Dinther
Plein 1969 13a
Open ma.-vr. 8.00-17.30 uur.
Buiten openingstijden voor
spoedeisende recepten kunt u naar
de Regioapotheek in Bernhoven,
naast de hoofdingang van het
Ziekenhuis Bernhoven Uden.
0413-408780.
Laverhof
Locaties Cunera, De Bongerd en
ondersteuning thuis
Zijlstraat 1, tel.: 0413-298100
nIStELRODE / vORStEnBOSCH
Huisartsen
Huisartsenpraktijk Nistelrode
Beekgraaf 58a. 0412-611250
Apotheek
Apotheek Nistelrode
open ma.-vr. 8.30-17.30 uur
zaterdag 11:00-12:00 uur
buiten openingstijden voor
spoedeisende recepten bij de
Regioapotheek in het
Ziekenhuis Bernhoven.
0413-408780.
BrabantZorg
Locatie: Laarstede en Thuiszorg
Heelwijk/Laarstede
Laar 40, 0412-407020
www.brabantzorg.eu
verloskundige nistelrode-Heesch
Verloskundige praktijk NOVA
Mozartlaan 2 Heesch
0412-646839
spoed: 06-53673167
www.novaverloskundigen.nl
LOOSBROEK
Huisartsen & Apotheek vindt
u onder meer in Heeswijk-Dinther
& Nistelrode. De huisartsen uit
de regio draaien diensten in
Loosbroek.
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Column
Ilona Kling

Voorlichtingsavond
Wolbert Fysio: revalidatie
na een knieprothese

Definitieve ontharing
middels IPL of laser?
Al enkele jaren zijn wij specialist in het definitief verwijderen
van ongewenste haargroei in het gezicht of op het lichaam.
Huidgericht werkt met de enige ontharingslaser die volgens
de wetenschap de term ‘permanente haarverwijdering’ mag
gebruiken: LightSheer Diode Laser.
Een bekend, goedkoper, alternatief is Intense Pulsed Light (IPL).
Maar wat is het verschil eigenlijk?
De werking van laser en IPL ontharing is hetzelfde. Bij beide wordt
de haar beschadigd middels licht. Het pigment in een haar wordt
verwarmd, waardoor het haarzakje beschadigt.
waar zit het verschil dan in?
Het verschil zit in het type licht. De laser werkt met één krachtige
energiestraal van één golflengte en kleur. Deze lichtbundel wordt
op de huid afgegeven, waarbij de huid onbeschadigd blijft. Het
is belangrijk om voorafgaand aan de behandeling te scheren
zodat de warmte in het haarzakje terecht komt en niet op de
huidoppervlakte blijft. Epileren mag niet, want dan wordt de haar
verwijderd en dus ook het pigment.
Bij laseren gaat er nauwelijks licht verloren (smal spectrum).
Wanneer we de haar een waarde geven, bijvoorbeeld 10, gaat
deze lichtstraal rechtstreeks op de 10 af. IPL werkt met meerdere
golflengtes (breed spectrum). Wanneer we, zoals in eerder
genoemd voorbeeld, de haar een waarde van 10 geven, behandelt
de IPL bijvoorbeeld tussen de 8 en de 12. Hierdoor gaat er licht
verloren en werkt een IPL minder effectief.
Daarnaast heeft een laser een hoger vermogen waardoor je dieper
kunt behandelen. De laser komt hiermee bij haarzakjes waar de
IPL afhaakt. Door de kracht van de laser is er eerder resultaat dan
bij een IPL behandeling én blijft het behaalde eindresultaat langer
behouden.
Vergoeding: Laseren in het gelaat wordt vaak geheel of
gedeeltelijk vergoed, afhankelijk van het verzekeringspakket.

UDEN – na het plaatsen van een ‘nieuwe knie’ start een revalidatieproces. vaak een spannende periode omdat men niet altijd goed
weet wat er te wachten staat. Heeft u onlangs een nieuwe knie gekregen of krijgt u binnenkort een nieuwe knie? Of misschien wilt u
alleen wat meer informatie over de revalidatie?
Wij vertellen u tijdens onze voorlichtingsavond graag wat meer
over wat u kunt verwachten van

voorliCHtingsavond
woensdag 15 mei
de revalidatie. Hierdoor gaat u
beter voorbereid van start, wat
het herstel alleen maar kan bevorderen!
Er zijn verschillende sprekers
aanwezig: een fysiotherapeut,
een ergotherapeut en een orthopeed.

Wanneer: woensdag 15 mei.
Aanvang: 19.00 uur.
Locatie: Vijverlaan 3, Uden.
Entree: gratis.
Heeft u vragen of wilt u zich
graag aanmelden?
Neem dan telefonisch contact op
via 0413-264879 of mail naar
info@wolbert-fysio.nl.

Stugge witte haren? Door het gebrek aan pigment (kleur) kunnen
deze niet middels laser/IPL definitief aangepakt worden, maar wel
middels elektrische epilatie.
Meer informatie over laser of elektrische epilatie?
Neem contact op met Huidgericht.
Resultaat na één laserbehandeling.

Welkom bij de huidtherapeut, welkom bij Huidgericht.
De Beekgraaf 58a, Nistelrode
Gildestraat 1f, 5384 JC Heesch
073-7113193, info@huidgericht.nl
www.huidgericht.nl
www.facebook.com/huidgericht

Moyra nail art
staMping plates

13 april
Open huis
Groothandel
Beauty Nail Academy
Brabant

5-jarigjubileum
Producten tot
20% korting
€ 850,- excl btw.

Ik wil graag weten welke regels er gelden
voor mij en mijn werknemers
Laar 63a - 5388 HC Nistelrode - 0412-20 60 14
info@gratisarbospreekuur.nl - www.gratisarbospreekuur.nl

BEAUTY

Boek N
All-round u:
D
nagelstyli iva
ste
opleiding

NAIL

ACADEMY BRABANT

Westeind 3a - 5245 NL Rosmalen
info@beautynailacademybrabant.nl
www.beautynailacademybrabant.nl

5

Woensdag 10 april 2019

Zin in een gratis muzikaal festijn?

HEt SPEELSCHEMA ZIEt ER ALS
vOLGt uIt:

V.l.n.r.: Bjorn Smits, Anthony Rettob, Esmé van Herpen en Rien Somers. Niet op de foto: Rob Lunenburg en Wessel Bosch
Tekst: Anita van de Bogaart Foto: Marcel van der Steen

BERNHEZE – Kom op zondag 19 mei naar De Kersouwe voor het spetterende 25-jarig jubileumfeest van gemeente Bernheze!

middag afwisselend op beide podia genoten kan worden van live
muziek.

Er zijn drie werkgroepen in het leven geroepen voor de organisatie
van dit jubileumfeest: de werkgroepen Sport, Muziek en Kunst.
Deze week werkgroep Muziek.
Wat mogen we aan feestelijkheden verwachten op muzikaal
gebied?

ALLE KERnEn
vERtEGEnWOORDIGD
De muzikale middag wordt geopend door de gezamenlijke muziekkorpsen uit de zes kernen.
Zo’n 130 leden brengen de sfeer
erin met het werk ‘Decennium’
en andere muziekstukken.

DAAR ZIt MuZIEK In
De werkgroep Muziek bestaat
uit zes personen, die allemaal
wel iets hebben met muziek of
met het organiseren van evenementen. Van zanger/gitarist tot

promotor/organisator/dj,
van
uitbater van een café of zaal
tot marketingondernemer voor
artiesten en evenementen: de
groep heeft het in huis.
Gezamenlijk kwamen de leden
al snel tot de conclusie dat het
vooral een mooi feest moet worden voor iedereen, voor jong en
oud. En om alle kernen binnen
Bernheze daarin mee te nemen,
werd besloten uit elke kern een
band te laten spelen op deze dag.
Niet tegelijkertijd, maar gewoon
achter elkaar door, zodat de hele

Een muzikaal
feest voor
jong en oud,
stilstaan is
geen optie

Vanaf 14.00 uur zullen de bands
uit de zes kernen optreden, waarbij iedere band een optreden van
zo’n veertig minuten verzorgt.
De presentatie is in handen van
Heleen van de Veerdonk.

• 12.45-13.30 uur:
hAFA PrOjeCT DeCenniuM
• 14.15-14.55 uur:
ZOeTKeeS De KOFFerBAnD
uit Vorstenbosch
• 15.00-15.40 uur:
FriDAY niGhT AT jOhn’S
rockcoverband uit Heeswijk
• 15.45-16.25 uur:
The PiCADiLLY’S
uit Heesch
• 16.30-17.10 uur:
reeD
uit Nistelrode
• 17.15-17.55 uur:
Q-SiZe
uit Dinther
• 18.00-18.40 uur:
heeGeLSLeeK
uit Loosbroek
• 18.45-20.00 uur:
BABY BLue
De jongens van deze populaire
en in bekendheid alsmaar groeiende band sluiten de avond spetterend af!
Eén ding is zeker: stilstaan is geen
optie, het wordt een dag van
dansen, springen, meezingen en
lekker uit je dak gaan. Kom gezellig langs en beleef het mee!

Werkgroep Muziek

Rien Somers, Anthony Rettob,
Esmé van Herpen, Bjorn Smits,
Wessel Bosch en Rob Lunenburg
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kbo dinther

KBO Bernheze
Traditionele
KBO-dag
HEESCH - Woensdag 3 april was
er weer de traditionele KBO-dag.
Deze dag werd zoals gewoonlijk
afgetrapt met een kerkdienst.
Pastoor Ouwens ging voor met
het thema verbondenheid en er
werd gedankt voor het afgelopen verenigingsjaar. Ook werden de leden die in dit jaar overleden zijn herdacht.
Voor het middagprogramma
was gekozen voor een bijzondere gast en na de pauze volgde
een luchtig optreden. Piet Ceelen opende de middag met een
woord van welkom. Marian Huis
in ’t Veld, sprak het programma
door en toen was het tijd voor de
‘special guest’: een man of vrouw
ben je niet van buiten, maar van
binnen! Deze spreuk past bij...

Angela van Bebber.
Angela werd geboren als Louis.
Zonder het te kunnen benoemen
voelde Louis al dat er iets niet
klopte aan zijn lichaam.
Als hij een jaar of zeven is merkt
hij dat hij pas gelukkig is als hij
een rok aan heeft. Als volwassen
man heeft hij een gesprek met
een huisarts en vertelt hij over
zijn gevecht en hier kwam dan
eindelijk de verlossing. Hij wist nu
dat hij in het verkeerde lichaam
zat. Een oude tante wilde graag
kennis maken met Angela, en zij
zegt hem: Je kleden als vrouw is
natuurlijk niet genoeg, nee: Louis
wil écht Angela worden en er
volgen heel veel gesprekken met
allerlei instanties, psychologen
et cetera en het was wel duidelijk dat dit geen vlaag was, maar
bittere ernst. De diverse operaties
zijn achter de rug en nu is Louis
Angela geworden, zowel innerlijk
als uiterlijk. Er stond een stralen-

Verslag bijeenkomst
Wmo middag

Feest voor heel het dorp
de vrouw op het toneel die na
jaren van strijd, verdriet en onzekerheid klaar is voor de rest van
haar leven als vrouw. Ze heeft
een nieuw paspoort gekregen en
in 2007 is ze herboren!
Na de pauze was het tijd voor iets
luchtigs. Acht dames vormen samen de groep ‘Over de top’. Op
een wel zeer humoristische wijze
werden sketches opgevoerd met
leuke woordspelingen op het
thema ouder worden en de bijbehorende mankementjes.

Moederdaglunch
in Dinther
HEESWIJK-DINTHER - Moederdag valt precies samen met het
feest ter ere van het 60-jarig
bestaan van KBO-Dinther. Daarom nodigen wij jou uit op zondag 12 mei voor een feestelijke

moederdaglunch van 12.00 tot
13.30 uur. Dus niet alleen voor
KBO-leden. Iedereen is welkom;
het is feest voor heel het dorp!
De barzalen van CC Servaes worden omgetoverd in een sfeervolle ambiance om te genieten van
een luxe lunch. De kosten hiervoor bedragen € 10,- per persoon vanaf de leeftijd van 6 jaar;
€ 5,- voor kinderen van 3 tot en
met 5 jaar. Kinderen tot en met 2
jaar gratis.
Je kunt je vóór 26 april schriftelijk aanmelden door naam, adres,
telefoonnummer, het aantal personen met vermelding van het
aantal kinderen tot en met 2 jaar
en kinderen van 3 tot en met 5
jaar en het verschuldigde totaalbedrag in de KBO-brievenbus in
CC Servaes te doen. Ook kun je
bovenstaande gegevens mailen
naar info@kbo-dinther.nl.

Betaling dient gelijktijdig met
de aanmelding plaats te vinden
op rekening NL 08 RABO 0111
6006 42 ten name van KBODinther. Je aanmelding is geldig
na ontvangst van het totale bedrag voor de door jou aangemelde deelnemers.
Betaling = aanmelding. Wie het
eerst komt, het eerst maalt.
Na de Moederdaglunch is er
‘s middags volop drukte in en
rondom CC Servaes met ConsulTante Sybille, films, Powerpoint
presentaties, optredens van koren, muziekgezelschappen, een
orkest, een informatiemarkt,
workshops, een puzzelfietstocht,
een puzzelwandeltocht (start
13.00 uur), duo-fietsen en kinderactiviteiten met onder andere
een goochelaar.
Ook is er een friettent!

Ziekenvereniging Horizon naar
Dierenpark Amersfoort

HEESCH - De Wmo werkgroep Heesch heeft vrijdagmiddag 29 maart
een themamiddag georganiseerd. Het thema was ‘Langer zelfstandig thuis blijven wonen, maar hoe?’ Het doel van de middag was
informatie verstrekken over het levensloopbestendig maken van de
huidige woning en op welke manier dit te realiseren is.
Na een korte inleiding van Frans
Eijsink werd Henk Verschuur geïntroduceerd. Henk is gecertificeerd woonconsulent. De middag startte met het invullen van
een formulier waarop vragen
stonden over de huidige toestand
van de woning. Daarop volgden
er vragen vanuit de zaal zoals:
- Ik woon in een bejaardenwoning, maar het is te klein voor
een rolstoel. Kan ik dan verhuizen?
- Kan ik een stuk aan mijn huis
bouwen of heeft dat te maken
met de grootte van het perceel?
- Kan ik mijn berging en garage
verbouwen tot slaapkamer en
badkamer?

Henk Verschuur beantwoordde
alle vragen. Na de pauze werden
praktische tips besproken over
bijvoorbeeld
brandveiligheid,
valpreventie en andere risico’s in
de woning. Aan het eind van de
bijeenkomst kon men zich opgeven voor een woonscan van de
eigen woning. Hiervoor hebben
zich zeventien mensen gemeld.
De belofte werd gedaan dat de
scan voor eind juni afgerond zal
zijn. De middag werd afgesloten met het uitdelen van diverse formulieren zoals de checklist
woonwensen, meterkastkaart,
valpreventiecursus en diverse telefoonnummers. Henk Verschuur
werd bedankt voor de heldere
uitleg.

EchografiE
bij

www.fysiocEntrumhEEsch.nl
voor spiErEn, pEzEn, slijmbEurzEn
En gEwrichtsbandEn

Verdilaan 48/Cereslaan 12b | Heesch | T 0412-45 70 67

AMERSFOORT/HEESCH - Afgelopen zaterdag was het eindelijk zover! De Horizon ging naar
Dierenpark Amersfoort.

verblijven kijken of zelfs door de
verblijven heenlopen. Hierdoor
zag je de dieren van heel dichtbij.

Het was prachtig weer en met
twee grote bussen vertrok de
stoet richting Amersfoort. We
kwamen deze dag niks tekort!
We kregen allemaal een mooie,
kleurige bloemetjesslinger om,
zodat we goed herkenbaar waren.
Ook kregen we een goedgevulde rugzak met broodjes, drinken,
chips, snoepjes en een bonnetje
voor friet met een snack en frisdrank. De dierentuin was heel
mooi. Bij sommige dieren kon
je via tunneltjes, trappen, touwbruggen en glijbanen boven in

Dierentuinen zijn een hobby van
mij en ik zoek hier van alles over
op. Krokodillen en slangen zijn

toch eentje onder water. Verder
heb ik ook een hele mooie, lange
en dikke boa en lintslang gezien.
Ook waren er olifanten, verschillende apen, beren, neushoorns
en zelfs een witte tijger! Aan het
einde van de dag zijn we nog

‘Dierentuinen zijn een hobby van mij
en ik zoek hier van alles over op’
mijn lievelingsdieren. Ik was dus
heel blij dat deze dieren ook in
Amersfoort te zien waren. De
kleine krokodillen lagen zo stil in
het water dat het wel standbeelden leken. Maar ineens dook er

even met de bootfiets langs de
giraffen en aapjes gegaan. Het
was een super leuke dag. Bedankt Horizon!
Mark Steeg
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De posterijen; over communicatie, vervoer en contact
NISTELRODE - In november hebben tinie Goossens en Harrie van
Grinsven een presentatie gehouden bij heemkundekring nistelvorst
over de geschiedenis van de posterijen (Ptt en PostnL) in nederland en die van nistelrode in het bijzonder.
De inhoud van de lezing van die
avond is door Harrie van Grinsven uitgewerkt in een document
waarin hij het resultaat van zijn
onderzoek nu heeft vastgelegd.
Het PDF-document telt 64 pagina’s en bevat ook veel illustraties
en foto’s.

niet erg aantrekkelijk. Harrie
hoeft er niet aan te verdienen en
heeft er daarom voor gekozen
het ‘boekje’ gratis beschikbaar
te stellen aan hen die daarvoor
belangstelling tonen. Zij mogen
hem een mailtje sturen met dit
verzoek.

De door hem verwachte kleine
oplage en de daarmee gepaard
gaande hoge kosten maakt de
uitgave in boekvorm voor hem

Het boekje kan als PDF-bestand
gelezen worden op de computer
of tablet. Het mailadres van Harrie is hent34@gmail.com.

Aanbiedingen geldig van
11 t/m 17 april
Aan Laar / Tramstraat - Nistelrode

Groent� e� frui�
d�’� d� klo�
ron� geniete�

Ook zo’n zin om weer te
gaan zwemmen?

SLA + KOMKOMMER
samen € 1.25
BOSUI per bos € 0.75
MINEOLA’S 5+1 gratis

13 en 17 april voorverkoop abonnementen ’t Kuipke

Verse zuivel van de Ambachtshoeve

Postboekje

HEESCH - Op 1 mei zal buitenzwembad ’t Kuipke in Heesch weer open gaan, bij mooi weer hopelijk
wat eerder! Op dit moment wordt er door vrijwilligers hard gewerkt om alles klaar te maken voor de
opening. Het zwembad wordt gevuld, de kleedhokjes hebben een nieuw likje verf gekregen, bij het
peuterbad wordt een waterspuitende kronkelslang geplaatst en het winkeltje wordt bevoorraad met,
naast het gangbare assortiment, ook verantwoorde keuzes. vanaf dit jaar zal het hele terrein rookvrij
zijn. Het zwembad draagt graag haar steentje bij aan de weg naar een rookvrije generatie.
Ook dit jaar krijgen vaste bezoekers de mogelijkheid om een
abonnement met korting te kopen tijdens de voorverkoop. In
de voorverkoop op zaterdag 13
april (van 12.00 tot 14.00 uur)
en woensdag 17 april (van 13.00
tot 15.00 uur) kost een persoonlijk abonnement € 40,-. De voorverkoop zal plaatsvinden bij het
zwembad. Neem een recente
pasfoto mee. Betaling met PIN
(voorkeur) of contant.

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

Bij aankoop van 1 brood naar keuze

4 voorgebakken
kampioentjes
Nu
1,25
Nieuw!

Frambozen Lekkernij

4,75

nu

Cake gevuld met
frambozen en bestrooid
met witte chocolade

Weekendknaller!

Monchou kersentaart
8 personen, nu
Van Mook
95

Alle tarieven en openingstijden
(aangepast aan de continuroosters van de scholen) zijn te vinden op
www.zwembadhetkuipke.nl.

9,

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

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

Alleen geldig op vrijdag
en zaterdag

Preview seizoen 2019-2020 CC Pas door rob Scheepers
HeeSCH -CC de Pas presenteert in seizoen 2019-2020 een gevarieerd programma vol cabaret-,
muziek-, toneel- en kindervoorstellingen met een nadruk op het Brabantse aanbod.

Vorstenbosch
0413-363645

Met medewerking van
Fuad Hassen en de
Expats Big Show Band
Tijdens de theaterpreview op donderdag 25 april
zal Rob Scheepers het programma op geheel
eigen wijze met de bezoekers doorlopen. Daarnaast zie je enkele voorproefjes van voorstellingen van komend seizoen. Met medewerking van
Fuad Hassen en de Expats Big Show Band.
De toegang is € 2,50 per ticket, inclusief een consumptie.
Bestel je kaartjes via
www.de-pas.nl.
De preview begint om
20.15 uur.

Nistelrode
0412-611282

Kip cordonbleu
4+1 gratis
Gehaktballen Eigen achterham
100 gr.

€ 0,79

100 gr.

€ 1,40

VOLOP PARKEERGELEGENHEID
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Communieviering
NISTELRODE - Op zondag 7 april ontvingen 26 kinderen in Nistelrode hun eerste Heilige Communie. Het was een mooie, feestelijke viering. Dank aan iedereen die hieraan meegewerkt heeft, in het bijzonder een woord van dank aan pastoor Ouwens. Familie Hanegraaf zorgde ook dit jaar weer voor de mooie ballonversiering buiten de kerk. Dank jullie
wel hiervoor! Zaterdag 13 april om 16.00 uur vindt de naviering plaats, waarvoor alle communicanten zijn uitgenodigd.
Foto: Jos van Extel

Workshops bierproeven ook voor vrouwen
HEESCH/HEESWIJK-DINTHER - “Bier wordt nooit uitgespuugd. Als je bier doorslikt, proef je de smaak
het beste.” Dat zegt joris van Esch, Brabantse biersommelier en workshopbegeleider bij De Eijnderic. Op
26 april geeft hij de workshop lentebier proeven. Ook organiseert hij op 21 juni in Heesch en op 28 juni
in Heeswijk een bierproeverij met de meer stoere bieren, speciaal voor vaders en als vaderdag-cadeau.
Joris volgde de opleiding tot
biersommelier in Nederland,
maar deed examen in Oostenrijk,
vlakbij Salzburg. “Het is de enige
plek in Europa waar je je hoogste
examen kunt doen”, vertelt Joris,
die al sinds zijn jeugd een passie
heeft voor bier. “In de jaren 80
waren er zo’n 20 brouwerijen in
Nederland. Nu zijn het er meer
dan 600. Met een beetje kennis

van de ingrediënten van bier, kan
je de smaken beter benoemen en
verschillende stijlen herkennen.”
En bepalen welk gerecht daar het
beste bij past.
Tijdens een workshop worden
ongeveer zes bieren geproefd.
Van eenvoudige bieren tot meer
complexe bieren met meer alcohol. “We beginnen bijvoorbeeld
met een eenvoudig bier dat je in

Kracht geven...
Met persoonlijke begeleiding
en advies zorgdragen voor
een memorabel afscheid

Tom van den Berg Uitvaartzorg
Steun

toeverlaat

Eikenhoek 45, 5473 GW Heeswijk-Dinther, www.tomvandenberguitvaartzorg.nl
In samenwerking met Yarden

Kan ik u helpen? Bel 0413-749004

de supermarkt kunt kopen. Bij de
complexe bieren ontdekken we
de gelaagdheid en de afwisselende smaakaccenten.”
Zijn deze workshops vooral bedoeld voor mannen? Joris merkt
op dat steeds meer vrouwen
geïnteresseerd zijn in bier. “Zij
willen ook weten welke smaken
er zijn en hoe je bier kunt combineren met eten. Dat maakt de

workshops vooral leuker”, lacht
hij. En dat niet-spugen? Dat legt

hij uit tijdens de workshops in
Heesch en Heeswijk.

Beleef ‘The Passion’ in de parochie
De Goede herder
HEESCH/NISTELRODE/VORSTENBOSCH - We zitten nog in
de veertigdagentijd, maar Pasen komt eraan! Met Pasen vieren we de opstanding van jezus
Christus uit de dood.
Voor christenen is dat het belangrijkste feest dat zij kennen.
Maar in onze supermarkten stuiteren voor Pasen de paashazen
bijna van de posters af en lijken
paaseieren haast vanzelf in je
winkelwagentje te rollen. Die
eieren werken commercieel prima. Die hazen ook. Maar met
het echte paasverhaal wil het
niet echt vlotten. Is het nog wel
duidelijk waar het met Pasen eigenlijk om gaat? Niet getreurd!

‘The Passion’ weet ieder jaar
steeds meer mensen te bereiken,
aan te spreken en te inspireren.
‘The Passion’ is een eigentijdse
manier om kennis te maken met
het lijden, sterven en verrijzen
van Jezus Christus. Dordrecht
vormt dit jaar het decor voor
dit voor het christelijk geloof zo
bepalende verhaal, een verhaal
over verraad en opoffering, radeloosheid en hoop, haat en liefde, eenzaamheid en verbinding.
Met #jebentnietalleen legt ‘The
Passion’ dit jaar de nadruk op
aandacht voor elkaar. Dit sluit
aan bij de aandacht in onze samenleving voor eenzaamheid

en de talloze initiatieven om
mensen bij elkaar te brengen.
Als kerken van Geffen, Heesch,
Nistelrode, Nuland, Vinkel en
Vorstenbosch willen we dat die
avond ook doen.
Je bent van harte welkom om
deze muzikale hervertelling van
de laatste uren van Jezus’ leven
op donderdag 18 april met ons
mee te beleven in de parochiezaal aan de Kerkstraat 30 in Nuland.
De inloop start om 20.00 uur. De
live-uitzending is van 20.30 tot
22.00 uur. Voor meer informatie
bel 0412-451215 of mail naar
a.bergsma@parochiedgh.nl.
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‘De natuur is zo mooi,
ik heb weer leren waarnemen’
BERNHEZE – Negen natuurgidsen in opleiding bij IVN Bernheze hebben de natuur op
landgoed De Berkt in Heesch bestudeerd en onder handen genomen. Het resultaat,
afgelopen zaterdag gepresenteerd, maakt de soortenrijkdom in het gebied zichtbaar.
Tekst: Teun Ceelen Foto’s: Edwin Hendriks

zo mooi, ik had dit tien jaar eerder moeten doen. Ik heb weer
leren waarnemen.” Hij heeft de
toestand van de weidevogels
achteruit zien gaan, maar met
uitzondering daarvan gaat het
goed met het gebied, zegt hij.
Brigitte Leijtens, ook in opleiding,
heeft gemerkt dat de planten
door het veranderende klimaat
eerder in bloei staan. Ze is uit
nieuwgierigheid in dit traject gestapt en wil het belang van de
natuur uitdragen. “De diversiteit
en ruimtelijkheid maken dit een
mooi gebied.”

Een officieel moment bij de aangelegde houten steiger om makkelijk bij de beestjes te komen

In de uitgediepte poel op een
steenworp afstand van het landhuis aan de Kasteellaan krioelt
het van de waterdiertjes. De aangelegde houten steiger maakt
het voor kinderen en hun ouders
mogelijk om de beestjes, het
bord meldt 37 verschillende soorten, met een visnetje tevoorschijn
te toveren. De kleine watersalamander, de eenoogkreeft: je kunt
ze bekijken. Dat was zo’n anderhalf jaar geleden wel anders. De

poel stond nagenoeg droog en
was dichtgegroeid met riet.
De gidsen, die een opleiding van
twee jaar volgen, wisten er wel
raad mee. Met de Slootjesdagen
in zijn achterhoofd zag Theo Jacobs, een van hen, mogelijkheden: “Op zulke dagen zie je kinderen enthousiast worden bij het
zien van insecten. Ik dacht: dat
kunnen we met deze poel ook
bereiken.” Met hulp van de an-

dere gidsen in spe en sponsoren
werd de klus geklaard. Houthandel Jacobs en Houthandel Verstegen leverden het hout voor de
steiger, de gemeente Bernheze
plaatste het informatiebord en
Van Boxtel Groep verzorgde de
afgraving.
Theo hoopt dat er op scholen
meer ruimte ontstaat voor excursies naar De Berkt. Die ruimte
zocht hij zelf ook: “De natuur is

Echografie bij FysioCentrum Heesch

Het echo-apparaat om opnamen te maken van het bewegingsapparaat

HEESCH - Binnen de fysiotherapie wordt echografie gebruikt om opnamen van het bewegingsapparaat te maken.
Hierbij moet u denken aan spieren, pezen, slijmbeurzen en gewrichtsbanden. Onder andere
verkalkingen in pezen van de
schouder, afwijkingen in een

achillespees of een aanwezige
slijmbeurs kunnen in beeld worden gebracht.
Door echografie kan worden
beoordeeld in welke mate een
structuur beschadigd is. Hierdoor kan er gerichter een uitspraak worden gedaan over de
mate van weefselschade, de
daarbij verwachte hersteltijd en

kan de juiste behandelkeuze
worden gemaakt.
Voorafgaand aan de echo wordt
een anamnese (vraaggesprek)
en lichamelijk onderzoek uitgevoerd.
Meer informatie
www.fysiocentrumheesch.nl
0412-457067

Tentoongestelde presentaties op
schildersezels maken de omvang
van het werk van de IVN’ers op
11,5 hectare grond tastbaar: een
opgesteld bodemprofiel, een
bankje bij de poel, geïnventariseerde diersporen, paddenstoelen, planten, insecten en vogels.
De vogels laten zich vooral horen
deze zonnige zaterdagmorgen.
Zichtbaar zijn de ooievaar en de
uil op het bankje, maar die laatstgenoemde is van hout. Gemaakt
door Bert Pennings, die ‘m uit
een omgevallen reuzenzilverspar
vervaardigde – net als de bank.
Na het verrichten van de officiële
openingshandeling aanschouwt
Rini Kerstens, bioloog en docent bij IVN, de expositie. Hij is
“onder de indruk” en waardeert

“de praktische inslag”: “Vroeger leidde de verkenning tot een
brochure. Nu kun je als natuurliefhebber meteen aan de slag.”
De IVN’ers kregen les van hem
en ontvingen ondersteuning van
mentoren. Wat bracht hij ze bij?
“Leren kijken, het aanbrengen
van samenhang, en mateloos enthousiasme.”
Ook Frans de Laat, eigenaar van
het landgoed, is enthousiast. Hij
zet zich sinds 1998 in om met
hulp van provinciale regelingen
landbouwgrond om te zetten
in natuur. De IVN-afdelingen in
Uden, Veghel en Oss stomen tevens nieuwe gidsen klaar, veertig
in totaal.
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aan het werk

Zie ook
vacature o
p
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Helpende handen gezocht! Vrijwillig bestuurslid/secretaris/
HEESWIJK-DINTHER - Het Oranjecomité Heeswijk-Dinther is al- penningmeester
weer druk bezig met de organisatie van Koningsdag, zaterdag 27
april. Dit jaar zal het vernieuwde Plein 1969 geheel in het teken
komen te staan van feestelijke activiteiten voor jong en oud.
Voor de spellenmiddag zoeken
we nog vrijwilligers voor de begeleiding van de spellen voor
kinderen van 0 tot en met 12
jaar.
Heb je zin om een helpende
hand toe te steken? Je kunt op
deze dag ook je maatschappelijke stage volbrengen.
Laat het ons snel weten door

een mailtje te sturen naar
koningsdaghd@gmail.com.

Vrijwilligerspunt Bernheze
20% Cyaan • 100% Magenta • 60% Yellow

50% Magenta • 100% Yellow

50% Cyaan • 100% Magenta

Taalvrijwilligers
ONS welzijn gaat starten met een
tweede taalcafé in de avonduren.
Voor dit taalcafé zijn wij op zoek naar
enthousiaste taalvrijwilligers.
Mocht dit je aanspreken dan nodigen we je uit om contact op
te nemen met het Vrijwilligerspunt Bernheze in Heesch,
Femke Prince: 06-14342803,
vpbernheze@ons-welzijn.nl, www.ons-welzijn.nl

VRIJWILLIGERSWERK VERSTERKT!

HEESWIJK-DINTHER - CC Servaes
is op zoek naar aanvulling van
haar bestuur en nodigt bij deze
mensen uit voor de functie van
vrijwillig bestuurslid/secretaris/
penningmeester.
Iedereen die zich betrokken
voelt bij CC Servaes en het dorp
een warm hart toedraagt is van
harte welkom.
CC Servaes is een gemeenschapshuis waarin ruim vijftig
vrijwilligers samen vele inwoners uit Heeswijk-Dinther en ook
daarbuiten gastvrij ontvangen.

Een groot aantal clubs heeft hier
haar thuisbasis; een plek waar je
elkaar kunt ontmoeten en samen
activiteiten kunt ondernemen.
Om ook naar de toekomst toe
als gemeenschapshuis een gezellige, goed functionerende
organisatie te kunnen blijven is
er behoefte aan enthousiaste
mensen die een deel van hun tijd
en energie hiervoor beschikbaar
willen stellen.
Voor meer informatie en/of aanmelding kun je je richten tot:
Jan Bouwman, 06-22235255 of
voorzitter@ccservaes.nl en tot
Tonny van der Ven,

Heeey jij daarr!
vanaf 13 jaa

secretariaat@ccservaes.nl
of 06-20216398.
Ook kun je een kijkje nemen op
www.ccservaes.nl.

extra zakcentje
bijverdienen?

We zijn op zoek naar bezorgers voor DeMooiBernhezeKrant in
HeesWijK-DintHer
Ongeveer 130 kranten. Zandkant, Heide, Heibloemsedijk,
Zandkantsehoeve, Dopheiweg, Kaathovensedijk, Rukven, Heescheweg,
Meerstraat en Jan van den Boomstraat.
interesse?
Mail of bel voor meer informatie naar 0412-795170 of
bezorging@bernhezemedia.com en vraag naar Heidi.
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Meierijsche Museumboerderij
viert ‘Lentekriebels’
HEESWIJK-DINTHER - je bent van harte welkom zondag 14 april tussen 11.00 en 16.00 uur bij ons lente
evenement. Op het terrein en in het museum is van alles te doen! vol trots showen onze tuinmannen
en -vrouwen onze inmiddels ingezaaide en aangeplante historische groentehof. Daar groeien groentesoorten, die je tegenwoordig bijna niet meer tegenkomt! je mag helpen met het zetten van plantjes. In
de boerderij kom je de echte boer en de boerin tegen. Ze zitten samen bij het brandende vuur in ‘den
herd’ en ze vertellen graag over het vroegere boerenleven. Ook mag je met hen op de foto!
maakt door onze 75 vrijwilligers,
zijn allemaal te koop. Ons terras
is open voor een lekkere pannenkoek, of een heerlijk drankje.

plantjes en Het
boerenleven van
vroeger

Ponyclub De kleine
heemskinderen haalt
spullen op
NISTELRODE - Ponyclub De kleine Heemskinderen haalt zaterdag
13 april vanaf 9.00 uur spullen
op voor de rommelmarkt.
Heb je goede bruikbare spullen
die je liever niet aan de weg wilt

zetten? Laat het ons weten! We
bellen dan even aan om ze bij je
op te halen.
De kinderen van de ponyclub rekenen op je! Bij voorbaat dank!
pcdekleineheemskinderen@
gmail.com

Tweede Paasdag
internationaal
accordeonfestival

Droom bij ons even weg en beleef het rustige, Brabantse platteland. Weinig stress, een goed
gesprek, een ‘bekske’ koffie en
vooral tijd voor elkaar!

Op de antieke maar uiterst
nauwkeurige bascule wordt, als
je dat aandurft, je gewicht vastgelegd. Je leert over het harde
werk vroeger, want er mag met
de hand gedorst worden. Er zijn
veel aaibare dieren zoals een lieve pony waarop kinderen een
ritje mogen maken. Er wordt

met klei en met speksteen gewerkt en natuurlijk kunnen er
veel spelletjes gespeeld worden.
Het lekkere versgebakken museumbrood, het ‘Cunera-slukske’,
onze ‘pijl en bogen’, de Meierijsche Museumboerderij-honing
en allerlei leuke voorwerpen,
voor een groot gedeelte ge-

En al kom je er voor het eerst of
is het je 50ste keer; ons museum
met het mooie oude interieur en
de vele verhalen van toen blijft je
altijd boeien.
Meer info over dit verrassende
museum lees je op
www.museumboerderij.nl. Volg
ons ook op Twitter en Facebook.
Tot zondag, dan buurten we verder!

FiLMHuiS de PaS:

tOdOS LO SaBen

Todos lo saben met Penélope Cruz en Javier Bardem in de
hoofdrollen, is een spannende

film waarin de verhoudingen
binnen een Spaanse familie op
scherp worden gezet door de
vermissing van een kind. Laura
(Penélope Cruz) en haar gezin
reizen vanuit Buenos Aires terug
naar haar geboortedorp in Spanje voor een huwelijk. De bruiloft
is een grote reünie met de hele
familie, dorpsvrienden en haar
oude liefde Paco (Javier Bardem).
Wanneer het feest ruw verstoord
wordt door de verdwijning van

Maandag 15 en dinsdag
16 april 20.00 uur € 5,-.
Laura’s dochter, staat het leven
van de Spaanse familie op z’n
kop. In hun zoektocht naar antwoorden komen lang verborgen
familiegeheimen boven drijven.
132 minuten, drama.
Verwacht 19 april: A Star is Born.

Méér?... Zie www.de-pas.nl/agenda/film!

NISTELRODE - Op tweede Paasdag, maandag 22 april, wordt voor
de 31ste keer het internationaal accordeonfestival gehouden. Dan
zullen de grote kopstukken uit de accordeonwereld elkaar ontmoeten bij Partycentrum ’t Maxend.
Het programma is gevarieerd
en interessant voor iedereen die
van accordeonmuziek en het bespelen ervan houdt. Het is een
gezellig evenement, met spelers
uit België, Duitsland en natuurlijk Nederland. Ook zijn er enkele plaatselijke beroemdheden die
hun kunsten komen vertonen.
Het festival heeft twee podia.
Op het hoofdpodium staat een
vakkundige drummer die voor
de begeleiding zorgt; het tweede podium is een open podium,
waar iedereen zijn of haar klanken ten gehore kan brengen.
Ook zal er een verkoopstand
van accordeons en trekzakharmonica’s zijn.
Onder het genot van een hapje
en drankje zullen diverse artiesten voor jou optreden en er zal

zeker plaats op de dansvloer zijn
voor een dansje. Er is ook een
grote paasloterij waar prachtige
prijzen te winnen zijn.
Dit festival, dat al dertig jaar een
succes is, wordt georganiseerd
door het Bernhezer Gehandicapten Bal (BGB). Deze organisatie
organiseert diverse evenementen om geld in te zamelen voor
het Groot Bernhezer Verkleedbal
dat op de eerste zondag in november gehouden wordt.
Om 10.00 uur gaat de deur
open, de entree bedraagt € 2,-.
Dit komt geheel ten goede aan
de BGB. Om 11.00 uur gaat
het programma van start. Voor
informatie kun je een mailtje
sturen naar bgb@verkleedbal.nl
of bel naar Partycentrum ’t
Maxend, 0412-611251.
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Lezing Anselm Grün
De bekende monnik Anselm Grün vertelt over
de wijsheid van de woestijnvaders
HEESWIJK-DINTHER - De wereldwijd bekende spirituele auteur
Anselm Grün verzorgt zaterdag 13 april een lezing in de Abdij van
Berne naar aanleiding van het verschijnen van zijn nieuwe boek
‘Een jaar met de woestijnvaders’.
Abbas Mozes vraagt aan Abbas
Silvanos “Kan een mens elke dag
opnieuw beginnen?” Silvanos
antwoordt daarop: “Als hij een
werker is, dan kan hij zelfs elk
uur opnieuw beginnen.”

Anselm Grün

angst, woede, afgunst en lusteloosheid. Anselm Grün laat in
zijn boek en lezing zien dat ook
de hedendaagse mens hiervan
kan leren. Oude wijsheid komt
zo opnieuw tot leven.
Anselm Grün is monnik in de Abdij Münsterschwarzach (Duitsland) en een van de bekendste
spirituele auteurs. Zijn boeken
zijn bestsellers. Over de grenzen
van confessies heen is hij voor
velen een gids en spiritueel pionier.

HEESCH - Halleylid Rob van
Mackelenbergh geeft vrijdag
12 april bij Sterrenwacht Halley
een lezing over Kennedy Space
Center. Aanvang van de lezing
is 20.00 uur.
Al jarenlang bezoekt Rob van
Mackelenbergh regelmatig Kennedy Space Center in Florida,
waar de ruimtevaartorganisaties
NASA en SpaceX van Elon Musk
veel van hun raketten bouwen
en lanceren.

In de woorden van de eerste
monniken, de Woestijnvaders,
vindt men een schat aan levenservaring en beproefde wijsheid
in de omgang met emoties als

‘Oude wijsheid komt
opnieuw tot leven’

Lezing over Kennedy Space
Center in Florida

Datum: zaterdag 13 april.
Aanvang: 14.00 uur.
Plaats: Abdij van Berne,
Abdijstraat 49, Heeswijk.
Entree: € 15,- (inclusief
consumptie).
Reserveren
Plaatsen dienen vooraf gereserveerd te worden via
activiteiten@bernemedia.com.
Aanmelding is definitief na ontvangst van betaling van € 15,per persoon op bankrekening
NL19 INGB 0000 825536 ten
name van Boekhandel Berne
onder vermelding van Anselm
Grün, 13 april en je naam.
Let op: de lezing is in het Duits!

Lezing met
indrukwekkende
beelden
Telkens staat hij vooraan en komt
hij op plaatsen die niet toegankelijk zijn voor de gewone bezoekers. In veel gevallen stelt hij
zijn remote-camera op nog geen

Falcon9 SpaceX

paar honderd meter afstand op
van de raket die de lucht in gaat.
Hij is van nabij getuige van rakettrappen van SpaceX die terugkeren en een zachte landing
maken. In zijn lezing laat hij
indrukwekkende beelden zien
van lanceringen en wat daaraan

Foto: Rob van Mackelenbergh

voorafgaat en daarna komt.
Reserveren voor de lezing is niet
nodig. De entree voor niet-Halleyleden bedraagt € 7,50.
Sterrenwacht Halley
Halleyweg 1, Heesch
www.sterrenwachthalley.nl.

Liederentafel in CC De Pas
HEESCH - Er kan weer gedanst
en gezongen worden in CC De
Pas en wel op woensdag 17
april.

ge liederentafelorkest. Hopelijk
kan zangeres Willemien dan ook
weer van de partij zijn als kers op
de taart.

Het is weer de derde woensdag
van de maand en steevast gaan
de voetjes dan van de vloer op
de muziek van het driekoppi-

Ook degenen die speciaal komen om de gespeelde nummers
mee te zingen komen ruim aan
hun trekken; zo is er voor elk wat

wils. Het is deze maand alweer
de voorlaatste mogelijkheid voor
de zomerstop. Met de liederentafel van mei sluit het seizoen,
om in september weer van start
te gaan.
De avond begint om 20.00 uur
en de entree is € 2,-. Iedereen is
van harte welkom.
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Gashandel Willemsen is verhuisd naar Zeeland
de nodige discussie gezorgd. In
2015 leek het er zelfs even op
dat de verhuizing nooit meer
plaats zou vinden.
Toch kwam de situatie omtrent
de verhuizing onlangs in een
stroomversnelling en Tim is hier
dan ook erg dankbaar voor. “Er
zijn mensen die echt hun nek
hebben uitgestoken voor onze
verhuizing.”
De verhuizing van de gashandel
valt samen met het pensioen van
vader Tonny. Tim neemt zijn bedrijven over, waardoor Tonny nu
van wat extra vrije tijd kan genieten. “Hij blijft natuurlijk wel
werken op de zaak. Hij is veel te
belangrijk voor ons en we willen hem dan ook nog lang niet
kwijt”, zegt een zichtbaar trotse
Tim.
Tim Willemsen

Tekst en foto: Siem van Merwijk

Een stukje rust
Door de verhuizing hoeft Tim

nog maar tussen twee locaties
te pendelen in plaats van drie.
“Naast de bedrijven in Schaijk en
Zeeland heb ik een zaak in Oss
waar ik drie dagen in de week
ben”, vertelt hij. “Het geeft wel
een stukje rust dat ik nu nog
maar tussen twee plaatsen hoef
te pendelen in plaats van drie.”
Voor Tim zijn er dus de nodige veranderingen, maar klanten hoeven
hier volgens hem absoluut niet
voor te vrezen: “Voor hen verandert er buiten het feit dat we van
locatie veranderen helemaal niets.
De service en het aanbod blijven
gewoon hetzelfde.”
Gashandel Willemsen is telefonisch bereikbaar op
06-54650715.
Voor meer informatie en openingstijden kunt u kijken op
www.gashandelwillemsen.nl.

ZEELAND - Waar Gashandel Willemsen jarenlang in Schaijk gevestigd was, is het begin maart verhuisd
naar de Kerkstraat 117 in Zeeland. Hiermee ging een lang gekoesterde wens van eigenaar Tim Willemsen in vervulling. Op deze plek zitten tevens de ondernemingen van zijn vader Tonny, die binnenkort
met pensioen gaat. Vanaf dat moment neemt Tim de zaken over.
In 2013 nam Tim de gashandel
over van familie Van Schaijk.
Na de overname was zijn doel
vrij snel duidelijk: de zaak naar
de Kerkstraat in Zeeland halen.
Waarom? Het tankstation en de
tuin- en parkmachinesspeciaalzaak met bijbehorend slijp- en
reparatieservice van vader Tonny zijn hier reeds gevestigd. Tim
wilde zijn gashandel hier maar

al te graag bijvoegen. “Door te
verhuizen worden alle bedrijven
in Zeeland geconcentreerd”, legt
hij uit. “Dit is gunstig voor mij,
want dan hoef ik niet meer tussen de verschillende locaties te
vliegen.
Maar het is ook zeker prettiger
voor de klanten. De lijntjes tussen de zaken zijn dan immers
nog korter.”

Stroomversnelling
Dat de verhuizing pas zes jaar na
de overname plaatsvindt heeft
met diverse zaken te maken,
volgens Tim. “Er komt gewoon
heel veel kijken bij zo’n verhuizing. Zeker omdat het verkrijgen
van vergunningen niet erg makkelijk is voor een gashandel.” De
gashandel en de verhuizing hebben binnen de gemeente voor

Openingstijden
Gashandel Willemsen in Zeeland
Maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur
Zaterdag van 9.00 tot 12.00 uur. Zondag gesloten.
Gasservice Oss in Oss
Maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur.
Zaterdag van 9.00 tot 12.00 uur. Zondag gesloten.
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Foto-expositie
‘Daar zit muziek in’

BBQ-dag bij De Wit Schijndel

HEESWIJK-DINTHER - Koor Vivace uit Heeswijk-Dinther bestaat 20
jaar. Een van de activiteiten die in het kader van dit jubileum wordt
georganiseerd is de foto-expositie ‘Daar zit muziek in’. In de periode van 11 april tot 27 mei is in zorgcentrum Laverhof een selectie uit
de bijna 100 ingezonden ‘muzikale’ foto’s te bezichtigen.
De opening van de tentoonstelling vindt op 11 april om 19.00
uur middels een miniconcert
plaats.
Vele inwoners uit de gemeente
Bernheze hebben de moeite genomen een mooie foto in te zenden, hetgeen heeft geresulteerd
in een zeer gevarieerde serie foto’s.
Een bezoek aan deze gratis toegankelijke expositie is zeer de
moeite waard. Laat je verrassen!

Vivace 20 jaar hoorbaar
Met vijf zintuigen zijn wij ooit geboren
het voelen springt er ’t meeste uit
want is gegund aan heel de huid
terwijl we dubbel zien en horen.
Er is veel verschil in onze smaken
gebundeld in de tong en mond
en waar wat stank vliegt in het rond
wil men het ruiken wel eens staken.
Maar toen jullie elkaar als Vivace
twintig jaar geleden ontmoetten,
kwam aan jullie tuig een zesde zin
want van je hoofd tot aan je voeten
sloop iets nieuws je schedel in
niet voel- of tastbaar, zonder plicht
maar wel zeer duidelijk hoorbaar,
in een open vocaal vergezicht.
Ad van Schijndel, 6 april 2019

SCHIJNDEL - Wanneer de zon weer gaat schijnen gaan overal in Nederland de barbecues aan. Het zorgt
voor gezelligheid en lekker eten. Daarom organiseren wij op 13 april de BBQ-dag bij De Wit Schijndel.
Voor de liefhebber, van jong tot oud, is er op deze dag van alles te beleven en zijn er diverse aanbiedingen.
De meest unieke barbecues
Op deze dag zijn meer dan vijftien barbecue-merken aanwezig, met daartussen de beste en
mooiste barbecues. Zo is Napoleon aanwezig met de Tuktuk-BBQ en in de Dutch Oven
van Camp Chef worden heerlijke stoofpotjes bereid. Cobb zal
demonstreren hoe snel en veilig
hun barbecues zijn, terwijl Traeger hun technische palletbarbecues met een traditionele look
presenteren.
Ook Bastard is aanwezig met
een Volkswagen-busje vol nieuwe kamado barbecues. Geen
fan van het grillen? What a Wok
bereidt heerlijke en gezonde
maaltijden in hun wok voor onderweg.
De beste Grillmasters
Weber pakt groots uit met maar
liefst zes barbecues onder leiding
van TV-kok Jeremy Vermolen.

Hij zal uitgebreide demonstraties
geven en natuurlijk uw brandende vragen beantwoorden. Ook
Outdoorchef is aanwezig met
hun beste kok voor een heerlijk
stukje vlees. OFYR zet hun enorme vuurschaal bij ons neer voor
een sfeervolle demonstratie. Big
Green Egg demonstreert hun bekende barbecues en ze hebben
ook gedacht aan de kleintjes,
want voor hen nemen zij een
springkussen mee!
En nog veel meer!
Kom ook langs bij de demonstraties van Boretti, Kamado Joe,
Campingaz en Cadac. Ook zij
bakken en braden de hele dag
door heerlijke gerechten voor u
om te proeven. Of geef uw dag
wat meer smaak met de kruiden
en sauzen van Grate Goods en
Resaco. Mocht u na deze dag
zelf de smaak te pakken hebben,
dan kunt u zelfs vlees van de

slager van Puur Brabant meenemen. Ten slotte is goed gereedschap essentieel. De messen van
Homeij maken het voorbereiden niet alleen leuker, maar ook
makkelijker.
We ontvangen alle barbecueliefhebbers graag op 13 april. De
Wit is zoals gewoonlijk geopend
van 9.30 tot 17.00 uur.
De demonstraties vinden plaats
van 11.00 tot 16.00 uur. Maak
er meteen een gezellig dagje uit
van en bekijk het uitgebreide assortiment op onze verschillende
afdelingen.
Parkeren is gratis en uw hond
mag mee naar binnen! Na het
winkelen kunt u tot rust komen
in Lunchcafé Le Blanc of het
Snackpaviljoen terwijl de kinderen zich vermaken in Kinderland
of op de opblaasbare stormbaan
buiten!

Concert door het Arnhems
Slavisch Koor ‘Russische Passie’
Berne-Anders activiteit op zondag 14 april om 15.00 uur
HEESWIJK-DINTHER - Een week voor Pasen is het Passie-concert van het befaamde Arnhems Slavisch
Koor (ASK) een aanrader. Het ASK verzorgt op zondag 14 april in de Abdijkerk van Berne een concert
waarin het ons laat meeleven met de gezangen uit de Passieperiode, vanuit de oosters byzantijnse
traditie.
Het thema van dit concert is
‘Russische Passie’ en het sluit
aan op de Veertigdagenperiode voor Pasen. De tijd van bezinning en van de hoop op de
overgang van dood naar nieuw
leven. Daarom als ondertitel de
tekst ‘Hoor toch hoe ik zucht, er
is niemand die mij troost’ uit het
eerste Klaaglied.
Als geen andere tijd van het jaar
komen de hoogte- en dieptepunten van het menselijk leven
hierin tot uitdrukking. Van rouw
naar leven, van afscheid naar
vreugde, van angst naar liefde.
Het is er allemaal. En het is intens.
Het Arnhems Slavisch Koor
kwam bijna 50 jaar geleden op
initiatief van Russische vluchtelingen tot stand en heeft veel

concerten in binnen- en buitenland gegeven. Het koor staat al
geruime tijd onder leiding van
de Russische Svetlana van Wielink. Overeenkomstig de traditie
in de oosterse kerken zingt het
koor altijd a capella. De Slavische
muziek wordt breed gewaardeerd. Het kent uitzonderlijke
akkoorden, heeft een meditatieve kracht en is ontroerend door

zijn intensiteit. Je bloed gaat er
van tintelen!
Toegang voor het concert is
€ 10,- inclusief koffie/thee tijdens de pauze. Aanvang 15.00
uur, kerk open vanaf 14.30 uur.
Reserveren gewenst via
berne-anders@abdijvanberne.nl.
Je kunt ook kaarten kopen in de
kerk.

Woensdag 10 april 2019
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Koningsdag op De Misse:
kramen te huur!
HEESCH - Het Oranjecomité Heesch organiseert zaterdag 27 april
op de Misse activiteiten voor jong en oud. Er is onder andere een
spullenmarkt voor de jeugd waar ze speelgoed, spelletjes en andere
spullen kunnen verkopen. Ze kunnen zich hiervoor aanmelden via
oranjecomiteheesch@outlook.com en dit is gratis!

koningsk
do
ag
ningsdag

Dit jaar zijn er ook twintig kramen te huur voor volwassenen.
De prijs hiervan is € 20,-. Het
zijn kramen met een dakje en
ze worden vooraf opgebouwd.
Het is geen rommelmarkt, maar
bedoeld voor het verkopen van
bijvoorbeeld streekproducten of
019
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Koningsspelen: Wat is er nu
leuker dan samen sporten?
NISTELRODE - De twee basisscholen gaan vrijdag 12 april weer sámen de Koningsspelen vieren. Op de
sportvelden van Prinses Irene en TC Telro spelen vele teams waarin zowel kinderen van basisschool De
Beekgraaf als kinderen van basisschool ‘t Maxend spelen, zodat ze vooral mèt elkaar gaan bewegen,
sporten en spelen.

trekkelijke en gevarieerde markt
van maken, dus het Oranjecomité beslist of de te verkopen artikelen passen binnen het thema.
Vol = vol, dus meld je snel aan
via oranjecomiteheesch@
outlook.com.

KRAMEN MET EEN
DAKJE EN VOORAF
OPGEBOUWD
Ook zijn we nog op zoek naar
enthousiaste inwoners die ons
een handje willen helpen op die
dag of het Oranjecomité komen
versterken. Met vele handen
maken we er een fantastische
dag van!

Koningsspelen 2018 - Nistelrode

De sportieve dag wordt voorafgegaan door een feestelijk en
ook gezond koningsontbijt op
de eigen school. Daarna gaan de

Foto: Edwin Hendriks

kinderen op weg naar het sportpark waar de groepen 4 tot en
met 8 van 9.30 tot 12.00 uur samen zullen gaan voetballen, vol-

leyballen, korfballen, tennissen
en aan streetdance doen.
De groepen 1 tot en met 3 van
basisschool De Beekgraaf gaan
na het koningsontbijt naar speeltuin Elckerlyc in Oss. Voor de
kinderen van groep 1 tot en met
3 van basisschool ‘t Maxend zijn
na het koningsontbijt sport- en
spelactiviteiten georganiseerd.
Als ouders, opa’s, oma’s of andere belangstellenden willen komen kijken; iedereen is van harte
welkom op zowel het sportpark
als basischool ‘t Maxend. Op
die manier kan er vanaf de zijlijn
voor álle kinderen veel positieve, sportieve en vooral gezellige
aanmoediging zijn. We hopen
op goed weer én een sportieve
dag!

10.00 UUR OPENING
MET FANFARE EN GILDE

Koningsdag in het hart van Nistelrode
GROEP 1 T/M 3:
SPELLENCIRCUIT
SPRINGKUSSENS
POPPENTHEATER
EN VEEL MEER!

misGROEP
het
niet
!
4 T/M
8:

6 METER HOGE KLIMWAND!!
ZATERDAG
27 APRIL
LEVEND TAFELVOETBAL
LIMBO DANCE EN

NISTELRODE - Koningsdag Nistelrode voor alle basisschoolkinderen uit Nistelrode.

KUSSENGEVECHT
IN HET HART
VAN NISTELRODE
EN VEEL
MEER!
OP EN ROND
HET RAADHUISPLEIN
N

MELD SPELLETJESOCHTEND
JE AAN VOOR 16 APRIL A.S.!!!

VOOR ALLE KINDEREN VAN NISTELRODE
KONINGSDAGNISTELRODE
@HOTMAIL.COM
10.00
UUR OPENING
MET FANFARE EN GILDE
Kom
je ook!
GROEP 1 T/M 3:
SPELLENCIRCUIT
SPRINGKUSSENS
POPPENTHEATER
EN VEEL MEER!

GROEP 4 T/M 8:
6 METER HOGE KLIMWAND!!
LEVEND TAFELVOETBAL
LIMBO DANCE EN
KUSSENGEVECHT
EN VEEL MEER!

MELD JE AAN VOOR 16 APRIL A.S.!!!
KONINGSDAGNISTELRODE
@HOTMAIL.COM

Kom je ook!

Je kunt je opgeven voor 16 april
via:
koningsdagnistelrode@hotmail.com
Vermeld het volgende in je mail:
- Naam en achternaam van het
kind.

- Schoolnaam en de groep van
het kind.
- Naam en telefoonnummer van
de ouder die meehelpt.
Koningsdag Stichting Jeugdbelangen (SJB) kan helaas geen verantwoordelijkheid voor de kinderen
dragen en daarom vragen wij ouders altijd in de buurt te blijven tijdens deze activiteit of door zich op

te geven als begeleider. Op deze
manier kunnen we er met zijn al-

OPGEVEN VOOR
16 APRIL
len voor de kinderen een onvergetelijke Koningsdag van maken.

- 10.00 uur opening met Fanfare
en Gilde.
- Groep 1 t/m 3: Spellencicuit Springkussen - Poppentheater
en nog veel meer.
- Groep 4 t/m 8: 6 meter hoge
klimwand - Levend tafelvoetbal Vang hem vlug - Diverse XL
games en veel meer.

Foto’s: Michel Roefs

Meer foto’s op: www.mooibernheze.nl
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auto & Motor
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Zomertijd? Banden wisselen!
BERNHEZE – Zomerbanden bieden bij 7 graden Celsius en hoger meer grip dan winterbanden. Handige
vuistregel: gaat de zomertijd in, dan verwissel je de winterbanden voor zomer-exemplaren. nu even
regelen dus!
slijt bijvoorbeeld harder - en kun
je beter op een zomerband rijden.
Dat verwisselen is het gemakkelijkst te doen bij je plaatselijke
garage.
Allseason-banden
Nou is die bandenwissel twee
keer per jaar voor veel mensen
wél een dingetje. De oplossing
kunnen allseason-banden zijn.
De naam zegt het al, die kunnen

winterbanden voor
de wintersport

Zo’n twintig jaar geleden zaten
er het hele jaar dezelfde banden
onder je auto. Maar tegenwoordig zijn banden technisch zo
goed, dat er aparte zomer- en
winterbanden zijn. Elk met hun
specifieke eigenschappen om
zoveel mogelijk grip te bieden.
Extra veilig dus, maar er is één
ding waarmee je rekening moet

houden: verwissel op tijd van
winter- naar zomerbanden en
vice versa. Het maakt namelijk
écht uit in de hoeveelheid grip.
Bij 7 graden Celsius of lager is
een winterband veiliger dan een
zomerband. Hij heeft dan bijvoorbeeld een kortere remweg.
Maar boven de 7 graden heeft
de winterband juist nadelen - hij
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SchadeherStel

Gratis leenauto • Geen eigen risico • Onderhoud • Service
• Audi A3 1.6 TDI Sportback Ambition
Plus, PDC, navi clima, xenon, 2013

• Opel Meriva 1.6 16V, airco,
el. ramen, trekhaak, 2005

• Audi SQ5 313 PK! Camera, leder/alcantara,
zwenkbare trekhaak, 20 inch, enz.! 2014

• Opel Vivaro 2.0 CDTI L2H1, 125.000 km, airco
3-pers., 2011

• BMW 320i High EXE: leder, sportstoelen,
el. zonnedak Navi, PDC, trekhaak, 2008

• Renault Captur 0.9 Tce Leder, Camera,
PDC V + A , Stoelverw., enz. 2015

• Ford Focus Station navi, PDC, afn. trekhaak,
119.000 km, 2012

• VW Beetle 1.2 TSI, airco, centr. vergr, wit, Navi,
99.000 km 2012

verkocht

• Mini Cooper 1.6i , Airco, Panoramadak, 17 Inch, • VW Polo 1.4I, 16v, 3-drs, airco, electr. ramen +
Half leer, El. Ramen, Centrale
spiegels, 239.000 km, 2006
vergrendeling op afstand 2002
• VW Tiguan 2.0 TDI 177 PK 4-Motion Aut. Navi,
• Nissan Qashqai 2.0 i, Acenta, 140pk, navi,
Bi-Xenon , Camera , Stoelverw. 99.000 km, 2013
panormadak, camera, 74.000 km, 2010
• VW Touran 1.4 TSI navi, camera trekhaak,
• Nissan Qashqai 2.0 tekna, 140pk, navi,
stoelverwarming 2011
panormadak, camera, 103.000 km, 2011

www.autobedrijflangens.nl

vier seizoenen onder de auto
blijven zitten. In 2018 zijn allseason-banden getest. Het is niet
het ei van Colombus (een echte
zomer- of winterband presteert
beter), maar voor gebruik in Nederland is het prima geschikt.
Ga je op wintersport dan is het
verstandig echte winterbanden te monteren. Wel is het zo
dat alle allseason-banden die in
2018 zijn getest wettelijk voldoen als er winterbandenplicht
geldt, zoals in Duitsland en in
Oostenrijk. Ze zijn te herkennen
aan het bergen/sneeuwvlokje
symbool.
Bron: ANWB

waarom
bandenspanning
controleren?

OP DIESEL/BENZINE/LPG

(*Op basis van de DK brandstof adviesprijs.
Deze korting vervangt de huidige korting)
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Verkoop nieuwe en gebruikte auto’s • Bovag garantie
Nationale Autopas • A.P.K. Keuringen • Inbouw autoalarminstallaties
Alle soorten reparaties • Ook voor schade en spuitwerk
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Fiat 500 zeer apart 40.00 km airco .......... 2007
Audi A1 1.2 Tfsi Admired wit two tone
Fiat Panda 4200 km. ................................ 2009
vol opties 66.000 km
2013
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Honda
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km 2014
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km. ..........
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Z1.OXV
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MokkaEasytronic
X 1.4, turbo
black12V
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Corsa 1.2
5-drs
20.000 km. airco ....2018
2010
navigatie,
6.000
km!
Opel Omega 2.0i aut. 141.000 km. airco .. 1999
Opel Zafira 1.8 Cosmo navigatie
2009
Opel Vectra 1.6 16V ................................. 1998
Peugeot
allure, panoramadak, 2006
Opel
Zafira2008
1.9D1.2......................................

Opel Zafira 2.0 DTH ................................. 2003
Renault Megane station, 1.4 Tce airco,
Opel Zafira 2.2i Elegance 80.000 km. ...... 2002
navigatie, 113.000 km
2011
Opel Zafira Y20 DTH ................................. 2005
Renault
km,
PeugeotMegane
206 2.0 1.2
16VTce,
GTI 23.000
.........................
2001
bose uitvoering,
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2016
Peugeot
206 1.4i 16V
85.000 km. ............
2006
Peugeot
..2004
Seat
Ibiza206
1.2cc 1.6 16V quiksilver 55.000km
2011
Peugeot 206 rally car 20i 16v heel apart en snel..2004
Suzuki
S-cross
1.0 jetboost,
automaat, 1999
Peugeot
306 Break
1.6 ............................
vol opties,
km!airco 64.000 km. .....
2018
Renault
Clio8.000
1.2 16V
2006
RenaultKangoo
Clio 1.6 1.2
16VTCe,
airco navi,
........................
2003
Renault
clima,
Seat
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16V Sensation
49.000 km2014
... 2006
vol opties,
57.000
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Suzuki Jimny 4+4 ................................... 2000
Suzuki Swift
4-drs. 9.000 km. .................. 2010
Wordt
verwacht:
Toyota Aygo
aircoScenic
20.0001.2,
km.Tce
..................
Renault
Grand
bose, 2008
Volkswagen
cabriolet
...1994
uitvoeringGolf
44000
km 85 kW 2.0 aut2017
Volvo XC70 d5 automaat .......................... 2005
Motor Yahama XJR 1300 grijs zwart ......... 2003

navi, 33.000 km
2016
www.autobedrijf-timmermans.nl - www.autotrack.nl - www.trekhaken.nl
www.autobedrijf-timmermans.nl - www.autoscout24.nl - www.trekhaken.nl

uit elke band ontsnapt continu een beetje lucht. Daarom
is het belangrijk om maandelijks de bandenspanning te
controleren.
Een te lage bandenspanning
is slecht voor het brandstofverbruik, maar ook voor de
wegligging. Bovendien wordt
een zachte band snel heet,
waardoor er meer kans is op
een klapband. Een te hoge
bandenspanning is ook niet
goed: dit zorgt ook voor een
slechter contact met de weg
en een hogere bandenslijtage.

Een greep uit onze voorraad!

• APK - keuring
• Reparaties en onderhoud van alle auto’s
Merivabedrijfsauto’s
1.6 Automaat
2005
2007auto’s
€ 2950,- en Opel
•Citroen
In- C1
en1.0-12V
Verkoop van
lichte
2003
C4 2.0-16V
•Citroen
Wielen
enVTSbanden2005 € 2950,- Peugeot Partner 1.4 MPV
Citroen C4 1.6 VTi Automaat

2009

€ 3450.-

Renault Clio 1.2-16V

Een
greep uit voorraad
Renault Twingo 1.2 Air
Citroen C4 Picasso panoramadak 2009 € 7950,-

Alfa 156 jtd 1.6 impression, zwart 2003
Citroen
C4 Grand
Picasso
7 pers. 2010
Audi
A4 blauw
Metalic
div. opties
2001
Citroën
C5
br.1.8
grijs
met.
2004
Fiat Panda 1.2 Emotion
2004
Citroen Xsara picasso blauw met. 2003
Edizione Cool
2007
2 Fiat
CV 6Panda
blauw 1.2
(belastingvrij)
1971
Citroën
XaraPlus
Pic.1.8
gr. met.
2004
Fiat Panda
0,9 Turbo
2012
Citroen Xara Coupé
1999
Hyundai
Accent
1.4i
2010
Daihatsu Yong yrv zwart
2002
Dodge
Ram
vanMulti
2.5 td, blauw met. 2002
2001
Hyundai
Atos
Fiat Scudo combi, 8 pers. ex btw
1997
Hyundai
78 Dkm16Airco
2006
Ford
FocusAtos
stationcar,
16v
2002
Ford
zwart
2002
Kia Focus
Picantostationcar,
1.0
2007
Ford Ka
meeneemprijs
1998
Mercedes
A140
long
Elegance
2005
Ford Transit connect, ex btw
2004
Hyundai Tucson 2.0 bull en side bars 2005

Bron: ANWB
Réparateur agréé
“AVANTAGE” :

la nouvelle gamme
économique pour
l’entretien de votre véhicule
S O L U T I O N
Sticker réparateur.indd 1
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€ 4.950,6750,€€4.750,€€3.950,2750,€ 3.900,3250,€€4.950,€€4.950,5450,€ 1.500,€
3750,€ 2.750,€€1.999,1850,€ 1.999,2750,€€3.499,€€2.750,2499,€ 650,€
3499,€ 3.250,€ 7.750,-

€ 4499,€ 2499,-

2009

€ 3950,-

2008

€ 4499,-

Jaguar XJ 6 lwb 4.2 plaatje
1987 € 8.250,Mazda 2 automaat, 28dkm
2005 € 6.450,Cabriolet
Mazda 323 f zwart, verlaagd, div opties 2002 € 3.800,BMW
Z3MX
Widebody
6 Cyl.
Mazda
5 cabrio,
zeer nette staat 1991 €€6950,2.950,Mercedes 250 TD autom.youngtimer 1996 € 5.950,Ford Street Ka
2004 € 3750,Peugeot 307 hdi break
2007 € 7.600,Peugeot
2.0-16V
2002
Peugeot206
206CCCC
cabrioZwart
2006 €€3450,6.950,Renault Clio 1.4 bebop nieuwe apk 1994 € 750,Peugeot 206 CC 2.0-16V
2005 € 4950,Renault Laguna break 1.6 16v 2000 € 1.450,Renault 307
Megane
Scenic
lgp, g3 2004
1999 €€5750,1.499,Peugeot
CC 2.0-16V
Zwart
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,-

AUTO VAN DE WEEK:

Opel Meriva Automaat van € 4499,- NU € 2999,-
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Grenzeloos BernheZe
LuChTPOST

hAnS en MArie-jOSÉ
Wij, Hans en Marie-josé
Egelmeer zijn in 2000 begonnen
met la Colline, een chambre
hotel in het Zuid-Franse Pont de
Barret. In 2017 zijn wij gestart
met een nieuw gastenverblijf
ongeveer 15 kilometer verderop.

www.hansenmariejose.nl

Huwelijk in de hemel
We lopen onderlangs Dieulefit,
waar de volkstuintjes ophouden
en het riviertje de Jabron,
eikenbosjes en houtwallen
beginnen. Een oud baasje
strooit wat broodresten over
zijn landje. “Uit liefde voor zijn
gevederde vriendjes?” Nou,
was meer bedoeld voor één
speciale vogel. Had hem drie
dagen in zijn schuurtje gehad - zijn vleugel was kapot- maar
hij vloog alweer. “Kijk daar zit ie”. “Kra, kra”, want het ging
om een kraai, zag ons ook. Het baasje had een haat-liefde
verhouding met de vogel, vertelt hij. Had hem tot bloedens
toe in zijn neus gepikt, toen hij het beestje wilde laten gaan.
“Dan moet je wel echt van vogels houden!” “Ne rien”,
(het is niets). “Maar het zijn slimme vogels, misschien was
hij wel bang voor de ‘casserole’?” “Bien possible!” (heel
goed mogelijk). En met een “bonne journée” (fijne dag nog)
stapten we verder. De meeste Fransen houden inderdaad
van vogels, maar het liefst wel in de pan. ‘Lijsters met verse
truffels’, ‘leeuwerik met gefruite zwezerikjes’, of ‘kwartel
in bladerdeeg met foie gras’, betekenen een ‘in de hemel
gesloten huwelijk’ voor de Franse lekkerbek. Oudjes in het
dorp vertellen hoe zij in hun vrije tijd vogeltjes strikten, deze
met lijmstokjes, spreeuwenpotten of in hun netten vingen,
voor verkoop aan de gegoede burgers. ‘Lijster, haar vleesch is
fijn van smaak en zeer gezocht’. Recept uit grootmoeders tijd:
acht dikke lijsters, met spekreepjes omwikkeld, aanbraden
op hoog vuur in vier eetlepels olijf- en zes lepels walnootolie.
Vullen met acht blaadjes salie en een moes van acht teentjes
knoflook, tien jeneverbessen, twee geriste takjes rozemarijn,
twaalf olijven zonder pit en peper en zout naar smaak. Het
geheel twintig minuten laten garen, en afblussen met een
kwart liter witte wijn. ‘Bon appétit!’
Paddenstoelen, duif en peterselie, spreeuwen in ganzenvet,
een jong uiltje, knoflook, truffels en roquefort. Toonbeeld
van Franse verfijning en goede smaak. Toch zetten sommige
aristocraten zich alweer af tegen die rijk geworden burgers,
de ‘parvenues’, en gingen voor nog ‘kleiner’. Geroosterde
vinkenkopjes, pauwentongetjes, tijm, laurier en ortolaan.
De aristocratie had immers de gegoede smaak, de ‘bon
goût’ uitgevonden. Zo bleven sijs en kwartelkoning populair,
ortolanen zeldzaam en zeer kostbaar.
Over ortolanen gesproken. Dé delicatesse onder het ‘klein
gevogelte’. Levend gevangen wordt het beestje in een kooitje
vetgemest, in de armagnac verdronken en in zijn geheel
geroosterd om vervolgens in één hap te worden gegeten.
“Met botjes, ingewanden en al”. Tijdens het verorberen
drapeert men een servet over het hoofd. Volgens sommigen
om opspattend vet, of de aroma’s van het gerecht op te
vangen. Anderen zeggen dat het gebruik dient om het
feestfestijn voor God te verbergen vanwege schaamte over
het doden van de kleine zangvogel.
De Franse president Francois Mitterand was een groot
liefhebber van de ortolaan. Vlak voor zijn dood, oudjaar
1995, at hij het vogeltje voor de laatste keer. Citaat uit zijn
biografie: …. “Je neemt het hoofd van de hete ortolaan in je
mond om het te verbrijzelen, te kraken met je tanden. Dan
volgen de vleugels, daarna het lijfje. Dit kleine lichaam. Je
moet het helemaal in je mond stoppen. In één beweging. Op
de bol kauwen, jus doorslikken, botten verbrijzelen… als een
man, als een jager, niet aarzelen, niet verzwakken, niets terug
spuwen.…” Nee Frankrijk is nog niet toe aan een Partij voor
de Dieren. www.hansenmariejose.nl

FreeKenya slaat een
duurzame weg in
NISTELRODE/KENYA - Freek
Spits was voor een kort verblijf
met zijn zoon Fedde weer in
nistelrode. Hij had het razend
druk, want er stond een aantal
belangrijke afspraken in zijn
agenda.
Freek: “Ik ben er trots op dat er
weer muziek in de organisatie
zit, zowel in Kenia als hier in Nederland. We hebben een aantal
jaren hard gewerkt aan diverse projecten met kleine boeren,
die allerlei producten telen. Toch
bleek telkens dat het incidentele
keuzes waren. Na verloop van
tijd was de groei er weer uit en
stagneerden de opbrengsten
voor onze FreeKenya Foundation in Kisumu.”
Freek heeft zich nu, samen met
enkele Nederlanders, verbonden
aan een grote organisatie, Sweet
World Stevia/SWS. Met het bedrijf RoijKru uit Oss als partner,
die een afzetmarkt heeft voor
gedroogde stevia (natuurlijke
zoetstof) worden steviaplanten
in grote hoeveelheden geteeld
en geëxporteerd naar China
voor verwerking.
FreeKenya Foundation ziet kans
om hierbij aan te haken. Hierdoor kan aan kleinere boeren,

Freek Spits en Annemieke van de Ven namens FreeKenya: ‘Er zit weer
muziek in’

waar FreeKenya mee in contact
is, de kans geboden worden om
hoogwaardige gewassen te verbouwen. Zo kunnen zij voor langere tijd geld genereren en komt
het handelsmerk ‘Moneygarden,
food on the plate and money
in the pocket’ volledig tot zijn
recht.
Ook het bestuur van de Nederlandse stichting FreeKenya is
nieuw leven ingeblazen. Voorzitter Annemieke van de Ven
uit Veghel is met enkele nieuwe
bestuursleden op zoek naar vrijwilligers. Annemieke: “De organisatie bestaat 12,5 jaar. We

gaan er meer professionaliteit
in brengen. Naast de geweldige donateurs, die ons een warm
hart toedragen, gaan we in de
regio Oss-Uden-Veghel bedrijven benaderen. We willen bereiken dat de organisatie in Kenya
kan blijven doorwerken, ook op
momenten dat de opbrengsten
even wat minder zijn.”
Vrijwilligers zijn van harte welkom, hetzij voor een bestuursfunctie hetzij om op incidentele
basis een steentje bij te dragen
en voor ons bedrijven te bezoeken. Je kunt contact opnemen
via 06-54306524.

Anja terug uit Ghana

“Ik, Anja, ben weer terug in nederland. Mijn reis naar Ghana was weer een succes. Ik heb drie mensen
geholpen. voor een meisje dat slechthorend is heb ik de onderzoeken betaald en ik heb haar aangemeld
bij een speciale school. Ook de medische kosten van een 23-jarige jongen zijn bekostigd en ook deze
jongen is verder geholpen. Daarnaast is er een jongetje geopereerd aan een verdraaide voet; hij kan
nu weer lopen en heeft een veel betere toekomst. Op de school zijn er twee klassen uitgebouwd en bij
twee andere klassen zijn er tegels op de vloer gelegd. Bij vier klassen zijn er securityhekken geplaatst,
onder andere in de computerklas en muziekklas, de keuken en kantine.
Daarnaast is er onderhoud aan
de speelplaats gedaan, zijn 112
tafels en stoelen uit Nederland
overgekomen en zijn nieuwe
banken en tafels voor de kantine
gemaakt. Ook heb ik in de kerk
een preek gehouden over het
verlies van een vriendin, moeder
van acht kinderen en zwanger
van nummer negen. Daarna heb
ik dat verhaal ook op de radio
verteld.
De laatste zondag dat ik in Ghana was ben ik nog een keer op
de radio geweest en heb toen
verteld hoe het allemaal was ge-

gaan, die acht weken dat ik in
dat fantastische land was.
Wil je meer verhalen lezen? Kijk
dan op www.anjavoorghana.nl.
Op 7 mei mag ik bij Bouw Voor
Bouw in Lelystad een presentatie geven. Die hebben we goed
voorbereid met in Chana opgenomen foto’s en filmpjes. Hopelijk gaat de presentatie goed,
willen ze ons sponsoren en
kunnen we snel starten met de
bouw van de laatste zes lokalen
in de school. We zijn er bijna!
Ook mijn markten staan weer
gepland. Op de braderie tijdens

de Pinksterfeesten in Nistelrode
ben ik van de partij en ook op
alle carbootsales in Oss. Ik heb
er zin in! Ik hoop jij ook en hopelijk zien we elkaar snel. Kan ik
rekenen op jouw steun? Ik kan
het niet alleen...
Mocht je nu een tip hebben
voor een evenement waar ik aan
deel kan nemen, dan hoor ik het
graag van je! Je kunt mij bereiken via
anjavoorghana@gmail.com.
Natuurlijk kun je me ook bellen:
06-55216110.”
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GeMeenTeBeriChTen

PrAKTiSChe inFOrMATie
De Misse 6, Postbus 19
5384 ZG Heesch
Tel.: 14 0412
(voor storingen in openbare ruimte
buiten openingstijden:
06 - 53 94 65 69)
gemeente@bernheze.org
www.bernheze.org
Gemeentehuis
Maandag t/m vrijdag: 8.30-12.30 uur
Woensdag: 8.30-19.00 uur
De gemeente werkt op afspraak
Milieustraat
De Morgenstond 4
Heeswijk-Dinther, tel.: 14 0412
woensdag 13.00-18.00 uur
vrijdag 13.00-18.00 uur
zaterdag 8.30-14.00 uur
Groendepots
Fa. Van Schaijk, Berghemseweg 13
Nistelrode
Fa. Dijkhoff, Lariestraat 25
Heeswijk-Dinther
woensdag: 13.00-18.00 uur
zaterdag: 8.30-14.00 uur

AGenDA
19 mei 2019
Feest 25 jaar Bernheze
De Kersouwe,
Heeswijk-Dinther
23 mei 2019
Verkiezingen Europees
parlement

Aangepaste
openingstijden
Het gemeentehuis is op de
volgende dagen gesloten
22 april 2019
Tweede paasdag

Gemeente ruimt graven
begraafplaats Loo
In de week van 15 april 2019 beginnen we met het ruimen van graven op de Algemene begraafplaats Loo (Loo 19a) in nistelrode. Het
gaat om de graven waarvan de huur is verlopen en de grafrechten
niet zijn verlengd.
Begraafplaats gesloten
Tijdens de werkzaamheden is de
begraafplaats gesloten voor publiek.
Om welke graven gaat het?
Nabestaanden hebben een brief
van de gemeente ontvangen. U
kunt op het informatiebord bij
de begraafplaats een lijst raad-

Op maandag 15 april 2019 starten we met groot onderhoud
aan de wegen.
Het gaat om de volgende locaties:
- Loo in Nistelrode, gedeelte
tussen de Hoogstraat en het
sportpark
- Achterstraat in Nistelrode, gedeelte binnen de bebouwde
kom
De werkzaamheden
We breken verharding op en
brengen nieuwe aan, zoals parkeerplaatsen en goten voor regenwater. En we vernieuwen de
laag asfalt op de rijbaan. We verwachten op dinsdagavond 7 mei
klaar te zijn.
Omleidingen
Het doorgaande verkeer wordt

De Milieustraat is op 27 april
gesloten, en op 31 mei open.

naar de gemeente?

Maak altijd een afspraak

Meer informatie
Heeft u vragen over de werkzaamheden, neem dan contact
op met onze afdeling Burgerzaken, telefoon 14 0412.

gestremd, maar de aanliggende woningen blijven bereikbaar.
We kunnen de bereikbaarheid
met een voertuig alleen helaas niet altijd waarborgen. Het
sportpark aan Loo is ’s avonds
en in de weekenden bereikbaar.
Het doorgaande verkeer op Loo
wordt omgeleid. We verwachten dat de vertraging door deze
omleiding ongeveer vier minuten
is. U kunt de omleiding zien op
onze website, www.bernheze.org
(zoekterm: wegwerkzaamheden).

Asbest eraf, zonnepanelen erop
Ondernemers met mogelijk
asbest in het dak op hun bedrijfspand zijn door de gemeente uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst op 17 april
2019.
Op deze bijeenkomst vertellen
de gemeente en enkele andere
instanties meer over het asbestdakenverbod per 2025 en alles
wat er komt kijken bij het duurzaam saneren van het dak, het
slopen van vastgoed met asbest
en het leggen van zonnepanelen
op een nieuw dak.
Samen aan de slag
Om succesvol te zijn in het saneren van asbestdaken, is een samenwerkingsplatform opgericht.
De gemeente werkt hierin samen
met de provincie, de Bernhezer
Buitenwacht,
vertegenwoordigers van de dorpsraden, de
lokale ZLTO, de Ondernemers-

verenigingen in Bernheze, de
BECO en Coöperatie Asbestschakel als uitvoerende partij.
Samen gaan we aan de slag voor
een veilige en gezonde leefomgeving in Bernheze. Als duurzame gemeente zien we graag zo
snel mogelijk een asbestdakenvrij Bernheze!
Interesse?
Deze informatiebijeenkomst is
in Cultureel Centrum de Pas in
Heesch van 19.30 tot ongeveer
22.00 uur. Ook als u geen uitnodiging hebt ontvangen bent u
als pandeigenaar welkom. Zeker
als u vermoedt dat er asbest is
verwerkt in het dak van uw bedrijfspand.
Voor particulieren geldt het asbestverbod ook, voor hen worden later in het jaar informatiebijeenkomsten georganiseerd.

De planning van de werkzaamheden kan door verschillende omstandigheden (zoals het
weer) veranderen.
Voor eventuele vragen kunt u
contact opnemen met Bert Ceelen van de gemeente Bernheze,
telefoon 14 0412.

Asbestdak oud en nieuw

Plastic verpakkingen, blik en
drankkartons in dezelfde zak

30 mei 2019
Hemelvaartsdag

10 juni 2019
Tweede pinksterdag

plegen met de betreffende grafnummers. En er staan bordjes bij
de graven.

Wegwerkzaamheden

6 mei vanaf 15.30 uur
Afscheidsreceptie
gemeentesecretaris

31 mei 2019
Collectieve vrije dag
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De gemeente op social media

@bernheze_gem

25 jaar gemeente Bernheze
Inschrijven hardloopwedstrijd gestart
Op 19 mei 2019 organiseren we een feestelijke dag omdat de gemeente 25 jaar bestaat. Het wordt een cultureel, muzikaal en sportief feest in De Kersouwe in Heeswijk-Dinther. De inschrijving voor
de hardloopwedstrijden is gestart.
Iedereen kan meedoen. We
rennen in de mooie en groene
omgeving van De Kersouwe. Er
zijn wedstrijden in verschillende
categorieën en je kunt de afstanden in estafettevorm of individueel lopen. Deelname is gratis.
Inschrijven
Inschrijven kan via
www.inschrijven.nl (zoekterm:
bernheze).

volwassenen
- 5 km (start 12.30 uur)
- 10 km (start 12.30 uur)
- 21,1 km (halve marathon
(start 12.30 uur)
Kidsrun
Kinderen kunnen meedoen aan
2 afstanden: 750 m en 1,5 km.
Die starten om respectievelijk
11.30 en 12.00 uur.
Volg onze Facebookpagina

(Gemeente Bernheze) voor het
laatste nieuws. Of kijk op
www.bernheze.org/25jaar.
U kunt ook mailen naar
marathonbernheze@gmail.com.

Werkgroep sport 25-jaar Bernheze
Femke van Bakel
Jozette van den Helm
Gijs van der Linden
Rudo Romijnders
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Gemeenteraadvergadering
Op 18 april 2019 vindt er een
raadsvergadering plaats in de
raadzaal van het gemeentehuis,
De Misse 6 in Heesch. De vergadering is openbaar en begint
om 19.30 uur.
Op de agenda:
- Integraal zienswijzeverzoek
Beleidskader 2020, Actualisatie

Risicoprofiel 2018 en Beleidsagenda 2020-2023 Veiligheidsregio Brabant-Noord
- Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan Koffiestraat 15,
Heeswijk-Dinther
- Vaststellen bestemmingsplan
Leeghandseweg 12, Vorstenbosch

- Vaststellen bestemmingsplan
Achterste groes 9a, Heesch
- Besluit op bezwaar weigering
bestemmingswijziging Zoggelsestraat 74, Heesch
- Vaststellen Parapluplan VAB
Bernheze
- Vaststellen bestemmingsplan
Tramstraat 13a, Nistelrode
- Vaststellen exploitatieplan

Rodenburg 1e herziening,
structureel
- Vaststellen Afvalstoffenverordening Bernheze 2019
- Voorgenomen besluit Omgevingsdienst Brabant Noord
aansluiting BIZOB

waarvan twee monumentaal en
vier waardevol, aan de Graafsebaan in Heesch.

Het college van burgemeester
en wethouders van de gemeente
Bernheze heeft daarom besloten
om haar persoonsgegevens niet
meer bij te houden en haar uit te
schrijven uit Nederland. Hierop
volgt een inschrijving in het RNI
(Registratie Niet Ingezetenen)
met onbekende verblijfplaats.
- K.U. Szczepan,
geboren 15-04-1968
Besluitdatum: 29-01-2019
Procedures 4b en 7a zijn van
toepassing.
Met vragen kunt u contact opnemen met de afdeling Burgerzaken van de gemeente Bernheze,
telefoon 14 0412 of
gemeente@bernheze.org.

Voornemen ambtshalve
wijziging adresgegevens

Algemene Plaatselijke
Verordening (APV)

Uit onderzoek is gebleken dat
de volgende personen niet meer
wonen op het adres in de gemeente Bernheze waar zij volgens de Wet basisregistratie personen (BRP) staan ingeschreven.
Het onderzoek van de afdeling
Burgerzaken leverde geen resultaat op. Het college van burgemeester en wethouders van de
gemeente Bernheze is van plan
het bijhouden van hun persoonsgegevens ambtshalve te beëindigen. Dit kan voor hen grote
persoonlijke en/of financiële gevolgen hebben. Het formele besluit tot uitschrijving wordt gepubliceerd op de gemeentepagina’s
in deze krant.
- P.W. Makówski,
geboren 22-05-1995
- M.J. polec,
geboren 08-07-1985
Heeft u informatie over de verblijfplaats van deze personen of
heeft u vragen, neem dan contact op met het de afdeling Burgerzaken van de gemeente Bernheze via 14 0412 of
gemeente@bernheze.org.

Evenementenvergunningen
Het college van burgemeester en
wethouders heeft een vergunning/ontheffing verleend aan:
- Stichting STER Powerhorse
Competition voor het organiseren van een Power Horse
Competition op 20, 21 en 22
september 2019 van 08.00
tot 17.00 uur op het wedstrijdterrein R.V. De Valianten,
Heibloemsedijk 10b in Heeswijk-Dinther. De ontheffingen
zijn verzonden op 3 april 2019.
- Stichting Oranjecomité Heeswijk-Dinther voor het organiseren van diverse activiteiten
tijdens Koningsdag op 27 april
2019 op de locatie Plein 1969
e.o., Heeswijk-Dinther. Van
07.00 tot 18.00 uur is Plein
1969 afgesloten voor alle verkeer behalve voetgangers en
van 12.00 tot 18.00 uur is de
Irenestraat vanaf Plein 1969
tot aan huisnummer 45 en het
plein aan de Graaf Wernerstraat/Hertog Janstraat afgesloten voor alle verkeer behalve
voetgangers. De beschikkingen
zijn verzonden op 8 april 2019.
- Centrum Management Heesch
voor het organiseren van Lentepodium op 14 april 2019 van
12.00 uur tot 21.00 uur op het
plein aan ’t Dorp in Heesch. Van
08.00 tot 21.00 uur is ’t Dorp
(vanaf de Schoonstraat tot aan
’t Dorp 58) afgesloten voor alle
verkeer behalve voetgangers.

De beschikkingen zijn verzonden op 8 april 2019.
- Halte 5 voor het organiseren
van activiteiten tijdens Koningsnacht op 26 april 2019
van 19.00 tot 01.00 uur op
de locatie Plein 1969 5, Heeswijk-Dinther. De beschikking is
verzonden op 8 april 2019.
- Stichting De Pas voor het organiseren van activiteiten tijdens
Koningsdag op 27 april 2019
van 10.30 tot 19.00 uur op De
Misse, Heesch. De Misse is op
27 april 2019 vanaf 08.00 uur
tot 20.00 uur afgesloten voor
alle verkeer, behalve voetgangers. De beschikkingen zijn 8
april 2019 verzonden.
- Ponyclub De Kleine Heemskinderen voor het organiseren van
een rommelmarkt op 22 april
2019 van 10.00 tot 16.00 uur in
Manege De Heemskinderen aan
de Koude Maas 1, Nistelrode.
De beschikking is verzonden op
8 april 2019.
- Cultureel Centrum De Pas voor
het organiseren van een wandeldriedaagse op 5, 6 en 7 juni
2019 van 17.30 tot 22.00 uur
in de omgeving van Heesch en
Oss. Tijdens de afsluiting op 7
juni 2019 is een gedeelte van
De Misse vanaf 16.00 tot 22.30
uur en een gedeelte van ‘t Dorp
(tussen Schoonstraat en Grenadiersstraat) van 18.00 tot 20.30
uur afgesloten voor alle verkeer,
behalve voetgangers. De beschikkingen zijn verzonden op
8 april 2019.
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing.

Informatie
De agenda en bijbehorende

stukken vindt u op
www.bernheze.org.
Via deze website kunt u de
raadsvergadering live volgen en
op een later tijdstip terugkijken.
Met vragen over de gemeenteraad en de raadscommissies kunt
u terecht bij de griffie,
telefoon 14 0412,
e-mail griffie@bernheze.org.

Officiële Bekendmakingen

Wilt u op de hoogte blijven van de bekendmakingen uit uw buurt?
Meld u op www.overheid.nl aan voor de e-mailservice. U hoeft
alleen uw e-mailadres en postcode(gebied) in te vullen.

Openbare bekendmaking
Op woensdag 17 april 2019 komt
de commissie Bezwaarschriften
Bernheze bij elkaar in het gemeentehuis, De Misse 6 in Heesch. De commissie behandelt dan
de volgende bezwaarschriften:
19.00 uur: Behandeling van de
bezwaarschriften van Planschade
Consultants, die zijn ingediend
namens twee bewoners aan
de Nieuwlandsestraat in Heeswijk-Dinther. De bezwaarschriften richten zich tegen besluiten
van het college van burgemeester en wethouders van 5 december 2018, waarbij deze bewoners
een planschadevergoeding is
toegekend, vermeerderd met de
wettelijke rente vanaf 5 januari
2018 tot de dag van uitbetaling.
19.45 uur: Behandeling van het
bezwaarschrift dat door Fideel
Hulp en Advies Omgevingsrecht
is ingediend namens een bewoner
aan de Vismeerstraat in Heesch.
Het bezwaarschrift richt zich tegen het besluit van het college
van burgemeester en wethouders van 16 januari 2019, waarbij
aan deze bewoner een planschadevergoeding is toegekend, vermeerderd met de wettelijke rente
vanaf 14 februari 2018 tot aan
de dag van uitbetaling.
20.30 uur: Behandeling van de
bezwaarschriften van Stichting
Heesch, Historie en Toekomst en
de Bomenstichting. De bezwaarschriften richten zich tegen het
besluit van het college van burgemeester en wethouders van 20
december 2018, waarbij aan de
gemeente Bernheze een omgevingsvergunning is verleend voor
het kappen van zes zomereiken,

Besluit ambtshalve
wijziging adresgegevens
De volgende persoon woont niet
meer op het adres waar zij volgens de Wet basisregistratie personen (brp) staat ingeschreven.
Dit blijkt uit het adresonderzoek
van de afdeling Burgerzaken.

Wet ruimtelijke ordening
Vastgesteld bestemmingsplan
Loo ong. naast 36 Nistelrode
Het college van burgemeester en
wethouders maakt bekend dat
de gemeenteraad in de vergadering van 14 maart 2019 het bestemmingsplan ‘Loo ong. naast
36’ ongewijzigd heeft vastgesteld. Het plan is te raadplegen
op
www.ruimteljikeplannen.nl
onder code NL.IMRO.1721.
Looong-vg01.
Inhoud: Het bestemmingsplan
regelt het realiseren van een
ruimte-voor-ruimtewoning aan
Loo in Nistelrode.

Inwerkingstreding: Het vaststellingsbesluit en daarmee het
bestemmingsplan treedt de dag
na afloop van de beroepstermijn
in werking, tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek om
voorlopige voorziening wordt ingediend. In dat geval treedt het
bestemmingsplan niet in werking
voordat op dit verzoek is beslist.
Procedures 1b, 5b en 7b zijn van
toepassing.
Kennisgeving gewijzigde ontwerpomgevingsvergunning,
voornemen tot verzoek herbegrenzing Natuur Netwerk Brabant (NNB) en de ontwerpverklaring van geen bedenkingen
van de gemeenteraad van Bernheze voor een parkeervoorziening ten behoeve van Kasteel
Heeswijk in Heeswijk-Dinther.
Het college van burgemeester
en wethouders van de gemeente
Bernheze heeft het voornemen
een omgevingsvergunning te
verlenen met toepassing van artikel 2.12 eerste lid, onder a, sub
3 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, voor het ruimtelijk
mogelijk maken van het bouwen
van een parkeervoorziening ten
behoeve van Kasteel Heeswijk in
Heeswijk-Dinther.
Op grond van artikel 2.27 lid 1
van de Wabo heeft de gemeenteraad van Bernheze op 27 september 2018 een ontwerpverklaring van geen bedenkingen
afgegeven ten behoeve van de
aanvraag omgevingsvergunning
tot het afwijken van het bestemmingsplan ‘Buitengebied Bernheze’ (2014).
Het ontwerpbesluit omgevingsvergunning omvat de volgende
activiteiten:
- Het gebruiken van gronden en/
of bouwwerken in strijd met het
bestemmingsplan, als bedoeld
in artikel 2.1, eerste lid, onder c
Wabo.
Wijzigingen ten aanzien van de
ontwerpomgevingsvergunning
Van 1 november 2018 tot 13
december 2018 heeft de ontwerpomgevingsvergunning en
ontwerpverklaring van geen
bedenkingen ter inzage gelegen.
Hierbij is niet vermeld dat ook
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zienswijzen over de herbegrenzing van het NNB mogelijk waren. In overleg met de provincie
is besloten de stukken opnieuw
ter inzage te leggen. Tevens is er
een ambtshalve wijziging aangebracht in de ontwerpomgevingsvergunning. Het voor deze ontwikkeling benodigde compensatieperceel is gewijzigd.
Herbegrenzing Verordening
Ruimte 2019
In de ontwerpomgevingsvergunning wordt tevens uitgegaan van
een herbegrenzing van de aanduiding Natuur Netwerk Brabant
zoals opgenomen in de provinciale verordening. In dit kader is er
het voornemen een verzoek in te
dienen bij het college van Gedeputeerde Staten van de provincie
Noord-Brabant tot herbegrenzing.
De herbegrenzing is het gevolg
van een vereiste uit de Verordening ruimte dat bij een kleinschalige ingreep de verloren gegane
natuur gecompenseerd wordt.
In voorliggend compensatieplan
wordt de natuurcompensatie uitgewerkt en gemotiveerd.
Inzage: Op grond van artikel 3.10
van de Wabo is op de aanvraag
de uniforme openbare voorbereidingsprocedure Algemene wet
bestuursrecht, afdeling 3.4 van
toepassing. Dit wil zeggen dat
de ontwerpomgevingsvergunning, het voornemen tot verzoek
om herbegrenzing van het Natuur Netwerk Brabant (NNB) en
de ontwerpverklaring van geen
bedenkingen en de daarbij behorende stukken zes weken ter

inzage liggen, van 11 april 2019
tot en met 23 mei 2019 bij het
gemeentehuis aan De Misse
6 in Heesch. Tevens is de ontwerp-omgevingsvergunning en
de herbegrenzing van het Natuur
Netwerk Brabant inclusief alle
stukken te vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl. U kunt dan
zoeken op ID: NL.IMRO.1721.
OVppKastHeeswijk-ow02.
Zienswijzen: Iedereen kan gedurende deze terinzagelegging
naar keuze schriftelijk of mondeling een zienswijze over de ontwerpomgevingsvergunning en
het voornemen om het Natuur
Netwerk Brabant (NNB) in de
Verordening Ruimte Noord-Brabant aan te passen, naar voren brengen bij het college van
burgemeester en wethouders
van Bernheze, afdeling Vergunningen, Postbus 19, 5384 ZG
Heesch. De zienswijze bevat een
naam en adres en dient te zijn
gemotiveerd, gedateerd en ondertekend.
Vastgesteld bestemmingsplan
Huis Deelen 6 Heesch
Het college van burgemeester
en wethouders maakt bekend
dat de gemeenteraad in de vergadering van 14 maart 2019 het
bestemmingsplan ‘Huis Deelen 6
Heesch’ ongewijzigd heeft vastgesteld. Het plan is te raadplegen op www.ruimteljikeplannen.
nl onder code NL.IMRO.1721.
BPHuisDeelen6-VG01.
Inhoud: Het bestemmingsplan
regelt het herstellen van de historische boerderij aan Huis Deelen
6 door hier een woonfunctie aan
toe te kennen.
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Inwerkingtreding: Het vaststellingsbesluit en daarmee het bestemmingsplan treedt de dag na
afloop van de beroepstermijn in
werking, tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek om
voorlopige voorziening wordt ingediend. In dat geval treedt het
bestemmingsplan niet in werking
voordat op dit verzoek is beslist.
Procedures 1b, 5b en 7b zijn van
toepassing.

Wet milieubeheer
Algemene maatregel
van bestuur
De volgende meldingen als bedoeld in artikel 8.40 van de Wet
milieubeheer (melding Activiteitenbesluit) zijn ingekomen:
- Maatschap J.A.G.M. van Esch
en M.J.G. van Grinsven heeft
een melding ingediend voor het
veranderen van een paardenhouderij op Hommelsedijk 6a,
Heeswijk-Dinther.
- Maas Coating heeft een melding Activiteitenbesluit ingediend voor het veranderen van
een metaalbewerkend bedrijf,
aanleg sproeitunnel op het
adres Bosschebaan 56 Heesch.
Procedures 1a en 6 zijn van toepassing.

Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht
Reguliere procedure
Ontvangen aanvragen voor een
omgevingsvergunning
Heeswijk-Dinther
- De Morgenstond 11a
Handelen in strijd met regels

ruimtelijke ordening i.v.m. kamerverhuur migranten
Datum ontvangst: 02-04-2019
- Hoog-Beugt 4
Aanleg natuurvijver
Datum ontvangst: 04-04-2019
- Schoolstraat 18a
Plaatsen overkapping met
schoorsteen
Datum ontvangst: 04-04-2019
Heesch
- Kerkweg 2
Realisatie werk- en dagbestedingsruimte en plaatsen reclamebord
Datum ontvangst: 02-04-2019
- Bosschebaan 92a
Handelen in strijd met regels
ruimtelijke ordening i.v.m. huisvesten arbeidsmigranten
Datum ontvangst: 03-04-2019
Vorstenbosch
- Akkerweg 5
Uitbreiden woonhuis
Datum ontvangst: 02-04-2019
Procedure 6 is van toepassing.
Besluiten
De volgende omgevingsvergunningen zijn verleend. Deze besluiten treden daags na verzending van het besluit in werking.
Heeswijk-Dinther
- Hoofdstraat 95
Vervangen dak van garage en
bedrijfshal
Verzenddatum: 29-03-2019
- Retselseweg 7
Uitbreiden opslagruimte en
wijzigen overkapping in werkplaats
Verzenddatum: 04-04-2019
- Raadhuisplaza 2, 2a en 4
Start praktijk voor fysiotherapie
en fitness
Verzenddatum: 28-03-2019

- Kerkstraat 4
Handelen in strijd met regels
ruimtelijke ordening en handelen met gevolgen voor beschermde monumenten i.v.m.
aanbrengen isolatiemateriaal en
functiewijziging van bedrijfswoning naar wonen
Verzenddatum: 01-04-2019
- Laag-Beugt 7
Handelen in strijd met regels
ruimtelijke ordening i.v.m. vestigen autoreparatiebedrijf voor
termijn van 5 jaar
Verzenddatum: 02-04-2019
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing.
Uitgebreide procedure
De wetgever heeft bepaald dat
ingekomen aanvragen voor een
omgevingsvergunning, die worden voorbereid met de uitgebreide procedure, niet worden gepubliceerd. De bekendmaking van
deze aanvragen vindt plaats via
publicatie van een ontwerpbesluit.
Besluit
Voor onderstaande omgevingsvergunning is de beslistermijn
verlengd met 6 weken. Dit besluit treedt daags na verzending
van het besluit in werking.
Heeswijk-Dinther
- Lange Kruisdelstraat 5c
Plaatsen tijdelijke woonunit
Verzenddatum: 04-04-2019
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing

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

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

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

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

Belanghebbenden kunnen, gelijktijdig
met een ingediend bezwaar- of beroepschrift, de voorzieningenrechter van de
rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. Er zijn griffierechten verschuldigd.
Procedure 7b
Belanghebbenden kunnen, aanvullend op
een ingediend beroepschrift bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van
State, de voorzitter van de afdeling verzoeken om een voorlopige voorziening te
treffen. Er zijn griffierechten verschuldigd.
Reageren
In een schriftelijke reactie moeten staan:
de datum, de naam en het adres van
degene die reageert, een omschrijving
van het onderwerp, de reden waarom u
bezwaar/zienswijze/bedenking indient
en uw handtekening.
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Het gaat een speciale zondag worden, zondag 14 april, in aangenaam Heesch van de
fontein tot Hanegraaf keukens aan ‘t Dorp. Zo zal er een feestelijke afronding van de
centrumrenovatie geschieden door wethouder Rien Wijdeven die omstreeks 14.00 uur het woord zal voeren.
De winkels zullen open zijn van 12.00 tot 17.00 uur, sommige winkels zijn tot 18.00 uur open. Er worden
diverse shows gegeven waaronder modeshows, die gelopen worden op de catwalk op het plein. De shows
zijn om 13.15 uur, 14.15 uur, 15.15 uur en 16.15 uur. De WinKeLS Die hier AAn DeeLneMen Zijn:
hAArMODe VAn herPen, Le ViLLAGe, DreSSuP-inSTYLe, ShOeBY, jr FAShiOn, ZAZi’S
LinGerie en TrenDZZ. Ook is er een dj aanwezig en er is veel kindervertier waaronder een wipeout
baan, trampoline, luchtkussen en een snoepkraam. Een deel van de kinderactiviteiten is gesponsord door de
gemeente. Daarnaast zal er ook een terras aanwezig zijn waar het natuurlijk goed vertoeven is!
voor een gezellige muzikale noot zal de band Close to Core zorgen, die van 15.30 tot 19.30 uur nummers
‘from the sixties till today’ laat horen. In het oude pand van Kruidvat is een expositie te bezoeken van
mooie schilderijen, gemaakt door leerlingen van Mieke van den Akker. Ook zal jumbo op het Plein
samen met kinderen cupcakes gaan maken en natuurlijk krijgt diegene die de mooiste cupcake heeft
gemaakt een grote cupcake beker!

?
Kom jij ook
dan!
t
o
t
g
a
a
Gr

De winkels zijn
geopend van
12.00-17.00 uur

Bezoek onze nieuwe
Shoebywinkel aan
‘t Dorp 57d te Heesch
Geopend vanaf 18 augustus
‘t Dorp 57d - 5384 MB Heesch - 0412 475 024 - www.shoeby.nl

Vier het voorjaar
en bereid je voor
op de le

nte!
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#DOESLIEF
Arianne van de Gein, burgerlid Commissie
Maatschappelijke Zaken VVD-Bernheze
Onlangs sprak ik iemand die op het klantcontactcentrum van onze gemeente werkt.
Een van de dames die u als eerste aan de
telefoon krijgt, als u naar onze gemeente
belt. Ook ik moet nogal eens bellen met
dit KCC en soms krijg ik dan onvolledige
of zelfs onjuiste informatie.
Dit zou niet zo moeten zijn, maar
waar mensen werken worden
fouten gemaakt.
Wat ik wel een ernstige zaak
vind is, dat ik van deze mevrouw
moest horen dat ook in Bernheze
de lontjes korter lijken te worden. Beledigen, uitschelden en
bedreigen van een medewerker
schijnt er volgens sommige van
onze inwoners bij te horen. Ik
vraag me af waarom men meent
dat dit ‘moet kunnen’.
De dag dat we met z’n allen
geen fouten meer maken is nog
niet aanstaande en als een medewerker echt verzaakt of zijn/haar
werk niet goed doet, ben ik de
eerste die zegt dat u een klacht

moet indienen bij de gemeente.
En als u vindt dat hier niet goed
op wordt gereageerd, dan adviseer ik u de klacht hogerop in de
organisatie neer te leggen. Maar
NOOIT, echt NOOIT, mogen
medewerkers bedreigd, uitgescholden of beledigd worden.
We weten dat dit niet alleen bij
ons gebeurt; de hele maatschappij lijkt een korter lontje te krijgen. Laten wij in Bernheze dit
nooit als normaal gaan zien en
elkaar aanspreken op ontoelaatbaar gedrag, zodat het hier voor
iedereen fijn Leven, Wonen en
Werken is. Kortom... #doeslief.
Reageren info@vvdbernheze.nl

Ruim baan voor
de fiets

Graafsebaan op de schop
Na meerdere jaren van gesprekken, overleg met de buurt en zelfs een motie
in 2016 is het eindelijk zover. De Graafsebaan in Heesch (Oude Rijksweg)
gaat op de schop. Wie kent hem eigenlijk niet, die mooie brede uitvalsweg
met drie chicane, slecht verlicht en grote kans op een bekeuring voor je gehaalde snelheid.
Lang behoorde de Graafsebaan tot de belangrijkste verkeersroute door
Noordoost-Brabant, dé rijksweg van Den Bosch naar Grave. Koning Willem I
gelastte de aanleg in 1816. Het stuk door Heesch bleef tot 1973 als hoofdroute in gebruik. Met de ‘majestueuze’ bomen langs de weg was het plaatje
compleet.
Begin 2017 werd er een begin gemaakt met de planning voor deze herinrichting met als doel een significante verbetering aangaande verkeersveiligheid
en gereduceerde snelheden naar de norm van de bebouwde kom.

‘Onze nieuwe weg omgeven door de ‘majestueuze’ bomen
Op 25 maart was het dan zover en zijn de werkzaamheden begonnen. Geen kleine klus en daarmee zal het
geheel een complete metamorfose ondergaan. Op de
website van de gemeente kun je een indruk opdoen
van de uiteindelijke invulling en de timing hiervan. Na
verwachte realisatie medio november kunnen we wederom genieten van onze nieuwe weg omgeven door
de ‘majestueuze’ bomen die onze culturele gedachten
doen bewaren.
Sander Schaareman, burgerlid Lokaal

Over huisvesting tijdelijke
arbeidskrachten
Cor van Erp, SP Ruimtelijke Zaken

Cent van den Berg, Progressief Bernheze

‘Helaas,
bernheze is een
autogemeente’

De
hoofdstraat
in
Heeswijk-Dinther krijgt gelukkig een
opknapbeurt. Ik zag op de voorlichtingsavond een mooie autorijbaan met lekkere slingerbochtjes op de kruispunten.
De buslijn zal hierdoor wel opgeheven worden. Heb ik van
bussen geen last meer. De fietsstroken worden maar 1,5 meter
breed. Kan een vader lekker niet
met zijn dochter naast elkaar
fietsen.
Op weg naar de finish in Nistelrode. Een geweldige eindstreep
midden in het centrum. Een
voetganger die denkt dat het
een zebrapad is heeft het mis.
Helaas, Bernheze is een autogemeente en dit zal de komende
jaren voorlopig zo blijven.

van werkgevers die nette logeergebouwen hebben. Deze
gebouwen voldoen aan de SNF
(Stichting Normering Flexwonen)
normen.
Fijn dat deze ondernemers het
zo oppakken. Niet voor alle arbeidsmigranten lukt dit. Daar
zijn logeergebouwen elders in de
gemeente voor nodig. Die kunnen alleen gerealiseerd worden
in een zorgvuldige dialoog met
de omgeving. Zorg dat duidelijk

is waar huisvesting aan de orde
is. Betrek de omgeving aan de
voorkant bij het proces. Duidelijk moet zijn dat de migranten
ook een verantwoordelijkheid
hebben. Overlast door herrie en
drankmisbruik dient in de kiem
gesmoord te worden.
Daar is reguliere wet en regelgeving voor. Op die manier kunnen
arbeidsmigranten in harmonie
met de omgeving leven.

Nisseroi aan de kook
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De Heibloemsedijk is genieten.
Die weg wordt steeds breder.
Tonnen puin worden gebruikt
om de bermen op te vullen.
Heerlijk die stofgordijnen. Hier
en daar grasbetonstenen tegen
het asfalt die de weg nog sneller maken. Fietsers kunnen mooi
aan de kant voor de vrachtwa-

gens. Transportbedrijven zijn
nu eenmaal onmisbaar voor de
Bernhezer economie.
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Via de Kruishoekstraat naar het
zuiden. Hier 30 kilometer per
uur? Nergens goed voor. Gelukkig slingeren de fietsers straks
door de nieuwe woonwijk. Mensen die naar de winkels willen
fietsen gaan maar in een stad
wonen. Daar zetten ze de auto’s
buiten de stad. In heel Bernheze
heeft de auto vrij baan.

Wonen voor arbeidsmigranten
De arbeiders uit landen als Polen
en Roemenië heten arbeidsmigranten. Tijdelijke arbeidskrachten, in vooral land- en tuinbouw
en de bouw. Op contractbasis
hier, voor een korte periode.
Huisvesting is best lastig. Vooral
omdat men slechts tijdelijk hier is.
In Bernheze wil de SP dat deze
arbeiders fatsoenlijk gehuisvest
worden. We hebben in Bernheze verschillende voorbeelden

• de•

Ik trek mijn stoute schoenen aan en pak de
auto. Ik wil het gewoon weten. Hoe snel
kan ik van noord naar zuid en terug? Ik
start op ‘t Dorp in Heesch. Duidelijk aangelegde autorijbanen en geen moeraseiken
meer. Ik geef gas. De eerste bochtjes neem
ik met gemak.

In Europa kennen we vrij verkeer van goederen en diensten. Dat betekent
dat alle inwoners van de EU-landen overal kunnen gaan werken. In Nederland zien we veel Polen, Roemenen, Bulgaren en Letten. Deze arbeiders
komen hier werk doen wat de Nederlander niet meer wil doen. Vuil en
zwaar werk vaak. En slecht betaald. Deze arbeiders dienen ook ergens te
wonen. Liefst niet in de schaarse sociale huurwoningen, die we zelf zo
hard nodig hebben in Bernheze.

NISTELRODE - ‘Nisseroi aan de
kook’ vindt plaats op zaterdag
18 mei.

Vinden jullie het leuk
om een avondje gezellig
met dorpsgenoten aan
tafel te gaan?
Schrijf je dan voor 18 april in via
www.nisseroiaandekook.nl.

Video Design Lunenburg

VHS op DVD
nu €10,00
Jhr. Speelmanstraat 22
Heeswyk, 06-22066338

inFOrMATie VOOr De Kernen
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Vrouwen en kinderen eerst!
Marko Konings, fractievoorzitter Politieke Partij Blanco
Als de nood aan de man is wordt er wel eens geroepen: vrouwen en kinderen
eerst! Mannen kunnen blijkbaar zichzelf wel redden. De afgelopen weken
waren er weer oproepen voor meer vrouwen in de politiek. De politiek moet
een afspiegeling zijn van de maatschappij, maar in Bernheze zie je vooral
mannen van minimaal gemiddelde leeftijd. vrouwen en jongeren zijn spaarzaam vertegenwoordigd.

De mannen in de gemeenteraad
steken veel tijd in hun ‘hobby’.
Vrouwen en kinderen geven, in
ieder geval bij mij, wel degelijk
input. Zowel in onze achterban
als in het dagelijks leven gebruik ik mijn voelsprieten om te
proeven wat er leeft. Een echte
afspiegeling van de bevolking in
de gemeenteraad zou heel mooi
zijn, maar uiteindelijk moeten we
het doen met de mensen die er

hun vrije tijd in willen steken. Dat
neemt niet weg dat vrouwen en
kinderen, net zo goed als mannen, mee moeten praten en denken over de vele zaken die de
gemeente regelt.
Het gaat namelijk wel over je eigen dorp, je eigen straat, jouw
vereniging of die van je kinderen,
onze toekomst, de natuur en het
milieu. Iedereen heeft daar een
mening over en elke mening is

Politieke Partij Blanco is ook te
vinden op Twitter, Facebook en
Instagram.

Luuk Verstegen, D66-Bernheze
Begin deze week kopt het Brabants Dagblad dat het ‘spaak loopt in de jeugdzorg’. Huisartsen maken zich ernstige zorgen, en zwijgen niet langer. Wachtlijsten binnen de Geestelijke GezondheidsZorg (GGZ) zijn lang. juist terwijl
de kinderen die deze hulp nodig hebben, niet kunnen wachten! De verantwoordelijkheid voor jeugdzorg ligt bij de gemeente. Overal in het land worden initiatieven ontplooid om jeugdzorg te verbeteren.

worden door de gemeente, anders hebben we over een paar
jaar weer hetzelfde probleem.
Misschien klinkt het allemaal
een beetje ver van je bed. Maar
mocht je kind ooit hulp nodig
hebben en je wordt continu van

Column

Asbest eraf!
Zonnepanelen erop?

goed en telt mee. Laat ons horen
hoe jij over dingen denkt en kom
vrijblijvend eens naar een van
onze vergaderingen. Leerzaam
en gezellig, voor jou, maar ook
voor ons.
Bel 06-11311713 of mail naar
info@ppblanco.nl.

Kinderen die hulp nodig hebben,
moeten lang wachten

Sommige lijken veelbelovend.
Bijvoorbeeld dat je gewoon naar
je huisarts kunt gaan met een
probleem en vanuit daar wordt
doorverwezen naar specialistische hulp. Dit moet dan natuurlijk wel voor langere tijd betaald
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hot naar her gestuurd, en je moet
daarna ook nog lang wachten,
dan kan het geluk in een gezin
snel verdampen...
Daarom moeten we als gemeente nú zorgen voor een goede en
snelle jeugdzorg.

Cor van erp: ‘Arbeidsmigranten in harmonie
met de omgeving laten leven’

raadhuisplein nistelrode
Fractie CDA Bernheze
Het is inmiddels al bijna veertien jaar geleden dat een van de
mooiste pleinen van Bernheze,
het Raadhuisplein in nistelrode,
incompleet werd. Door een fel
uitslaande brand werd de Brouwershoeve in de as gelegd. We
hadden met z’n allen nooit kunnen bedenken dat het zo lang
zou duren voordat het raadhuisplein weer compleet kan worden gemaakt.

Illustratie: Sarah Linde

Sloop- en Asbestschakel
Schakelfunctie
Bij zowel het slopen van voormalige agrarische bebouwing als het
saneren en terugplaatsen van een nieuw dak, met of zonder zonnepanelen, zijn verschillende partijen betrokken.Asbestschakel is
een coöperatie met leden die op verzoek van een eigenaar samen het gehele proces van sloop en asbestsanering aanpakken.
De provincie is met Asbestschakel overeengekomen dat zij in alle
gemeenten in Brabant deze sloop en het verwijderen van asbestplaten van daken wil gaan vergemakkelijken. Daartoe werkt zij samen met de provincie en de gemeente. Zij organiseert het gehele
traject, het voorwerk, de uitvoering en de nazorg en haar leden
gaan het dan uitvoeren. Asbestschakel ontzorgt dus de eigenaren.
Natuurlijk kunnen via haar ook nieuwe platen op het dak worden
gelegd en indien gewenst ook zonnepanelen. Asbestschakel heeft
dat in andere provincies al gerealiseerd.
Brabantse aanpak
Asbestschakel biedt een totaalpakket aan, maar eigenaren kunnen ook kiezen voor een deelpakket (module). Op verzoek van
de provincie neemt Asbestschakel ook het slopen van overbodige
stallen in haar aanbod voor Brabant op. Daarvoor is een aparte
module ontwikkeld: www.sloopschakel.nl. Asbestschakel werkt in
de uitvoering in Brabant samen met regionale bedrijven. Het staat
de eigenaar vrij om de sloop als totaalpakket via de coöperatie, of
in eigen beheer door andere bedrijven te laten uitvoeren.
Meer informatie
Bernheze is de eerste gemeente in Brabant waar Asbestschakel
haar aanpak zal toelichten. Op 17 april presenteert Asbestschakel,
samen met de gemeente en de provincie, in CC De Pas in Heesch
om 19.30 uur haar plannen tijdens een bijeenkomst voor (voormalige) agrariërs en bedrijven. De gemeente, de ZLTO en de ondernemersverenigingen zullen hiervoor uitnodigingen versturen. Op
deze avond krijgt men ook informatie over zonnepanelen.
Na 17 april kunnen de eigenaren die sloop overwegen of asbestdaken willen vervangen via de site van Asbestschakel zelf uitrekenen
hoe duur de verschillende modules ongeveer voor hen zullen worden. Bij grootschalige aanpak gaat het om een concurrerende prijs.
Vanaf minimaal 500 vierkante meter kan een concrete afspraak
met het bedrijf worden gemaakt. Na akkoord wordt een uitvoeringscontract gesloten. De gemeente is natuurlijk bereid om hierin
zoveel als mogelijk is mee te werken.
Andere inwoners
Later in het jaar komt Asbestschakel met een aanbod en informatieavond voor de inwoners van de dorpen van Bernheze. Omdat
het vaak om kleinere daken gaat is hierbij nog meer samenwerking
noodzakelijk. Om dat te organiseren gaan ook de verschillende
dorpsraden meewerken.
De site voor Brabant is nog niet online, maar u kunt alvast meer
informatie vinden op www.asbestschakel.nl.

Doordat het bedrijf ‘Kling van
Dinther’ op het achterliggende
terrein op die locatie is gestopt,
zijn er kansen ontstaan om de
gehele locatie te herontwikkelen. Initiatiefnemers hebben een
plan ontwikkeld om hier een
combinatie van wonen en horeca te realiseren.

omgeving: dorpse gevels met
sfeer die ons plein eer aan doen.
De initiatiefnemers hebben onder andere de buurtgenoten en
dorpsraad betrokken bij deze
plannen.

voorliggend plan. Samen met
de herinrichting van het Laar en
de invulling van deze locatie aan
het Raadhuisplein bouwen we
samen aan een fris nieuw centrum voor Nistelrode.

Omdat dit plan grenst aan een
cultuurhistorisch waardevol gebied, moet de uitwerking wel
passend zijn in de bestaande

CDA Bernheze is dan ook positief over de manier van communicatie naar belanghebbenden en is erg tevreden met het

CDA Bernheze: Samen leven,
Samen wonen, Samen werken!
cda.nl/bernheze

maakt werk van jouw recht
FAMILIERECHT | ERFRECHT | AANSPRAKELIJKHEID/LETSEL | BESTUURSRECHT
Heesch - +31 611727028 - rhaakmeester@rhadvocaat.nl

www.rhadvocaat.nl
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oogcontact

wie
is deze Bernhezenaar?
Stuur de oplossing voor a.s. maandag 12.00 uur naar
info@demooibernhezekrant.nl onder vermelding
van oogcontact en maak kans op

MooiBernhezertjes
te koop
Diepvries Frigor
Afmeting 88x73x68

Losse kast 175x105x30
Bed 200x103x71

5x 1/5 staatsloten

Nu ook pasfoto’s
Oplossing
Winnaar:
woordzoekermaken.nl
vorige week:
Annie v.d. Braak
Sint Servatiusstraat 52a, 5473GB Heeswijk-Dinther, 0413
Peter van Moorselaar
kan293851
de staatsloten
uit Heesch
ophalen bij Kantoorboekhandel Ceelen

Nederlandse Gerechten
Werknemers van Bernheze
Media worden uitgesloten van
deelname.

Datum _____________________
kasten ombouw
203x175x34

j alle verborgen woorden vinden in deze woordzoeker?

Woordzoeker:
M N J
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Vitrinekast
Hoogte 180cm
Breedte 95cm
diepte onderstuk 56cm
diepte bovenstuk 32cm

N G F G E

Zoek: APPELTAART, BORSTPLAAT, DROP, FRIKANDEL, FRITESSAUS,
KIBBELING, OSSENWORST, PINDASAUS, SUKADEKOEK, TAAITAAI

PPELTAART

BORSTPLAAT

DROP

RIKANDEL

FRITESSAUS

KIBBELING

PINDASAUS

SUKADEKOEK

OSSENWORST

Heesch Paul Wigchert of mail:
paul.wigchert@hetnet.nl.

BAMBOESTOKKEN
nieuw en gebruikt.
Van 1 tot 3,5 m.
Nieuw 40 ct/m.
Gebruikt 30 ct/m.
06-83580141
Heeswijk-Dinther

L

Wormenhumus,
biologische mest voor
moestuin, gazon etc.
Reukloos en zuinig in gebruik.
€ 13,- per zak van 40 liter. Vanaf
10 zakken extra korting. Gratis
thuisbezorgd in Bernheze en
Oss. Frusan 06-53511541.

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

_____________________

KIPSALON BERNHEZE
De allerlekkerste kip.
We hebben meer dan
20 soorten kipproducten
en snacks in ons assortiment.
Elke woensdag geopend van
14.00-18.30 uur.
Ook verkrijgbaar buiten
openingstijden.
06-12033685/0413-229677.
Jan van de Boomstraat 9,
Heeswijk-Dinther.

AAITAAI

Bovenstaande ophalen in Geffen
e woordzoeker is uitgeprint op WoordzoekerMaken.nl
Voor meer informatie
bel naar 06-43684444.

Nieuwe DessotapijttegelS
In allerlei kleuren/soorten.
Grote voorraad, scherpe
meeneemprijs. Vanaf
€ 2,- per m2. Duinweg 17,
Schijndel, 06-23034594.
Ma-wo-do-vrij-za open.
Di en za-middag op afspraak
en zondag gesloten.

te huur
Opslagunits in
Nistelrode
Afmeting 24/40 of 48 m2
Geïsoleerd en verwarmd.
Eigen toegang door batch.
Informatie 06-46111667 of
www.opslagunit.eu.
Heeswijk, ruime 3-kamer
bungalow (1 slaapkamer)
met mooie tuin op het
zuiden. Verhuurder woont
ernaast. Ideaal voor 1- of
2 persoonshuishouden bij
voorkeur 50+. Per direct
te aanvaarden. Voor
meer informatie mail:
reinvandereerden@live.nl

aangeboden
FRIETKRAAM voor uw
evenement of feest.
Voor info en/of boekingen:
0413-292911/ 06-25416954.
Mario & Christa Bok.
PEDICURE
HEESWIJK-DINTHER
Jacqueline Verhagen,
Oranjestraat 11, HeeswijkDinther. Ook bij diabetische
en reumatische voet met
vergoeding. Alle jaargetijden
uw nagels mooi verzorgd met
gelcolor, colorlak. Kalknagels?
Ook hiervoor leent deze
pediquemethode zich prima!
Meer info of afspraak, kan ook
aan huis 0413-293260.
Pedicure Nistelrode
Dorien Visser-Hanegraaf.
Vendelweg 6 Nistelrode.
Tel. 0412-612118.
Ook bij diabetes/reuma.

Last van ongedierte/
plaagdieren?
Bel dan met PD Ongediertebestrijding: 06-13703234.
Veilige en effectieve oplossing
bij (preventieve) bestrijding van
ongedierte.

TE KOOP
GEVRAAGD

Tweedehands fietsen
voor onderhoud kerk
Loosbroek
Lage prijzen, hoge kwaliteit.
Ook inlevering tweedehands
fietsen. Afspraak: Bert van Erp,
Dorpsstraat 1, 06-12994642
0413-229359 Marietje van
Pinxteren, Dorpsstraat 7a
06-55932252, 0413-229502,
mhpinxteren@gmail.com.

gevraagd
Wij zoeken lieve creatieve
dame voor begeleiding op
maandag van 12.30 uur tot
17.30 uur van mijn vrouw.
Heesch, informatie:
06-13624745.
Chauffeur voor het
wegbrengen van
champignons
Met BE Rijbewijs’. Een paar uur
in de week. Heeswijk-Dinther.
Meer informatie 0413-229006.
Kerkelijke beelden,
rozenkransen en
devotieprentjes enz.
Albert Dominicus, Vorstenbosch
0413-362343
bidprentjes
H. Leeijen, John F.
Kennedystraat 90 Heesch.
0412-451357.
geha.leeijen@hetnet.nl. Ik haal
ze graag bij u thuis op.
ansichtkaarten van
Heeswijk-Dinther en
Loosbroek
Dick van de Leest 06-55325484.

diverse
Grootse garageverkoop!
Pand (ruim 600m2) moet leeg
per 1 mei. Alles moet weg!
Bouwmaterialen, gereedschap,
machines, stellingen,
schoonmaakmiddelen, meubels,
enz. Vrijdag 12 en 19 april van
13.00-18.00 uur, zaterdag 13
en 20 april van 10.00-18.00
uur, zondag 14 april van 13.0018.00 uur. Tel. 06-41934784.
Toon Bolsiusstraat 18, Schijndel.

GITAAR OF BAS SPELEN
IETS VOOR JOU?
Aanbieding: gratis proefles plus
vier introductielessen met 50%
korting. Info: Facebook, Gitaarles

Wil je een zoekertje plaatsen? Tot 20 woorden € 5,-. Elke 10 woorden extra € 2,50 meer.
info@demooibernhezekrant.nl of 0412-795170.
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Wijziging BTW-nummers
ZZP’ers moeten voor 1 januari
2020 worden gerealiseerd
voor eigenaren van een eenmanszaak is het BtW-nummer gelijk aan het
BSn-nummer. De autoriteit persoonsgegevens is van mening dat hiermee een
verhoogd risico bestaat op identiteitsfraude.
Anita Fransen

Gebruik van BSN-nummers voor de BTW zou in strijd zijn met de
Algemene Verordening Gegevensbescherming, (AVG)
Via het BTW-nummer kunnen buitenstaanders makkelijk het BSN-nummer achterhalen en misbruiken.
De cijferreeks is verwerkt in het BTW-nummer van eigenaren van een eenmanszaak dat op facturen en
websites vermeld moet worden. Het gebruiken van BSN-nummers voor de BTW zou in strijd zijn met de
Algemene Verordening Gegevensbescherming, (AVG).
Door de rechtbank van Amsterdam is de eis op tafel gelegd dat voor
1 januari 2020 alle BTW-nummers van eigenaren van een eenmanszaak moeten worden aangepast. Voor 1 januari 2020 moet de fiscus
nu niet alleen zorgen dat het BSN-nummer uit het BTW-nummer verdwijnt, ook moeten er nieuwe BTW-nummers toegekend worden aan
de ruim 1,2 miljoen parttime en fulltime ZZP’ers in Nederland.

VOOR EEN PERSOONLIJK ADVIES OP MAAT

Fransen

ACCOUNTANCY
& ADVI E S

Benedictuslaan 8 - 5343 NB Oss
06-28636086
info@faara.nl - www.faara.nl

in gesprek over
duurzaamheid
BERNHEZE – Klimaatwaanzin, klimaatverkiezingen, klimaatgedram.
Al deze termen symboliseren de prominente plek die klimaatverandering en duurzaamheid vandaag de dag innemen in het maatschappelijke en politieke debat. Maar wat betekent deze discussie
nu concreet voor het leven, wonen en werken in onze dorpen en
steden? En wie betaalt de rekening?
Daarover gaat de PvdA afdeling
Maashorst op 16 april in gesprek
met inwoners, deskundigen én
gedeputeerde Erik van Merrienboer. Van Merrienboer was
de afgelopen vier jaar gedeputeerde ruimte en financiën in de
provincie Noord-Brabant en zo
doende verantwoordelijk voor
vele bouwplannen in onze provincie.
Hij zal zijn visie delen over energiezuinig bouwen en de verdeling van de kosten van de klimaataanpak. Vervolgens zal hij
onder andere hierover in gesprek
gaan met Jan van Vucht (directeur van woningbouwcorporatie Area), Ruud Megens (duur-

zaamheidsadviseur) en mensen
uit de zaal.
De avond zal besloten worden
in groepen, waarin met deskundigen en politici verder gepraat
wordt over de (on)mogelijkheden voor inwoners en overheden om klimaatmaatregelen te
nemen.
Iedereen is op dinsdag 16 april
welkom om aan te sluiten in CC
de Pas in Heesch. Het programma begint om 19.30 uur. Aanmelden is niet nodig.

Maashorst Trailrun: Eerste editie trekt ruim zeshonderd deelnemers
Kerkveld 69
5388 RH Nistelrode

MAASHORST - Een sportief feestje. Dat was de eerste editie van de Maashorst trailrun, die zondag 7
april plaatsvond in het prachtige natuurgebied dat de gemeenten uden, Landerd, Oss en Bernheze met
elkaar verbindt. Bijna zeshonderd deelnemers werkten zich in het zweet en genoten met volle teugen
van de fraaie routes door het bos.

snaperingen. En alle deelnemers
eindigden in stijl: de finishboog
was opgesteld op het strand van
camping De Heische Tip.

Maashorst Trailrun werd een
sportief evenement waarbij de
deelnemers met name over onverharde paden liepen, waarbij
één uitgangspunt centraal stond:
genieten van de natuur die De
Maashorst te bieden heeft. Camping De Heische Tip was de startén finishplek van de trail. Genie-

De Maashorst Trailrun werd om
13.00 uur afgesloten met de
Kidstrail. Hierbij zorgden de enige
echte Docus de Das en Osje voor
het startschot. Bijna vijftig kinderen legden onder aanmoediging
van hun familie een parcours van
1 kilometer af en ontvingen na afloop een fraaie houten medaille,

ten van de natuur en het zonnetje,
dát deden de deelnemers zondag
7 april volop. Wethouder Hans
Vereijken van de gemeente Landerd loste het startschot. Deelnemers konden kiezen uit 24, 12 en
5 kilometer en kregen een fraai
parcours voorgeschoteld waarin
ze de mooiste plekken van De

Maashorst ontdekten. Even pauzeren met wat eten en drinken?
Dat was mogelijk bij een van de
speciale verwenposten die de
organisatie speciaal had ingericht op een aantal plekken in De
Maashorst en waar vrijwilligers
de deelnemers voorzagen van
drank, fruit, zoete en hartige ver-

met daarop het gelaserde logo
van de Maashorst Trailrun.
De organisatie, bestaande uit De
Keien Atletiek en stichting Maashorst Events, kijkt terug op een
geslaagde eerste editie.
De volgende editie van de Maashorst Trailrun? Die vindt opnieuw
plaats op de eerste zondag van
april, een week na het Maashorst
Walking Event. De locatie is nog
een verrassing.

Beantwoord onderstaande vragen (de antwoorden zijn te vinden in deze krant) en dan komt er een woord uit de letters in
de rode vakjes. Stuur voor aanstaande maandag 15 april 12.00 uur het antwoord naar info@demooibernhezekrant.nl en wie
weet mag jij een bos bloemen op gaan halen bij Miranda’s Bloemensalon.

1. Waar was het afgelopen weekend Kermis?

2. Welk bedrijventerrein heeft zondag 14 april open dag?

Bos bloemen
t.w.v. € 15,-

Zie voor
de
antwoo
rden
ook de b
ijlage
Mooi vo
or
kindere
n

3. Wie wil topsporter worden?

4. Van welk muziekinstrument is er op Tweede Paasdag een festival in Nistelrode?

Sint Servatiusstraat 37 - Heeswijk-Dinther
0413 292 117 - www.mirandasbloemensalon.nl
365 dagen open van 8.00 tot 20.00 uur*
(*zon- en feestdagen van 10.00 tot 17.00 uur)

5. Hoe heet de nieuwe Benu Apotheek in Heesch?

Winnaar vorige week:
jan van Waardenburg
Het antwoord was:
tREIn

OPEN
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De Morgenstond 35 n 5473 HE Heeswijk-Dinther
T. 06 21 66 61 28 n info@pakhuys35.nl

www.pakhuys35.nl

Er is een parkeerplaats voor fietsen en
voor auto’s, op de plattegrond
aangegeven met

Wanneer u met de auto het
bedrijventerrein op rijdt:
LET AUB GOED OP

Zondag 14 april
van 11.00 tot 17.00 u

bedrijve

het r
De Morgenstond 1 - 5473 HE Heeswijk-Dinther
0413-292186 - 06-53266672 - info@vleeshandelstory.nl

DOE MEE
MET HET
Chris van Velzen Aanhangwagens
& Autoschade
Onze service
* Goede kwaliteit
* Diverse maten en soorten
aanhangwagens leverbaar
* Prima inruilmogelijkheden
* Ruime openingstijden
* Ruime keus en
onafhankelijk advies
* Snelle service van
o.a. reparatie
Retselseweg 7
5473HC Heeswijk-Dinther
0413-292607 / 06-515 88 237
info@chrisvanvelzen.com
www.chrisvanvelzenaanhangwagens.com

In 1987 startte Frans van Velzen
met het bouwen, verkopen en repareren van aanhangwagens. In
1997 nam Chris van Velzen het
roer van zijn vader over. Al meer
dan 30 jaar is Van Velzen Aanhangwagens een begrip in deze regio.
U kunt bij hen terecht voor:
* Goede kwaliteit & snelle
service.
* Uitgebreide keuze en
onafhankelijk advies.
* Diverse maten en soorten
aanhangwagens leverbaar.
* Erkend RAI
aanhangwagenbedrijf.
* Verkoop van losse
onderdelen.
* Verhuur van verschillende
aanhangwagens.

* Prima inruilmogelijkheden.
* Periodieke Aanhangwagens
en Caravan Keuring (PACK).
* Ruime openingstijden.
Autoschade
Chris is van vele markten thuis.
Naast aanhangwagens heeft hij
langer dan 25 jaar een autoschadebedrijf met de volgende
services:
* Kosteloos gebruik van een
leenauto.
* Regelen van de schadeafhandeling met uw
verzekeraar.
* Vier jaar garantie
* Haal- en brengservice.
* Schadeherstel zonder
verzekering.
* Gewassen auto bij ophalen.

U vind een letter bij elk deelnemend bedrijf tij

ndag
Zodeze
il flyer om de oplossing te vinden. Als u de g
14 apr
an
d
en ven/of
mer
emailadres invult, maakt u kans op e
geop
t
o
t
11.00
ur nemende bedrijven. uw emailadres zal n
17.00 u

Naam:
Adres:

Lever deze strook na invulling bij een van de deeln
Tot ziens bij Chris Van Velzen Aanhangwagens,
Retselseweg 7, 5473 HC Heeswijk-Dinther.
0413-292607, www.chrisvanvelzen-aanhangwagens.com

open dag retsel
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Meesters van De Halm
‘Heb je je al vaker afgevraagd hoe muesli geproduceerd wordt? Hoe het kaf van het
koren gescheiden wordt, en hoe het verwerken van glutenvrije granen er aan toe gaat?

Kom er aanstaande zondag achter! Meesters van De Halm verwerkt biologische
granen tot de heerlijkste graanvlokken,
muesli’s, krokante muesli’s en granola’s.
Wij hebben het gehele verwerkingsproces
vanaf de oogst tot het verpakken in eigen
handen hebben, daarom kunnen wij dit
als geen ander uitleggen!

‘Neem een proefzakje van
onze vernieuwde crunchy
chocolade sinaasappel mee
naar huis’
Neem een rondleiding door onze fabriek,
verrijk yoghurt met jouw zelf gemixte
muesli, proef havergruttennasi en kom
alles te weten over het verwerken van
granen.
Ook verkopen we onze producten tegen
scherpe prijzen en krijg je een proefzakje
van onze vernieuwde crunchy chocolade
sinaasappel mee naar huis: en die is écht
lekker! ;)

De Morgenstond 11b-15
Heeswijk-Dinther
www.meestersvandehalm.nl

We zetten voor u de deur open!
Niet alleen van GBI Varpo,
maar ook van de zusterbedrijven.
Zoals Deurmeesters, dé specialist op gebied van toegangscontrole en
intercomsystemen. Hier bent u van harte welkom om de werkende
demo ruimte te bekijken met tal van slimme deuroplossingen.
Ook de showroom van terrasheater.nl wordt open gesteld, waar u
van alles kunt vinden op gebied van professionele terrasverwarming.
Tevens willen we u graag een kijkje geven in ons nieuwe magazijn.
Daar wordt de distributie verzorgd voor een van de grootste spelers
in de wereld. En als laatste zetten we ook de deur open voor het magazijn van GBI Varpo.

Wees welkom!

Retselseweg 6, 5473 HC Heeswijk-Dinther
0413-291 738 - www.webshop.varpo.eu
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29. Van Zutphen elektro
naCranen
2,5 jaar
met veel
plezier op
30.
Autoschade
en
hetFleetservice
Retsel te hebben gezeten,

Fotohokje

zijn wij met alle Fotohokjes,
Fotospiegels
enauto’s
Fotobusjes verAfgesloten voor
Fiets naar
Parkeerplaats
huisd
Meerstraat 11a.
Auto Parkeerplaats

Echt afscheid hebben we niet genomen, vandaar dat we op deze
manier alle ondernemers en bewoners op het Retsel bedanken
voor deze mooie tijd.
Voor onze leveranciers komen
we uiteraard nog graag langs op
het Retsel.
Je kunt ons dan ook niet komen
bezoeken tijdens de open dag.
Natuurlijk ben je tijdens kantoortijden van harte welkom voor
een heerlijk kopje koffie op onze
nieuwe locatie. Laat je even weten wanneer je komt kijken?

TMT Timmerwinkel V.O.F.;
voor uw trap en interieurwerk
Wij richten ons op trappen en interieurwerk. In overleg met u kunnen we een ontwerp maken en uitvoeren. Onze machinale werkplaats bestaat uit moderne machines. Dit gecombineerd met ‘old school’
vakmanschap kunnen wij uw wensen realiseren!
Dus gaat u bouwen of verbouwen, of bent u op zoek naar interieurwerk op maat? Neem vrijblijvend contact met ons op en neem
gerust een kijkje op onze website
of op onze Facebookpagina.
Als u uw wensen kenbaar maakt
gaan wij er samen iets moois van
maken.
Graag tot ziens bij
TMT Timmerwinkel
Ton & Suzanne Meulenbroek
De Morgenstond 12,
5473 HG Heeswijk-Dinther
06-23472409
info@tmttimmerwinkel.nl
www.tmttimmerwinkel.nl

Ton & Suzanne

open dag retsel
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HVA Motoren
HVA-Motoren is gevestigd op bedrijventerrein Retsel, Retselseweg 5 in Heeswijk-Dinther. U kunt hier
terecht voor nieuwe en gebruikte bromfietsen en scooters, maar ook voor onderhoud aan motor, bromfiets en scooter. Tevens behoort schadeherstel tot de mogelijkheden. Ook voor bromfiets-, scooter- en
motorbanden kunt u bij HVA-motoren terecht.
Tijdens de open dag op bedrijventerrein Retsel op 14 april zijn
wij open van 11.00 tot 17.00
uur en hebben wij verschillende acties. Zoals 25% korting op
alle Putoline onderhouds- en
olieproducten & extra korting
op motorbandensets. Ook onze
werkplaats kan deze dag bezocht
worden voor een ‘kijkje in de
keuken’.
Loop 14 april eens binnen!

HVA-Motoren VOF
Motoren, Bromfietsen & Scooters
Retselseweg 5, Heeswijk-Dinther
0413-786063, 06-50453935, www.hvamotoren.nl

Maatwerk tot in de kleinste details
Maatwerk, daar staat Van den Berg Keukens voor. Al meer dan 25 jaar worden er door Erik van den
Berg en zijn ontwerpteam schitterende creaties ontworpen, die door zijn broer René met zijn team van
ambachtelijke meubelmakers worden gerealiseerd.
Creatieve samenwerking
“Door de opdrachtgever vanaf het begin te betrekken bij de
vormgeving, komt er een ontwerp tot stand dat voor 100%
voldoet aan de verwachtingen”,
zegt Erik van den Berg.
“Ook dragen we graag onverwachte, verrassende oplossingen
aan die vaak beter aansluiten bij
de wensen van de opdrachtgever. Een groot voordeel is dat in
onze sfeervolle showroom, diverse keukens en interieurs zijn
opgesteld, zodat men kan ‘proeven’ van de kwaliteit en mogelijkheden.”
Ambachtelijk modern
vakmanschap
“Wij bewijzen dagelijks, met
ons hele team, dat maatwerk in
combinatie met vakmanschap,

kwaliteit en service, een groot
succes is. Kom vrijblijvend langs
voor een persoonlijk gesprek.
Liefst op afspraak, zodat we u

de aandacht kunnen geven die
u verdient”, zo luidt tot slot de
uitnodiging van Erik en René van
den Berg.

Glas in lood oudbollig? Welnee!
Stijlvol glas in lood in Heeswijk-Dinther bestaat al ruim vijftien jaar. Francis van Rooij en Edith Janssen
maken glas in lood in iedere stijl. Dus heeft u een boerderij of juist een moderne woning?

www.stijlvolglasinlood.nl
Het Retsel | Heeswijk-Dinther

Zij ontwerpen en maken glas in
lood zodat het perfect bij uw
pand past! Ook repareren en restaureren zij bestaand glas in lood
dat desgewenst ook in isolatieglas kan worden ingebouwd.
Twee mensen met passie voor
het glazeniersvak! Stijlvol glas
in lood werkt voor particulieren,
maar ook voor bedrijven.
In de afgelopen vijftien jaar zijn
er al veel mooie projecten gerealiseerd; van ensuite-deuren tot
het restaureren van kerkramen

Twee mensen
met passie
voor het
glazeniersvak!

van bovenlichten tot scheidingswanden.
Er zijn zoveel mogelijkheden met
glas in lood! Wilt u zelf eens aan
de slag met glas in lood? Stijlvol
geeft regelmatig workshops en
verkoopt ook de benodigde materialen en gereedschappen om
zelf aan de slag te gaan.
Nieuwsgierig? Kom gerust eens
langs in de showroom en werkplaats aan De Morgenstond 35a
op bedrijventerrein ‘t Retsel.
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van Zutphen Elektro heeft een goede naam opgebouwd bij particulieren, bedrijven, agrariërs, industrie en aannemers door
haar klanten zeer goede totaaloplossingen te bieden voor al hun
elektrotechnische vraagstukken. In de regio maar ook landelijk. Met
de modernste middelen, technieken voorzien van alle relevante
keurmerken en uiteraard de beste service.
Groot geworden
door klein te blijven
Als allround en veelzijdig installatiebedrijf combineert Van Zutphen Elektro voor haar klanten
het beste van twee werelden.
“Door continu in te spelen op
de nieuwste ontwikkelingen en
bijscholing van ons personeel,
beschikken we over de kennis
en kunde van een groot bedrijf”,
vertelt directeur Dennis van
Zutphen.
Tijdens de open dag op zondag
14 april is er een aantal samenwerkende verenigingen en bedrijven aanwezig zoals:
- Niko Demobus: met niko
homecontrol en schakelmateriaal.

- Bernhezer Energie Coöperatie
(BECO).
- Van Zoggel Wonen met lichtplannen maken.
- Demonstratie/uitleg zonnepanelen monteren op pannendak/platdak.
- Demonstratie/uitleg huisintercom en camera’s.
“Tegelijk bieden we onze klanten
alle voordelen van een kleinere
organisatie: persoonlijk contact,
onze heldere ‘afspraak-is-afspraak-garantie’, ongeacht de
werkzaamheden een direct en
vast aanspreekpunt en natuurlijk
een 24-uursservice. Neem vrijblijvend contact met ons op. Wij
vertellen u graag wat we voor u
kunnen betekenen.”
En de koffie staat klaar!

vd Akker Aquaservice

BEREGENING

Het gesleep met slangen, het tussentijds verzetten van de sproeier en het
uitrekenen en in de gaten houden van de juiste hoeveelheden water voor de
diverse sectoren in uw tuin, behoort nu voorgoed tot het verleden.
Uw grasveld eist nou eenmaal meer water op dan uw rozenperk.
Om uw gazon mooi groen te houden en uw kostbare planten
goed te onderhouden, kunnen wij een beregeningssysteem op maat
voor u ontwerpen en installeren.
Afhankelijk van uw wensen en budget worden de juiste componenten
bepaald en berekend. Een beregeningsinstallatie kan zowel in een bestaande
als nieuw aan te leggen tuin probleemloos worden ingepast.
De Morgenstond 33 - 5473 HE Heeswijk-Dinther
0413-331218 - 06-53708630
info@waterpomp.eu - www.waterpomp.eu

Rondom het huis, in de tuin, de auto of de boot; een schone werkplaats en een verzorgde verkoopruimte
zijn het beste visitekaartje voor elke firma. vd Akker Aquaservice ontwikkelt betrouwbare apparaten
met een hoog prestatievermogen, die makkelijk te bedienen zijn en al het vuil in een handomdraai verwijderen. Koud- of warmwater hogedrukreinigers, voor elk reinigingsprobleem vindt u bij ons de ideale
oplossing.
Hogedrukreinigers
Voor het wassen van auto’s of
boten van onder tot boven,
paadjes, tuinmuren, gevels en
terrassen ontdoen van mossen
en algen. Voor het zwaardere
werk zijn de warmwater hogedrukreinigers uitermate geschikt.
Zwembaden reinigen en tegelijkertijd desinfecteren. Met veel
kracht en de modernste techniek
voor waardebehoud van uw machines. Daar waar stroom schaars
of niet voorhanden is, zijn hogedrukreinigers met benzinemotor
de redders in nood.
Ook worden door ons hogedrukreinigers gebouwd naar de wens
van de klant. Dit kan variëren
van een door tractor aangedreven spuit tot zware elektromotor
aangedreven hogedrukunits.
Ook reinigers gebouwd in trailers
met benzine- of dieselmotoren
behoren tot onze mogelijkheden.

open dag retsel
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Tweewielerservice Dinther,
de fietsenwinkel op ’t Retsel
Bent u op zoek naar een fiets? Een nieuwe of gebruikte fiets? Kom dan naar Tweewielerservice Dinther
aan De Morgenstond. Als gerenommeerd fietsenwinkel hebben wij een grote keuze uit verschillende
fietsen, voor dames, heren en kinderen.

Allround en veelzijdig in elektro
Agro / Industrie
Utiliteit / Woningbouw
Camera-systemen
Inbraak-beveiliging
Zonnepanelen

Wij zijn dealer van de volgende
merken:
Gazelle fietsen
RIH fietsen, een klasse apart
QWIC elektrische fietsen
Cortina fietsen.
Bij aankoop van een nieuwe fiets
krijgt u altijd 2 GRATIS servicebeurten.

Ook inruil van uw oude fiets is
mogelijk.
En als uw fiets gerepareerd moet
worden, kunt u deze altijd zonder afspraak brengen. Peter of
Hans zullen uw fiets dan vakkundig in orde maken. Ook voor
fietsonderdelen en accessoires
kunt u bij ons terecht.

Wij zijn open van dinsdag tot en
met vrijdag van 8.00 tot 17.30
uur.
Vrijdag koopavond.
Zaterdag open van
8.00 tot 16.00 uur.
tweewielerservicedinther@
hetnet.nl
0413-224141.

Peter van Beek

Heeswijk-Dinther
T 0413 29 29 05
www.vanzutphenelektro.nl

Wij zijn ook dealer van:

Op zondag 14 april
Bij aankoop van een QWIC fiets
G R A T I S een upgrade van
de accu t.w.v. € 150,00

Wij doen mee met de Open Dag Retsel Zondag 14 april
Kom vrijblijvend eens kijken, de koffie staat klaar
De Morgenstond 27 Heeswijk-Dinther 0413 – 22 41 41

Kom eens
langs op
zondag
14 april

Van Aarle’s Bouwbedrijf
(Ver)bouwen doe je samen. Bouwen met Van Aarle’s Bouwbedrijf doet u niet zomaar. Bouwen met
Van Aarle’s Bouwbedrijf doet u, omdat u kiest voor bouwen zonder zorgen. Of omdat u jaren na de
kwalitatieve oplevering ook nog wil genieten van een flexibele service.

‘Een klantgerichte aanpak geeft vertrouwen
en niet alleen louter bouwen of verbouwen’
Eerlijk en open samen werken,
zowel intern als extern; naar de
klant toe, want onze bedrijfsfilosofie is ‘Bouwen is een kwestie van vertrouwen’.
Meedenkend met de klant, altijd
terecht kunnen bij dezelfde persoon; vanaf ontwerp tot uitvoering. Ongeacht de omvang van
het project.

Gezocht: ervaren timmerlieden voor villabouw in de regio
Interesse? Neem contact op via: 06-22698254

verbouwen - nieuwbouw - renovatie onderhoud - bouwkundig tekenen

Bouwen zonder zorgen
Van Aarle’s Bouwbedrijf
De
Morgenstond
11, Heeswijk
Dinther
woningbouw - verbouw
- bouwkundig
tekenen Tel (0413)
29
19
21,
info@vanaarlesbouw.nl
www.vanaarlesbouw.nl
project
ontwikkeling
zonnepanelen
onderhoud
verbouwen - nieuwbouw - renovatie onderhoud - bouwkundig tekenen

Bouwen zonder zorgen
Van Aarle’s Bouwbedrijf
De Morgenstond 11, Heeswijk Dinther
Tel (0413) 29 19 21, info@vanaarlesbouw.nl www.vanaarlesbouw.nl
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autoschade

19

Uw auto in goede handen

2

5

Snel weer op weg
zonder zorgen

9
3

12

28

20

fleetservice

24
8

29

14
21

10

25

XXL in decoratie en schadeherstel

17

passie voor
vakwerk

27
26

print & sign
Kennis van creativiteit

legenda
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Autoroel's
B. Kerkhof Interieur Exterieur Bouw
Bakkerij Doomernik
Bart Beugt
Brandweer
Chris van Velzen Autoschade &
Aanhangwagens
7. DC Haircosmetics
8. De Halm
9. Flingk Machinebouw
10. Van den Akker Aqua Service
11. GBI Varpo
12. Greenmax TreeBuilders

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Grinded Specials
Hadeco Schilders
Hedi Meubelen
Heerkens Interieurs
Houthandel Jacobs
HVA - motoren, bromfietsen en
scooters
Mari Jacobs Timmerfabriek
Rekupro Recycle Kunstof
Producten
Stijlvol Glas in Lood
TentSolutions
Timebo bedrijfsauto-inrichting

24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

TMT Timmerwinkel
Tweewielerservice Dinther
Van de Rakt Timmerwerken
Van den Berg Keukens
Van Zoggel Betonboringen
Van Zutphen elektro
Cranen Autoschade en
Fleetservice
Afgesloten voor auto’s
Fiets Parkeerplaats
Auto Parkeerplaats

De Dageraad 19 - 5473 HD Heeswijk-Dinther - 0413 29 14 58 - info@cranen.nl

‘t Retsel
Eén en al
bedrijvigheid!

Modelmakerij voor
Prefab beton
Van de Rakt Timmerwerken BV is een bedrijf gespecialiseerd in het maken van houten mallen voor de prefab-betonindustrie. Door de jarenlange ervaring en een goede
samenwerking zijn wij op de hoogte van de wensen en eisen van de klant en zijn
wij in staat om tegen een goede prijs en snelle levertijd een goede kwaliteit mal te
leveren.
De werkzaamheden vinden plaats in onze
modelmakerij. Het is belangrijk dat er
nauwkeurig gewerkt wordt bij de maatvoering, zowel bij de constructie als bij
het samenstellen. Hierbij wordt gebruik
gemaakt van een modern machinaal
park, zoals houtbewerkingsmachines,
elektrisch/pneumatisch gereedschap en
een CNC-freesmachine.
De gevraagde vormen en afwerkklasse
zijn geheel af te stemmen op de wens van
de opdrachtgever. Het leveren van een
goede kwaliteit en een prettige samenwerking staan bij ons dan ook hoog in
het vaandel. Wij werken voor opdrachtgevers in heel Nederland.
Spreekt dit je aan? Wij zijn nog op zoek
naar een schilder en modelmaker.
Mail voor meer informatie naar
info@vanderakt.eu of bekijk onze advertentie.

Werkplaats
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bernheze bouwt
Straatnaamgeving woningbouwproject De Erven

Boerderij van de familie Verstegen aan de Rijksweg, Bosschebaan 33
(1990). Boerderij aan de Rijksweg, thans Bosschebaan 33, bewoond door
de familie Verstegen. (Bouwjaar 1917). Ongenummerd = Marinus van den
Akker voor het huis aan de Vinkelsestraat 107.

HEESCH - Nieuwbouwwijk De
Erven ligt in het gebied tussen
de Bosschebaan, Bunderstraat,
Nieuwe Erven en de bebouwde kom. In totaal komen er 298
nieuwe koop- en 110 huurwoningen in drie gebieden.

Boerderij van Familie Verstegen, Broekhoek 18

Heemkundekring De Elf Rotten
deed op verzoek van de
gemeente historisch onderzoek

In deze woonwijk dienden straatnamen benoemd te worden. Bestuurlijk leefde de gedachte om
te bekijken of hiervoor bekende,
oude familienamen uit Heesch
gebruikt konden worden.
Huidige situatie en aanleiding
De ontwikkeling van De Erven
vordert, sinds december worden bouwwegen en riolering
aangelegd. In het eerste kwartaal wordt ‘Boserf’ ontwikkeld.
Hierdoor werden zes nieuwe
straatnamen noodzakelijk. Het
idee om oude familienamen uit
Heesch te gebruiken voor deze
straatnamen is verder uitgewerkt
tot een voorstel. Uitgangspunt
hierbij was het verbinden van
nieuw met oud; de nieuwbouw

met de families en de historische
binding met Heesch.
Nieuwe straatnamen in De Erven
Voor de nieuwe wijk van De Erven - ‘Boserf’ - werd voorgesteld
de straten te vernoemen naar
families met historische binding
met Heesch. Een straatnaam is
hiermee een middel om de Heesche geschiedenis levend te houden. De vernoeming geldt voor
de familie, niet specifiek voor een
prestatie van de familie en niet
specifiek voor één lid daarvan.
Heemkundekring De Elf Rotten
heeft op verzoek van de gemeente historisch onderzoek gedaan naar familienamen in Heesch. Er is data voorhanden over
Heesche families vanaf 1665.
Gekozen is om te kijken naar een
top tien van meest voorkomende
familienamen in de periode 1665
tot 1940 en dan in drie tijdslijnen. En de namen die het meeste
voorkomen in twee van de drie
tijdslijnen zijn gekozen.

Nieuw woonhuis van Harrie Ruys aan de Kerkweg 2, vlak na de oorlog.
De oude woning werd in de oorlog door brand verwoest (circa 1950)

Ouderlijk huis van Piet v.d. Ven en Antje Hanegraaf aan de
Achterste Groes. De timmerwerkplaats is verbouwd tot woning.

Marinus v.d. Akker 1879-1959 voor het huis aan de Vinkelsestraat 107

De straten dienden ook een toevoeging te krijgen, zoals straat,
laan, plein et cetera. Vanwege de
naam van het plan ‘De Erven’ en
het karakter van de bebouwing
– intern gericht in kleinschalige
opzet, vrij van doorgaand verkeer – is de toevoeging ‘erf’ op
zijn plaats.
Hieronder de zes straatnamen
voor ‘Boserf’:
Van den Ven-erf
Van den Akker-erf
Ruijs-erf
Verstegen-erf
Ploegmakers-erf
Van Uden-erf
Straatnaamborden krijgen
als ondertitel: Historische
familienaam in Heesch.
Vereisten voor de nieuwe
straatnamen waren:
Naam niet te lang
Naam onderscheidend
Naam herkenbaar
Naam makkelijk uit te spreken
Naam makkelijk te spellen.
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bernheze bouwt
Asbest eraf, panelen van BECO erop!
BERNHEZE - Niet iedereen weet
het, maar asbestdaken zijn per
31 december 2024 verboden.
Verwijdering van asbestdaken is
de verantwoordelijkheid van de
eigenaren van deze daken.
In Brabant is, vooral in de agrarische sector, asbest op grote
schaal toegepast. Om de eigenaren van deze asbestdaken te ondersteunen, en om te onderzoeken hoe dit zo efficiënt mogelijk
kan gebeuren, heeft de Provincie
Brabant samen met Asbestschakel Bernheze als een van de pilotgemeenten aangewezen.
Asbestschakel is een coöperatie
van bedrijven die in Gelderland
en Overijssel een efficiënt traject
van vervanging van asbestdaken
heeft ontwikkeld. Vervanging
van daken is een uitgelezen ge-

Vervanging
van daken
is een
uitgelezen
gelegenheid
om meteen
zonnepanelen
te installeren
legenheid om meteen zonnepanelen te installeren.
Hier komt BECO in beeld. Als
lokale energiecoöperatie heeft
BECO ervaring met het informeren van agrariërs over de toepassing van zonnepanelen voor

Maatwerk
in staal
ook
stalen
deuren

Maxend 59, 5388 TW Nistelrode
06-13668268

info@vdleestaal.nl
www.vdleestaal.nl

nelen terug. Informatie hierover
kun je bij BECO krijgen. BECO
werkt met vaste lokale installateurs, en ondersteunt daarmee
de lokale economie.

gebruik in het eigen bedrijf, en
bij het begeleiden van postcoderoosprojecten.
Bij een postcoderoosproject kunnen inwoners van de aangrenzende postcodegebieden pane-

len aanschaffen die op het dak
van de betreffende agrariër liggen en daarmee hun stroomgebruik vergroenen. Als je meedoet
aan een postcoderoos krijg je de
energiebelasting terug, en verdien je de investering op je pa-

De eerste informatieavond over
Asbestschakel is 17 april, in CC
De Pas in Heesch om 19.30 uur.
BECO is ook aanwezig om informatie te geven.
Deze bijeenkomst is bedoeld
voor (voormalige) agrariërs en
bedrijven in Bernheze. Voor particulieren worden later speciale
bijeenkomsten per kern georganiseerd.

BernheZe SPOrTieF

waterpolo
handboogschieten
Woensdag
10 april 2019 tafeltennis

budo

voetbal

Prinses irene laat hVCh kansloos
wielrennen

darten

golf

HEESCH/NISTELRODE - Prinses Irene won in Heesch met 0-3 de Bernhezer derby van HvCH. Op die
uitslag viel niets af te dingen. Koen Bollen scoorde in de eerste helft, in het tweede bedrijf bezegelden
Wibe van Rooij en rookie Rody van Schijndel het lot van de Heeschenaren. Het was bijzonder druk en
sfeervol op sportpark De Braaken, met onder andere vuurwerk en een hoempapa band.

Het voetbal dat de ploegen op de
mat legden was bepaald niet om
over naar huis te schrijven. Prinses
skien
snowboarden
kano
Irene was steeds de bovenliggende partij en streed met een aandoenlijke inzet. Een terechte overwinning, waar tot nu toe dit soort
wedstrijden verloren gingen, omdat er niet gescoord werd, vielen
er nu maar liefst drie doelpunten.
De strijdlust van de Nistelrodenaren was geweldig. Jammer dat de
kaarten/bridgen
directe concurrenten ook wonnen, maar er zijn nog zes finales te
gaan. Er is dus nog veel mogelijk!

ITALIË/HEESCH - Glenn Coldenhoff van
het Standing Construct KtM team heeft
in de vierde wedstrijd om het wereldkampioenschap MXGP in het Italiaanse Arco di trento een volgende top tien
klassering weten te behalen.
motorsport

kampioenschap bezet hij na vier wedstrijden de dertiende plaats. ‘’We werken voor
meer maar het was een positief weekend
ondanks de pech in de eerste manche. We
hebben nu vijf weken tot aan de volgende
Grand Prix in Mantova en in deze periode
zullen we hard gaan werken om hier sterk
aan de start te komen.’’

Kampioenen

Heesch - Handbal - Meisjes D1 DOS’80 Olympia’89

Loosbroek - Korfbal - Korloo F1

LEEK/BERNHEZE - Afgelopen zaterdag werden in Leek de nederlands
Kampioenschappen judo voor jongens en meisjes tot 15 jaar georganiseerd. jesse van Buel (12) van van Buel Sports startte zijn toernooi
goed met overwinningen op Wegdam (On) en Deriks (LI) maar stuitte op een verliespartij in de kwartfinale tegen Klokman (nn).

In deze spannende partij die tot
de ‘golden score’ reikte wist Van
Buel uiteindelijk wazari te scoren en het brons veilig te stellen.
Brons voor Jesse van Buel bij de
heren -15 tot 38 kilogram!

Glenn Coldenhoff
pakt een volgende top tien klassering

Met een 14-7 in de manches eindigde
Glenn op een negende plaats in de Grand
Prix. In de tussenstand om het wereld-

nK judo
Brons voor jesse van Buel

Van Buel herpakte zich uitstekend en kwam via de herkansingen terug. Met winstpartijen op
van Veen (MN) en van Hattum
(ZH) wist hij zich te plaatsen
voor de kleine finale.

motorcross

In de eerste manche kwam Coldenhoff
in de eerste ronde tot stilstand door een
gevallen rijder en moest van achter uit
het veld terug naar voren komen. Met
een goed ritme kwam hij terug naar een
veertiende plaats, maar hij wilde meer. Dit
kwam in de tweede manche toen hij na
een sterk eindschot op een nette zevende
plaats over de finish wist te komen.
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Jesse van Buel 3e plaats
(2e van rechts)
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beugelen

bernheze sportief
boksen

badminton

zwemmen

waterpolo

handboogschieten

korfbal

Korfbalsters
Prinses Irene grijpen overwinning in laatste seconden
korfbal

hardlopen

biljarten

duivensport

jeu de boule

judo

paardrijden

wielrennen

vissen

skien

voetbal

schaken

dammen

hockey

Veel plezier bij vriendinnentraining Altior

darten

snowboarden
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tafeltennis

golf

kano

tennis

basketbal

turnen

volleybal

handbal

kaarten/bridgen

beugelen

boksen

badminton

1cm b

1,2 cm b

NISTELRODE - De belangen wa- ploeg uit Nistelrode kon op 8-8
ren groot voor de korfbalsterskorfbalvoor het hardlopen
eerst langszij
komen.
jeu de boule
uit Nistelrode. Verliezen bete- Met nog tien minuten op de
1,4cm b
kent degradatie
naar de hoofd- klok was het stuivertje wisselen
klasse. De gasten uit Leunen, in doelpunten. Het publiek zat
Oranje wit 1, pakten afgelo- op het puntje van de banken.
autosport
karten
motorsport
pen
dinsdag verdiend de
eerste Op een stand
van 13-13 en nog
wedstrijdwinst door met 16-11 tien seconden te spelen floot de
te winnen.
goed leidende scheidsrechter
voor een strafworp. Het was Evy
biljarten
duivensport
judo
Afgelopen zondag weer nieuwe v.d. Akker die koelbloedig bleef
kansen tegen dezelfde ploeg. en heel het oranjepubliek, speelDe meiden van Prinses Irene le- sters en staf liet juichen.
ken pas na een 4-0 achterstand
te beseffen wat er op het spel Door deze nipte overwinning
stond. Een bomvolle sporthal spelen de korfbalsters zondag 14
zag de oranje hemden steeds april om 12.30 uur de allesbeslisdichterbij komen en in de wed- sende derde wedstrijd om een
strijd groeien. Met een stand van plek in de Topklasse volgend seischaken
dammen
4-5 werd er gerust. Scoren ging
zoen. Kom allemaal naar
Venray
daarna makkelijker, de beleving in het oranje om de korfbalsters
bij Prinses Irene werd groter. De te steunen.

Vriendinnentraining
zaterdag 6handboogschieten
april 2019 de E entafeltennis
D
zwemmen
waterpolo

HEESWIJK-DINTHER - Afgelopen zaterdag organiseerde korfbalvereniging Altior een vriendinnentraining. De welpen, E en D, mochten hun vriendinnetje, vriendje, neefje, nichtje of de buurtkinderen meebrengen. Het was een zeer geslaagde opzet en de kinderen hadden er veel zin en plezier in. Er waren
diverse leuke spelletjes en oefeningen bedacht, die door iedereen fanatiek werden uitgevoerd.
Daarna
was er wielrennen
voor alle kinde-darten
paardrijden
ren cake en ranja en gingen ze
voldaan naar huis met misschien
wel bij sommige de gedachte...

leuke spelletjes
en oefeningen
vissen

skien

kano

‘Ik wil ook bij het korfballen!’
Al met al is het voor herhaling
vatbaar. Komende zaterdag, 13
april, begint weer de veldcompetitie dus als je wedstrijden wil
bijwonen kom gerust naar Droevendaal 1 om te supporteren.
kaarten/bridgen

Kijk voor het complete programma op www.altior-korfbal.nl.

Vriendinnentraining 6 april 2019 welpen

motorcross

1cm b

Raivo Dankers scoort eerste punten
in het EMX250 Kampioenschap

1,2 cm b

1,4cm b

autosport

snowboarden

golf

karten

ITALIË/HEESCH - Raivo Dankers van
Hutten Metaal Yamaha Racing heeft in
de tweede wedstrijd om het Europees
Kampioenschap 250 in het Italiaanse
Arco di Trento zijn eerste punten weten
te scoren.

motorsport

De crosser uit Heesch streed in de eerste
manche voor iedere positie en kwam als
16de over de finish. In de tweede manche
kwam hij niet goed uit de start en zorgde een moment waarbij hij tot stilstand
kwam ervoor dat zijn opmars onderbroken werd, waardoor hij niet verder kwam
dan een 28ste plaats.
In het dagklassement eindigde Raivo op

een 22ste plaats en in de tussenstand om
het Europees Kampioenschap bezet hij
de zevenentwintigste plaats. Aankomend
weekend zal de crosser uit Heesch starten
in de eerste wedstrijd om de Dutch Masters of Motocross in Oss.

quad rijden

Mike wint beide
manches van de Dutch Quad Masters
LOMMEL/HEESCH - Mike van Grinsven
van het CRQF Quad team blijft ongeslagen in de Dutch Quad Masters.
In het Belgische Lommel wist Van Grinsven opnieuw beide manches van het kampioenschap te winnen en pakte hiermee
zijn vierde overwinning van het seizoen.
Met een dubbele manchezege pakte Mike
zijn vierde dagzege van het seizoen. In de
tussenstand van de Dutch Quad Masters
staat Mike aan de leiding met een voorsprong van 49 punten op Joe Maessen.

Op 19 mei gaat het kampioenschap verder op het circuit van Geldermalsen.

bernheze sportief
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turnen

Regiofinale D1 in Sint-Oedenrode

39

Geslaagde start HVCH-Clubweek

SINT-OEDENRODE/HEESWIJK-DINTHER - Afgelopen zaterdag mochten vier turnsters van Sine-Cura
zich laten zien op de regiofinale. Als eerste mocht Nova van start gaan. Voor Nova is het het eerste jaar
met wedstrijden! Ze heeft een super wedstrijd neergezet met een 13.700 op sprong en een balk zonder
vallen waarbij ze 12.00 punten scoorde, super! Een mooie 16de plek voor Nova!
Daarna mocht Lynn. Ook voor
Lynn is het haar eerste jaar.
Waarbij ze vorige keer nog 3de
was op de balk ging het nu helaas wat minder. Wel heeft ze zich
super herpakt; met een prachtige
brugoefening scoorde ze zelfs
12.750. Super gedaan! Volgende
week mag ze haar balkoefening
nog een keer overdoen in de
toestelfinales. Als laatste mochten Marith en Nikki zich nog laten zien. Nikki met een 13.100
op sprong en Marith met 12.433
punten op de brug waren al
goed begonnen. Vervolgens op
de balk lieten ze alletwee een superoefening zien. Marith eindigde op de 16de plaats en Nikki op
de 18de plaats. Gefeliciteerd met
de mooie resultaten!

V.l.n.r.: Nova, Lynn, Marith en Nikki

Van zomer tot zomer
HEESCH - Waar veel sportverenigingen het seizoen al ver voor de zomer stoppen, sporten de badmintonners van de Heesche Badminton Vereniging van zomer tot zomer door. Nog tot en met mei wordt er
in de competitie gestreden om de laatste punten voor het kampioenschap en nog tot en met juni wordt
er elke donderdag (senioren) en vrijdag (jeugd) getraind en gespeeld. Door recreant én competitiespeler.
Ook bij de jeugdafdeling zijn
er nog diverse teams in de race
voor de prijzen. Het tweede
jeugdteam kan voor het tweede seizoen achtereen kampioen
worden wanneer het ook de
laatste weken van het seizoen
haar zegereeks weet voort te
zetten.

Diverse jeugdteams in
de race voor prijzen

Voor diverse teams van de Heesche vereniging is het kampioenschap binnen handbereik.
Bij de senioren kan het vlaggenschip, HBV 1, de titel nog naar
zich toetrekken door de laatste

wedstrijden van het seizoen te
winnen. Ook het derde team
van de vereniging kan vanaf een
tweede plaats, op een punt achterstand van de koploper, nog
een slag slaan en de titel naar
zich toe trekken.

De afgelopen wedstrijden wist
het team steevast de tegenstander met ruime uitslagen van de
baan te spelen. Hetzelfde geldt
voor het vierde jeugdteam. Dat
team, dat het kampioenschap
vorig seizoen in de laatste weken uit handen gaf, ligt nu op
titelkoers.
Meer informatie over de competitieteams, recreanten en speelavonden van HBV is te vinden
op www.hbv-heesch.nl.

V.l.n.r.: Kirsten, Lobke en Melanie

Foto’s: Marcel van der Steen

HEESCH - Afgelopen zondag vond de aftrap van de HVCH-Clubweek plaats. De Clubweek is om 13.00 uur goed van start gegaan
met een interessante toespraak van drie topvoetbalsters met een
HVCH-verleden, Kirsten van de Ven, Melanie Bross en Lobke
Loonen. Deze drie vrouwen vertelden om de beurt over het belang
van een goede vereniging.
Na de toespraak verzamelden
alle HVCH supporters zich voor
toch wel de belangrijkste activiteit van de dag; de return derby
tussen HVCH 1 en Prinses Irene
1. Door de winst van de blauwwitten op Prinses Irene de week
ervoor, waren de gasten toch
wel uit op revanche. Ook Prinses Irene had al haar supporters
gevraagd om de uit spelende
club aan te komen moedigen
in het Oranje. Echter kon de
oranje aanhang van Prinses Irene niet op tegen de grote aantallen HVCH supporters langs
de zijlijn. Het sportpark stond
bomvol en kleurde deze middag
mooi blauw met wit door de vele
blauw-witte sjaals, de gekleurde
rookbommen en het luide knalvuurwerk. De supporters van de
thuisploeg hebben alles uit de
kast gehaald om hun club naar
de overwinning te leiden.

Maar de grote aantallen supporters langs de lijn mochten
helaas niet baten. Halverwege
de eerste helft kwam de thuisploeg al op 0-1 achterstand en
uiteindelijk ging Prinses Irene
met een 0-3 winst terug naar
huis. Deze enorme domper
mocht de feestvreugde van de
start van de HVCH-clubweek
niet bederven. Uiteindelijk is de
dag goed afgesloten met een
groot en vooral gezellig feest in
de kantine van HVCH. Al met al
een zeer geslaagde start van de
HVCH-Clubweek.

40

bernheze sportief

Woensdag 10 april 2019

dansen
Patrick Cissen nieuwe trainer
tweede elftal RKSV Avesteyn DTN wint twee Europacup titels

Patrick Cissen (rechts) tekent contract

HEESWIJK-DINTHER - Patrick
Cissen wordt met ingang van
komend seizoen de nieuwe trainer van het tweede efltal van
Avesteyn.
Patrick heeft op niveau gespeeld
bij Blauw Geel ‘38 en helaas
moeten stoppen na een beenbreuk. Daarna is hij als trainer
gestart bij Blauw Geel ‘38, heeft
daar tot en met de JO15-1 getraind én is met dat team gepromoveerd naar de derde divisie.
Momenteel is hij werkzaam als
assistent-trainer bij derdeklasser

Unitas ‘59 en hoofd opleidingen
van de onderbouw bij Blauw
Geel ‘38. Patrick is ambitieus en
we wensen hem veel succes bij
Avesteyn!
Patrick volgt Arnold van Cleef
op, die vanwege zijn werk heeft
aangegeven aan het einde van
dit seizoen te stoppen. Arnold
heeft zich ruim dertig jaar ingezet voor Avesteyn als trainer/
coach bij diverse jeugd- en seniorenteams en is daarvoor in
2013 onderscheiden met de ‘Kei
van Avesteyn.’ Namens de club
hartelijk dank!

Kom je korfballen?

Spirit Europa cup winnaar met trainsters Maud en Marlon

Maxime Europa Cup winnaar met
trainster Moniek

OVERLOON/NISTELRODE - Het IT toernooi in Overloon was het laatste internationale toernooi van dit
dansseizoen. Op dit internationaal toernooi werden de Europacupwinnaars bekend gemaakt, degene
met de hoogste score van drie internationale toernooien uit drie verschillende landen bij elkaar opgeteld. Dance Team Nistelrode won twee Europacup titels; modern Spirit en solo Maxim Boumans.
Verdere uitslagen waren als volgt:
Solo junioren:
Lindsey Wassenberg 2de met
284 punten
Maud 3de met 283 punten
Lise 4de met 281
Pip 10de met 265 punten.
Garde Miracle werd 2de met
280 punten.
Modern Spirit 1ste met 275 punten.
Mars hoofd Untouched 1ste met
289 punten.
In de solo hoofdcategorie was
het erg spannend; veertien deelnemers die aan elkaar gewaagd
zijn.
Guusje van Thiel gedeelde 5de
plaats met 286 punten
Jade Duijs gedeelde 3de plaats
met 289 punten
Maxime Bouman 1ste plaats met
297 punten.

Garde Touch werd 2de met 291
punten
Modern Inspiration won met
289 punten.
Op zondag kwamen onze groepen en solo’s allemaal nog een
keer op het podium en ook onze
minioren en vrije klasse groepen
kwamen naar Overloon om daar
deel te nemen aan het laatste
toernooi van dit seizoen.
De uitslagen van deze zondag
waren super! Dertien keer een
1ste plaats!
Lindsey - Lise en Maud, onze drie
junioren solo’s die steeds afwisselend op plaats 1, 2 of 3 stonden
werden nu alle drie 1ste met 286
punten; Pip kwam met 273 punten op een mooie 2de plaats!

Allen een 1ste plaats:
Minigarde met 241 punten
Melody met 242 punten
Miracle met 282 punten
Spirit met 279 punten
Karakter minioren met 241 punten
Release 2de plaats met 236 punten
Untouched met 293 punten Touch met 294 punten en Inspiration met 295 punten; allemaal
op een 1ste plaats.
Maxime Boumans deed het nog
een keer; met 300 punten op de
1ste plaats.
Jade Duijs werd 2de met 293
punten en Guusje van Thiel 3de
met 289 punten.
Sascha van Munster werd 2de
met 275 punten in de categorie
solo jeugd.

voetbal

Heeswijk wint terecht in Vinkel

NISTELRODE - Lijkt het jou leuk om te gaan korfballen? Of zou je
het leuk vinden om gewoon eens een keertje mee te komen trainen?
Op dinsdag 16 april organiseert Prinses Irene een korfbaltraining
voor iedereen van 5 tot 12 jaar!
Op dinsdag 16 april om 18.00
uur begint de training op het
korfbalveld van RKSV Prinses
Irene. Iedereen die het leuk vindt
om een keer te komen trainen
is welkom. Je traint deze avond
samen met de F en de E die nu
al korfballen. De training is om
19.00 uur weer afgelopen. Het
doel is om iedereen kennis te laten maken met de korfbalsport
en ook je ouders mogen daar-

om komen kijken. Dus nodig je
vriendjes, vriendinnetjes, buurmeisjes, buurjongens, klasgenoo
tjes, nichtjes, neefjes, kenissen
of wie dan ook, uit om samen te
komen korfballen.
Jongens zijn ook van harte welkom! Voor meer informatie kun
je mailen naar
jtcprinsesirene@outlook.com.
Zien we jou op dinsdag 16 april?

VINKEL/HEESWIJK-DINTHER - Op het lastig bespeelbare veld op Sportpark de Zwaan floot scheidsrechter Sander Huijs voor het eerst. In de beginfase weinig goed voetbal. In de 15de minuut kwam
Heeswijk op 0-1. Stef Adank gaf goed voor en Gerke vd Akker zag zijn kopbal gepakt worden door Van
den Boogaard. In de scrimmage die volgde was Joep van Grinsven het meest alert en werkte binnen. De
rechtsback maakte zijn eerste doelpunt voor Heeswijk 1 en vierde dit met een puike koprol.
In de tweede helft kwam er eindelijk het ‘derbyvuur’ in de wedstrijd. De duels werden grimmiger en ook het geluid langs de
lijn werd luider. Heeswijk controleerde de wedstrijd en kwam er
een aantal keer zeer gevaarlijk
uit. Adank en Van Beljouw probeerden het van randje zestien,
maar schoten naast. Ook Sluiter

naar ieders
verbazing werd
het doelpunt
afgevlagd
en Van den Akker waren een
plaag voor de Vinkelse verdediging. Na een goede aanval gaf
Adank strak voor en werkte Sluiter binnen, naar ieders verbazing
werd het doelpunt afgevlagd en
honoreerde scheidsrechter Huijs
dit signaal. Niet veel later pakte
de ingevallen Van den Hanenberg een goede kopbal van Vd
Akker op de doellijn.

Foto: Hans Heesakkers

De wedstrijd leek beslist te worden door Sluiter, na de voorzet
van Coen van Beljouw, hij vond
echter Vd Hanenberg op zijn
pad.
In de staart van de wedstrijd
trok Huijs nog een aantal keren
geel voor wellicht lichte overtre-

dingen en een ‘lekker derby opstootje’, maar onsportief werd
het niet.
Na 93 minuten spelen floot Huijs
voor het laatst en pakt Heeswijk
in een week de volledige zes
punten tegen Vinkel.
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LITH/HEESWIJK-DINTHER - Afgelopen weekend stond de voor
Avesteyn lastige uitwedstrijd
op het programma in Lith tegen
nLC.
Op een lastig bespeelbaar veld
was het Avesteyn dat het spel
moest maken en NLC terugdrong
op eigen helft. Avesteyn opende de score in de 15de minuut.
Met een snelle vrije trap stuurde
Martijn Swartjes Joost van Vugt
diep, die de bal prima voorgaf op
zijn broer Rens van Vugt. Deze
bleef rustig en rondde beheerst
af. Tien minuten later konden de
Dintherse handen wederom de
lucht in. Een goede voorzet van
Dries Heerkens werd door Joost

Avesteyn verslaat nLC
van Vugt hoog binnen gekopt.
Avesteyn dicteerde de rest van
de eerste helft, maar werd niet
echt gevaarlijk meer.
NLC hanteerde ook de tweede
helft de lange bal. Na vijf minuten viel er een over de Avesteyn
defensie en de linksbuiten kon
vrij gemakkelijk in de lange hoek
raakschieten. Avesteyn moest
zich even herpakken en maakte
in de 65ste minuut de 1-3. Een
goede persoonlijke actie van
Rick Vissers werd prima in de
lange hoek binnengeschoten.
NLC bleek rijp voor de slacht
maar bleef erin geloven met lange ballen en vrije trappen. In de
75ste minuut was er wederom

de aansluitingstreffer. Een vrije
trap werd door een meegekomen verdediger binnengewerkt.
Hierbij ging de Avesteyndefensie wederom niet vrijuit. De 3-3
hing niet echt in de lucht, maar
toch was het af en toe behelpen.
Avesteyn besliste de wedstrijd
door een goede voorzet van de
goed ingevallen A-speler Joeri Dielissen die Dries Heerkens
bediende. Hij wist wel raad met
deze bal en maakte de verlossende 2-4. Hierna had Avesteyn
wel kansen op meer, maar het
ging vooral om de voorsprong
behouden. Er werd niet meer
gescoord en Avesteyn pakte verdiend de drie punten.
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Kijklessen bij Dance Team
nistelrode
NISTELRODE - Het einde van
dit dansseizoen nadert alweer.
Onze trainsters hebben al weer
vooruit gekeken om een planning te maken voor na het nK.
Er is dan nog één week voordat
de meivakantie begint. In deze
week mogen onze jongste leden
twee keer komen trainen met
vriendjes en vriendinnetjes die
ook graag willen komen dansen.
Wij nodigen alle jongens en
meisjes die graag dansen uit om
een keer mee te komen dansen
in onze eigen zaal op het terrein

van RKSV Prinses Irene.
De lessen zijn op 16 april van
17.30 tot 19.00 uur, 5 t/m 8 jaar
garde en modern inclusief opwarmen in zaal 1 en voor 9 jaar
en ouder in zaal 2. Op 18 april
van 17.00 tot 18.30 uur, 5 t/m
8 jaar garde en modern inclusief
opwarmen in zaal 1 en 9 jaar en
ouder in zaal 2. De deur gaat vijf
minuten voor aanvang open.
Iedereen is welkom! Ouders mogen de laatste tien minuten binnen komen kijken.
www.danceteamnistelrode.nl

turnen

voetbal

Benauwde zege Prinses irene Vrouwen

halve finale
nina van Sine-Cura

NISTELRODE - Prinses Irene
startte vol overtuiging aan de
wedstrijd, wat resulteerde in de
eerste minuut in een open kans
voor Donkers.
Helaas kon ze deze kans niet
verzilveren. In de 19de minuut
was er eindelijk een precieze
pass. Ploegmakers stak een bal
achter de verdediging van Richtersbleek precies op maat, zodat
Van Os de bal alleen maar mee
hoefde te nemen en geplaatst in
de hoek hoefde te leggen: 1-0.
Prinses Irene begon op dit moment de wedstrijd te domineren.
In de 26ste minuut werd een
corner van Ploegmakers keurig
ingekopt door Van Os: 2-0. Dit
was ook de ruststand.
De tweede helft begon goed
voor Prinses Irene, in de 46ste
minuut maakte Van De Ven de
3-0. Maar het begon wat te spoken. De eerste tegenslag was een
rode kaart voor keepster Streefland. Een kaart die volgens de

voetbal

regels van de wet klopte, maar
gevoelsmatig niet echt nodig
was. Gevolg was dat Donkers in
de goal ging en dat Prinses Irene met tien man door moest. Dit
was het teken voor Rigtersbleek
om alles op alles te zetten en
Prinses Irene met de rug tegen de
muur te zetten. Dit lukte goed,
want in de 83ste minuut maakte
Rigtersbleek de 3-1. Hierna werd
de wedstrijd steeds grimmigere

er werden wat overtredingen
links en rechts gemaakt die de
scheidsrechter helaas miste. In
de 88ste minuut maakte Rigtersbleek nog de 3-2 en was de
spanning voor beide ploegen en
op de tribune bijna niet meer te
houden. Gelukkig voor Prinses
Irene floot de scheidsrechter na
93 minuten af en pakte ze de
drie zwaarbevochten en broodnodige punten.

SPV te sterk voor WhV

VLIERDEN/LOOSBROEK - In het verre vlierden heeft WHv niet voor een verrassing kunnen zorgen. tegen titelkandidaat SPv werd hard gewerkt, maar een slecht kwartier voor rust kostte WHv de wedstrijd.
In het eerste half uur kon WHv nog goed meekomen met SPv.
Op de counter was WHV best
gevaarlijk, maar Yorick vd Rakt
en Thijs Lunenburg troffen geen
doel. In de 28ste minuut was het
echter SPV wat de score opende. Willem Swinkels was de
verdediging van WHV te snel
af en liet keeper Martijn Roefs
kansloos, 1-0. WHV was even
de regie kwijt en SPV profiteerde optimaal. In de 31ste minuut
was er een overtreding in de 16
bij WHV en de scheids kon niets
anders doen dan een penalty geven.
Leon Swinkels wist wel raad
met deze kans, 2-0 voor SPV.
WHV probeerde het wel maar in
de 33ste minuut was het Bram
Rijnders die de wedstrijd op slot
gooide, 3-0 voor SPV. Drie minuten later was het echter WHV
dat iets terug deed. Yorick v.d.
Rakt scoorde op aangeven van

Roel Lunenburg de 3-1 en er
was weer hoop voor WHV. Deze
was echter van korte duur want
in de 45ste minuut was het Luuk
van Breek die een goede aanval
van SPV afrondde, 4-1.
De wedstrijd was gespeeld en in

de tweede helft gebeurde er nog
weinig. SPV geloofde het wel en
WHV probeerde het wel maar
het geluk bij het afmaken was
er niet vandaag. Roel Lunenburg
was er nog het dichtst bij, maar
helaas schoot hij langs.

LEUSDEN/HEESWIJK-DINTHER Op zaterdag 6 april mocht nina
haar halve finale in Leusden turnen. Ze begon sterk op sprong
en brug.
Daarna door naar balk. Er waren wat wiebels, maar Nina hield
zich staande en behaalde een
ruime 10 punten. Als laatste

mocht Nina haar vloeroefenig
laten zien. Ze turnde een strakke
oefening en werd beloond met
een 11.567 punt.
Nina behaalde een 11de plaats.
Dit is helaas net niet voldoende
om door te stromen naar de landelijke finale, maar Sine-Cura is
heel trots op dit resultaat. Gefeliciteerd!
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voor kinderen - jeugd - jongeren

Pim:
‘Ik moest natuurlijk
wel proberen om de eer
hoog te houden’

Loreley:

THIJS:

‘Je moet sterk zijn
voor deze sport’

‘het voetbalveld werd dus
verruild voor het zwembad’

Amauri:

‘Van de opa’s tot amauri,
allemaal dát ene bepaalde
balgevoel’

Vera::

‘Ze weten maar half hoeveel
positieve en mooie dingen
het met zich meebrengt’
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Bernheze vaktalenten in de prijzen!
TEKST: WENDY VAN LIJSSEL

AMSTERDAM/BERNHEZE – Recent vonden in de Amsterdam de Skills Heroes plaats. Wedstrijden voor getalenteerde en enthousiaste mbo-leerlingen in diverse
vakrichtingen, die zich eerder al kwalificeerden. Broodbakker Pim Maasdijk uit Vorstenbosch en meubelmaker Rob van Cleef uit Heeswijk-Dinther haalden
drie dagen het beste uit zichzelf, lieten veel vaardige kandidaten achter zich en bereikten een podiumplek.

Pim Maasdijk bezig met vlechtbrood

De Skills Heroes zijn finale vakwedstrijden voor het mbo, waarbij getalenteerde studenten in
verschillende vakrichtingen de
strijd aangaan voor een podiumplek. Dat varieert van tandartsassistente, kapper, metselaar
tot beveiliger, dierenverzorger en
meer. Het hoeft geen betoog dat
slechts de beste studenten door
scholen afgevaardigd worden om
er hun ‘kunsten’ te vertonen.
BROOD- EN BANKETBAKKER PIM
De 18-jarige student Pim Maasdijk uit Vorstenbosch volgt
de opleiding ‘Leidinggevende
brood- en banket’ op het Summa
College in Eindhoven en is bezig
met zijn tweede jaar. Nadat hij
een jaar eerder Nederlands Kampioen Uitvoerend Bakker werd,
is het natuurlijk niet gek dat hij

door zijn school uitgenodigd
werd om aan De Skills Heroes
deel te nemen. Iets waar hij geen
‘nee’ op zei want: “Ik moest natuurlijk wel proberen om de eer
hoog te houden”, meldt hij met
een lachje.
Deelname betekende niet zomaar een dagje wat ‘aanprullen’. Het hele gebeuren duurde
namelijk maar liefst drie dagen,
waarbij de studenten op diverse
onderdelen moesten presteren.
Een ervaren vakjury volgde alles
en bekeek dagelijks het eindresultaat op onder andere kwaliteit, uiterlijk, natuurlijk de smaak,
maar ook het ‘netjes werken’.

Pim maa
k
tien prod te
ucten

“Ik moest in totaal tien verschillende producten maken. Vlechtbroden, drie soorten tarwebrood,
koffiebroodjes, croissants, Danish
patisserie, sierwerk met als thema Rusland, roggebrood, Foccacia en Quiche”, somt Pim op.
Hij bekent eerlijk dat hij er na
één dag de brui aan had willen
geven. “Ik vond het waardeloos
wat ik gemaakt had. Ik ben door
de schoolleiding omgepraat om
verder te gaan en heb er toen
toch maar weer de schouders
onder gezet”, blikt hij terug. En
niet zonder resultaat. Terwijl hij
het totaal niet aan had zien komen, werd Pim derde. Een prijs
die hij kan toevoegen aan zijn
eerder behaalde titel. Zijn droom
is om ooit een eigen bakkerij te
beginnen en, zo meldt hij, “supermooie en lekkere producten

m een
Erepodiu aller
eev
mooie m b
voor Ro

Rob van Cleef met zijn designbureau

te maken.” Iets wat, zoals het er
nu naar uitziet, in de toekomst
geheid gaat lukken.
MEUBELMAKER ROB
Rob van Cleef uit Heeswijk-Dinther was door ROC
De Leijgraaf in Veghel, waar hij
doende is met zijn derde en tevens laatste jaar Hout & Meubel,
gevraagd om op zijn vakgebied
deel te nemen aan De Skills. Rob
is een enthousiast meubelmaker

‘omdat het zichtwerk is’ en stemde in. Hij sprong in deze niet helemaal in het diepe. “Ik heb verleden jaar ook meegedaan, maar
geen podiumplek gehaald”, vertelt de 19-jarige meubelmaker.
Omdat hij het destijds ook in al
in alle opzichten een leerzame
ervaring vond, stemde hij in om
wederom zijn beste beentje voor
te zetten.
Deelname aan De Skills is geen
kwestie van aanmelden. Eerder
waren er kwalificatiewedstrijden
waarbij de meubelmakers een
tafeltje moesten maken. Rob
wist zich, net als een jaar eerder,
te kwalificeren. Hij bereidde zich
goed voor op de finaledagen in
Amsterdam. “De opdracht om op
De Skills een designbureau met
diverse houtverbindingen te vervaardigen was al doorgestuurd
naar school. Ik kon er al mee aan
de slag en had het al een keer
gemaakt”, vertelt Rob. Het hoeft
geen betoog dat zoiets in de vertrouwde schoolomgeving wel
even andere koek is dan tijdens
een wedstrijd waar een vakjury,
bijna doorlopend, op je vingers
kijkt. Het bureau werd uiteindelijk beoordeeld op de gemaakte
verbindingen, maatvoering en
afwerking. “De dagen verliepen
prima. Het was wel gas geven,
maar ik zat goed op schema en
alles ging zoals ik verwachtte”,
blikt Rob terug. Dat ook hij op
het erepodium zou eindigen lag
dan weer niet in de verwachting,
maar was natuurlijk een mooie
meevaller waar Rob, zo meldt hij,
zeker trots op is.
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Veel jeugdactiviteiten bij Sterrenwacht Halley
HEESCH - Sterrenwacht Halley in Vinkel bestaat sinds 1989, dus al dertig jaar. Vijf jaar eerder werd een
vereniging opgericht die meteen begon met plannen maken en geld bijeenkrijgen om de sterrenwacht
te bouwen. De naam was er al gauw: de beroemde Komeet van Halley was namelijk in aantocht en
passeerde de aarde in februari 1986.
Sterrenwacht Halley is leuk en
leerzaam voor kinderen. En trouwens ook voor volwassenen,
want die weten nog lang niet
alles van sterren en planeten.
De publieksavonden en -middagen worden daarom altijd goed
bezocht door jong en oud. Ook
kunnen gezelschappen de sterrenwacht op afspraak op andere
dagen en tijden bezoeken (niet
in de weekenden). Daar wordt
veel gebruik van gemaakt, bijvoorbeeld door kinderen die hun
verjaardag bij Halley willen vieren.
De meeste kinderen uit de regio
kennen de sterrenwacht wel,
want veel scholen komen jaarlijks op bezoek. De kinderen die
komen aangefietst of door hun
ouders worden gebracht, maken
een presentatie mee over planeten, manen, zon en sterren,
waarbij ze alles mogen vragen.
In het planetarium reizen zij door

de kosmos langs verre, wonderlijke werelden. In de koepel kijken ze door de grote telescoop.
Op een zonnige dag observeren
zij met een speciale telescoop
veilig de zon en als het donker en
onbewolkt is, wordt de telescoop
op de sterrenhemel gericht.

vier lessen op zaterdagmiddagen. Na afloop weet je veel meer
over het heelal of over raketten,
die mensen en dieren de ruimte in lanceren en robotten naar
maan, Mars, Pluto en andere hemellichamen brengen.

Kinderen kunnen hun verjaardag
bij Halley vieren op afspraak
Vier keer per jaar zijn kinderen
welkom op een jeugdmiddag.
Die is steeds op een zaterdag.
Telkens wordt natuurlijk wat
verteld over sterrenkunde, maar
er zijn dan ook doe-activiteiten.
Een jeugdmiddag eindigt altijd
met het lanceren van waterraketten!

Iedereen mag lid worden van
Sterrenwacht Halley. De vereniging telt ongeveer veertig
jeugdleden. Jeugdleden zijn
elke maand welkom op een
jeugdavond.
Jeugdcursisten Pepijn, Luuk en Guus bouwen een waterraket die ze zelf
zullen lanceren
Foto: Urijan Poerink

Bovendien mogen ze meedoen
aan alle andere activiteiten bij
de sterrenwacht. Zij hebben gratis toegang tot jeugdmiddagen,
publieksavonden en -middagen
en krijgen korting als ze meedoen aan een cursus. Steeds

vaker vragen leerlingen van het
voortgezet onderwijs of zij een
maatschappelijke stage bij Halley mogen lopen. Ook dat is
vaak mogelijk.

Leef je uit bij 
arvy’s Speelwereld!
Twee keer per jaar is er voor kinderen van 8 tot en met 12 jaar
een jeugdcursus over sterrenkunde of ruimtevaart. Die omvat

Meer weten over de sterrenwacht? Ga naar
www.sterrenwachthalley.nl
of stuur mailtje naar
sterrenwachthalley@hotmail.com.

Van Herpen
haar &
)feestjes met ruime keuze van onze uitgebreide
menukaart!
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Wij verkopen

‘t Dorp 68 5384 MC Heesch T 0412 - 451 332
sieraden van
www.haarmode-byouxvanherpen.nl

het merk Karma

Dit zijn sieraden van echt
zilver. En te verkrijgen vanaf

€ 8,95

verkrijgen vanaf € 8,95 (cadeautip)! Ook kun je bij ons oorgatjes schieten, dit geldt voor het
eerste en tweede gaatje.

Voor de jongeren onder ons is
er bij van Herpen Haar & Bijoux
veel te verkrijgen.
Van armbandjes, oorbellen en
diversen horloges van bekende

Er is ook een groot assortiment

Volg ons op Instagram en Facebook
voor de laatste trends!
hippe merken! Wij verkopen ook
sieraden van het merk Karma, dit
zijn sieraden van écht zilver en te

te vinden van My Jewellery, een
bekend merk van social media!
Daarvan hebben wij veel ver-

schillende sieraden maar ook
leuke accessoires voor in het
haar.
Volg ons op Instagram en Facebook voor de laatste trends!

‘t Dorp 68, 5384 MC Heesch - 0412 - 45 13 32

www.haarmode-byouxvanherpen.nl

Marvy’s Speelwereld

Leef je uit bij 
Marvy’s Speelwereld! Leef je uit b

Marvy’s Speelw

Ook voor Uw (kinder)feestjes met ruime keuze van onze uitgebreide menukaart! 
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Marvy’s Speelwereld is geschikt
voor alle leeftijden. Al vanaf 1
jaar vermaken ze zich prima in
onze overzichtelijke speelhal.
Terwijl u geniet van versgemalen
bonenkoffie, cappuccino, latte
macchiato of verse muntthee,
kunnen de kinderen lekker spelen. Lunch of lekkere trek? Keuze genoeg op onze zeer uitgebreide menukaart met ovenverse
broodjes, tosti’s, soep, snacks,
maar ook complete maaltijden.

5384 RT Heesch
eelwereld.nl  

1e en 2e Paasdag Marvy’s Paasbrunch van 10.30 – 13.00 uur.
Uitgebreid buffet, onbezorgd
genieten met familie en vrienden. Volwassenen € 17,50, kinderen € 6,50. Kinderen tot 3 jaar

gratis buffet. Vooraf reserveren.

A Graafsebaan 38 5384 RT Heesch
E info@marvysͲspeelwereld.nl  

 T 0412 Ͳ 450 679 
W www.marvysͲspeelwereld.nl
Tijdens de meivakantie organiseren wij leuke gratis activiteiten,
zoals knutselen, schminken en
glittertattoo’s.

A Graafsebaan 38 5384 RT Heesch

 T 04

 T 0412
Ͳ 450 679 
E info@marvysͲspeelwereld.nl  
W ww
W www.marvysͲspeelwereld.nl
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LORELEY en haar board
‘Ik wil topsporter worden’
TEKST: WENDY VAN LIJSSEL

HEESCH – Vanaf het moment dat de Heesche Loreley
Pigmans kennismaakte met de sport, verloor ze er haar
hart aan en vond ze het dusdanig leuk dat ze nu, twee
jaar verder, nagenoeg de hele week doende is met
snowboarden. Ze doet aan boardercross en freestyle.
Tijdens het gesprek vliegen kreten als trics en stunts,
‘twists’, rails, tubes, boxen en meer van dat soort termen
door de lucht. De getalenteerde jongedame meldt
resoluut: “Ik wil topsporter worden en over zeven jaar
deelnemen aan de Olympische Winterspelen.”

Loreley in actie

De 12-jarige Loreley zit in groep
8 van basisschool Emmaus in
Heesch. Daar waar leeftijdsgenoten misschien al dromen van een
baan in de zorg of het onderwijs
heeft zij plannen voor een sportcarrière. Iets waar de sportieve
jongedame hard aan werkt.
Dat ze haar hart aan snowboarden verloor was eigenlijk een
toevalligheidje. “Ik kreeg van
mijn ouders een les snowboarden
cadeau. Ik vond het zo leuk dat ik
me aansloot bij die vereniging en
trainingen nam. Na aansluiting
mag je ook zonder les in je eigen
tijd oefenen”, vertelt ze.
Een jaar geleden sloot ze zich aan
bij het Dutch SBX-Team om zich
verder te bekwamen in boardercross en het Fogs-team om alle
freestyle moves nóg beter onder de knie te krijgen. Hoewel
ze beide takken van sport graag
beoefent, slaat haar hart nét wat
sneller voor boardercross. “Dan
maak je razendsnel een afdaling over een parcours waarin
kuipbochten, springschansen en
‘bulten’ zijn verwerkt. Je zou het

worden en om mijn spieren te
ontwikkelen. Je moet sterk zijn
voor deze sport”, weet ze.

kunnen vergelijken met een fietscrossbaan”, legt ze uit. Bij freestyle draait het daarentegen om
het maken van trucs in de lucht
en op de grond.
Loreley traint op maandag en
vrijdag voor boardercross in Zoetermeer, op zondag is er freestyle
in Rucphen, woensdag fitnesstraining en op zaterdag zijn er
wedstrijden in binnen- en buitenland.
Dat maakt dat haar vrije tijd bijna helemaal gevuld is, maar het
maakt haar niets uit. “Ik moet
veel trainen om nóg beter te

Intussen is ze bezig met haar eerste wedstrijdseizoen en stond ze
al diverse malen op het ereschavot. Deelname aan wedstrijden
is belangrijk. Zo neemt ze onder
andere deel aan de Dutch Cup.
“Dat is een serie wedstrijden
freestyle waar punten te halen
vallen die je aansluitend weer nodig hebt om deel te mogen nemen aan grote wedstrijden. Het
is niet verplicht maar wel aan te
raden om Freestyle snowboarden
te beheersen om op hoog niveau
goed te presteren bij wedstrijden
boardercross”, probeert Loreley
uit te leggen.
In april staat het NK-freestyle in
Laax, Zwitserland, in de agenda
en in mei is er een scoutdag van
de Nederlandse Ski Vereniging.
Het behoeft geen uitleg dat ze
op beide wil scoren want: “Ik wil
topsporter worden en over zeven
jaar deelnemen aan de Olympische Winterspelen.”

Kijken naar het kind en werken
met een persoonlijke aanpak
Mijn passie is werken met kinderen en de mensen uit hun omgeving. Door mijn gedrevenheid
en enthousiasme om aan te sluiten bij ieder kind is mijn praktijk
ontstaan.
Ik geniet ervan als kinderen glunderen en ze het gevoel hebben
goed te zijn zoals ze zijn. Ieder
kind bezit vaardigheden en talenten die hem of haar verder
helpen. Als coach en remedial
teacher kijk ik samen met het
kind en ouders, klas en/of leerkracht naar een persoonlijk, op
maat gemaakt, plan. Dit kan op
sociaal-emotioneel gebied of op
leergebied zijn.
Heb je een hulpvraag? Neem vrijblijvend contact met me op.
Ilse Toebast
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Tweede kinderboek voor VERA
TEKST: CARLIJN VAN DE VEN

VORSTENBOSCH – Voor
de tweede keer schrijft
Vera Timmers een
kinderboek. En dat doet ze
niet zomaar; ze probeert
de mensen om haar heen
een positieve blik te geven
op autisme en ADHD.
Begin januari stroomden de reacties op haar Facebookpagina
weer binnen. Dit keer schreef ze
een kinderboek met het thema
ADHD voor haar profielwerkstuk
op het vwo. Een jaar eerder deed
ze ongeveer hetzelfde; ze begon
aan haar eerste kinderboek over
autisme, voor het profielwerkstuk op de havo.
Voor Vera is het dan ook niet
zomaar een profielwerkstuk. In
haar familie komt autisme én
ADHD voor. “Wat ik het ergste
vind, is dat mensen het vrijwel

altijd met een negatieve toon
benaderen. Ze weten maar half
hoeveel positieve en mooie dingen het met zich meebrengt. En
dát wil ik nu juist aan de kinderen
die het boekje lezen, meegeven”,
vertelt ze trots.
Het boekje bevat slechts negen
bladzijden, maar Vera is ervan
overtuigd dat ze een goed beeld
heeft kunnen schetsen. “Het gaat
over een jongetje met ADHD. Hij
ervaart veel lastige dingen, maar
die worden overkoepeld door de
vele positieve dingen. Zoals veel
enthousiasme, socialiteit en energie.” Het verhaal bevat allerlei
voorbeelden en situaties die Vera
dagelijks meemaakt.
Op 18 december was haar boekpresentatie en vanaf januari liet
ze honderd boekjes drukken. Ze
plaatste een Facebookbericht en
daar waren genoeg aanvragen:
“Mensen uit mijn directe omgeving, mensen die het eerste
boekje over autisme ook hadden,
of zelfs moeders die het verhaal
herkenden bij hun eigen kind.”

Een boekje
met een
positieve
klank

Maanden van voorbereiding gingen eraan vooraf. Vera liet speciale enquêtes invullen in haar
omgeving. Bij de vraag of mensen konden aanvinken waaraan
ze refereerden bij mensen met
ADHD, waren alle antwoordmogelijkheden juist; zowel de positieve als negatieve kenmerken
van ADHD. “Helaas merkte ik al
gauw dat de mensen alleen de
negatieve dingen herkenden, ze
wisten niet dat de positieve aspecten óók bij ADHD hoorden.
En daarom wilde ik maar al te
graag een boekje met een positieve klank.”

BSO de Draken haalt geld op
voor Kika

Trots op het resultaat

HEESWIJK-DINTHER - Dat is een goed doel, vonden de kinderen van BSO de Draken van Kika. Toen er
een goed doel gezocht moest worden voor de kerstmarkt kwamen de kinderen al snel met het idee om
het voor Kika te doen. Er werd volop geknutseld en de werkjes werden uiteindelijk op de kerstmarkt
verkocht.
Maar de kinderen wilden graag
in het voorjaar nog een actie
voor Kika doen. Kika had zelf
een ‘Bakken voor Kika-actie’ in
het leven geroepen in maart.
Dat kwam goed uit. Het sluit
goed aan bij onze doelgroep en
kinderen houden van bakken.

Na overleg met de kinderen over
wat we zouden gaan bakken zijn
we aan de slag gegaan. Koekjes,
wafels, appelflappen en appelcake gingen als een trein.
Uiteindelijk kwam op 2 april,
nadat de collectebus was geteld door Kika, een vrijwilliger

de cheque in ontvangst nemen.
Met trotse gezichten overhandigden de kinderen de cheque
van maar liefst € 353,70. Een
mooie opbrengst. Wij hopen een
klein steentje te hebben kunnen
bijdragen aan de onderzoeken
van Kika.

Omdat Vera naast haar boek ook
aan school moest werken én in
haar examenjaar zat, wilde ze
het beperkt houden. “Toch gaan
er zoveel uren tijd inzitten. Ik heb
elk personage zelf getekend en
heb geprobeerd een mooie uit-

leg over ADHD te verwerken in
mijn eigen woorden.” Zo vertelt
ze dat kinderen met ADHD eigenlijk een ‘ferraribrein’ hebben:
“Enorm veel energie en kracht,
maar met de remmen van een
fiets.”
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Peuters Piccino vieren de lente
De vogels fluiten, de zon schijnt, de bomen krijgen weer blaadjes en de bloemen en planten groeien
en bloeien. De peuters van Piccino genieten van alles wat het voorjaar te bieden heeft. Zaadjes worden
gezaaid en vol verwondering kijken de peuters hoe het gaat groeien. De lente nodigt ook uit om lekker
buiten te zijn. Bij Piccino vinden we dit belangrijk en indien mogelijk wordt er elk dagdeel onder begeleiding buiten gespeeld.

Naast de thema’s uit het totaalprogramma Uk en Puk, stelt Piccino aanvullende thema’s samen,
zoals ‘Vier de lente met Puk’.
De thema’s sluiten aan bij de
belevingswereld van het kind,
waarbij de nadruk ligt op de taalvaardigheden spreken en luisteren en uitbreiding van de woordenschat.
In alle kernen van Bernheze
zoekt Piccino regelmatig aansluiting bij de kleuters van de basisschool en/of de kinderen van de
kinderopvang, om samen activiteiten te organiseren. Sinterklaas
en Kerst vieren, meelopen in de
carnavalsoptocht, modderen op
de modderdag of een creatieve
kunstweek zijn activiteiten die
jaarlijks terugkeren.

Voor aanmelding van uw kind bij
één van onze peutercentra is het
goed om te weten dat reguliere
kinderopvangtoeslag geldt in geval van tweeverdienende ouders
en er subsidiemogelijkheden zijn
voor éénverdieners en uitkeringsgerechtigden.
Mocht u uw kind willen aanmel-

den of meer informatie wensen,
kijk dan op www.piccino.nl.
U kunt ook een afspraak maken
om de locaties te bezoeken, zodat de locatiemanager uw vragen kan beantwoorden en u samen met uw kind een kijkje kunt
nemen op het peutercentrum.

Verdwalen en je verwonderen
in eindeloos veel tulpen,
dat is de lente op komst
Bewegen met plezier
bij Meer Sports

Sporten en beweging hebben ontzettend veel positieve invloeden
op kinderen. Binnen Sport & Healthclub Meer Sports doen we er dan
ook alles aan om beweging bij de kinderen te stimuleren. Tussen de
2 en 15 jaar kunnen ze bij ons deelnemen aan diverse kinderactiviteiten. Van Peuterfit voor de hele kleintjes, Kidsfit voor de energiekelingen, danslessen voor verschillende leeftijden tot aan Jeugdfitness voor de echte krachtpatsertjes. Bovendien mogen ze drie keer
gratis proberen om te kijken of de les goed bij ze past.
Sportief kinderfeestje
Naast de kinderlessen, kun je bij
ons ook je kinderfeestje sportief
vieren. De kinderen gaan lekker
uit hun dak tijdens een dansles
of werken zich in het zweet bij
een stoere CrossFit-les. Bij ons is

bijna alles mogelijk! De kinderfeestjes worden aangepast op de
wensen van de kinderen.
Meer info over ons en onze kinderfeestjes vind je op
www.meersports.nl.
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Happy Swim Zwemschool
De persoonlijkste zwemles voor ELK kind

Wat is er leuker dan aan het
bad uw kind spelenderwijs te
zien zwemmen? We bieden
alle soorten zwemlessen

SCHAIJK - Wij zijn gespecialiseerd in zwemles aan jonge kinderen
en/of kinderen met een ‘uitdaging’. We houden de ‘heilige driehoek’ hoog in het vaandel, startend bij uw kind als individu! Stimuleren, rekening houdend met het kunnen van uw kind. Basisprincipes in de wijze van lesgeven zijn veiligheid en zelfredzaamheid.
Dat is dan ook het eerste waaraan gewerkt wordt. En u, als ouder,
zoveel mogelijk betrokken bij de zwemlessen, kijkend bij de zwemles en actief in de ‘meedoen’ lessen, waarin
we alles uitleggen over de vorderingen van
uw kind.
Lessen verzorgen we op locaties in de regio’s
Nijmegen, Den Bosch en Voorthuizen.

Happy Swim Zwemschool
Pastoor van Winkelstraat 55b
5374 BH Schaijk
0413-39700
www.happyswim.eu
info@happyswim.eu

Centraal in onze aanpak staan: aandacht, kleine groepen en 60 minuten les waarin plezier en spelend leren belangrijk zijn

Bewegen is de basis van alles wat
een kind leert
Door te ervaren en te bewegen
leren kinderen de wereld om zich
heen ontdekken en begrijpen.
Bij KDV Piekobello stimuleren
we kinderen in deze ontwikkeling. Zowel in de groepsruimte
als in onze speciale babytuin.
Op de babygroep krijgen kinderen (letterlijk) de ruimte om te
bewegen, spelen en te ontdekken. Voor de allerkleinsten is er
de grondbox. Een kindje dat gaat
klauteren vindt de uitdaging op
een klimplateau en een ander
gaat op onderzoek uit in een van
de ontdekhoeken in de groep.
Zo kan een kind bekers stapelen, in mandjes kun je van alles
verstoppen en als je door een
gekleurd flesje kijkt, zie je alles
in een hele mooie kleurengloed.
Speelgoed vinden wij pas echt
goed als een kind er iets mee kan
ontdekken.
Benieuwd naar ons kinderdagverblijf? Bel dan voor een rondleiding naar 073-7119400 of kijk op
www.kinderopvanghumanitas.nl
KDV Piekobello
Herderstraat 6, Heesch
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Bent u op zoek naar
kinderopvang?
• Kleinschalig
• Natuurlijke omgeving
• Kinderopvang van
0 tot 4 jaar
• Vaste leidsters voor
rust en veiligheid
• Ruime speelweide
om te ontdekken
Nieuwe Erven 51, 5384TA Heesch | 06-400 44 518
info@kinderdagverblijfmeintje.nl | www.kinderdagverblijfmeintje.nl
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Kinderdagverblijf Meintje
Sinds juli 2018 is kinderdagverblijf Meintje gevestigd op een
natuurrijke locatie op de Nieuwe Erven in Heesch. We zijn een
kleinschalig kinderdagverblijf
met een team van vier vaste pedagogisch medewerkers.
In een ruime en groene omgeving kunnen de kinderen in de
natuur spelen. Ieder kind kan
zelf op ontdekking gaan, waarbij
welbevinden en betrokkenheid
voorop staan!
Samen spelen en ontdekken is
ons doel. Kinderen met leeftijdsgenootjes te zien genieten
en een leuke dag te bezorgen is
ontzettend mooi.
Bent u op zoek naar opvang voor
uw kind van 0-4 jaar? Maak vrijblijvend een afspraak en kom
gezellig een keer langs!

Welpen Beppino zoeken met Lucifer naar
Sproet en hielpen hen van angsten af
bang is voor van alles. We helpen Sproet haar hoogtevrees,
schietangst en zelfs haar fobie
voor vogels te overwinnen. Nu is
ze nergens meer bang voor, net
als Lucifer.
Maar ’s avonds bij het kampvuur
blijkt dat Lucifer ook één angst
heeft: vuur! Onze welpen zijn de
beroerdsten niet en helpen ook
Lucifer van zijn angst af.

HEESCH - De welpen Beppino van Scouting Heesch hebben weer een spannend weekend beleefd. De
jongens van 9 tot en met 12 jaar hielpen vogelverschrikker Lucifer te zoeken naar zijn maatje Sproet.
Daarna bleek wat het echte probleem was: angst.
De Beppino’s zijn de bedden aan
het klaarleggen als plots een vogelverschrikker binnenkomt. Zijn
naam is Lucifer en hij zoekt zijn
mede-vogelverschrikker Sproet.
Hij legt uit dat Sproet van het

ene op het andere moment
weg is gelopen en dat hij daar
niks van begrijpt. Lucifer krijgt
een fantastisch idee: wat als hij
de welpen opleidt tot vogelverschrikkers? Net als de welpen

echte vogelverschrikkers zijn,
blijkt zijn plan een beetje in duigen te vallen. De welpen moeten na het weekend namelijk gewoon weer naar school.
Lucifer weet het niet meer, tot-

dat een van de stafleden bekent
een stukje van Sproet gevonden
te hebben. We komen bij het bos
waar Sproet ingevlucht was. Helaas voor onze welpen is dit een
spookbos… Na een spannende
tocht vinden we Sproet.
De volgende dag komen de welpen erachter dat Sproet nogal

De volgende dag krijgen de welpen als dank een pak bloem van
hun nieuwe vrienden. Hier maken de welpen graag gebruik
van.
Er komen lekkere cupcakes uit.
Daarna gaan we de akker van
Sproet en Lucifer bekijken, waar
we nog even leuk kunnen spelen, voordat we weer naar huis
gaan.
Ook geïnteresseerd om een dagje bij scouting te komen kijken?
Vul dan het contactformulier in
op www.scoutingheesch.nl.

Bij Shoeby draait alles om jou
Bij Shoeby Heesch krijg je iedere
dag persoonlijk advies en staat
het team van Bianca klaar om
jou van top tot teen te stylen.
Onze personal shoppers helpen
je graag om een nieuwe fashionable outfit te vinden die helemaal bij jou past. Met fashion
draait het immers maar om één
ding: jezelf blijven! Casual chic,

sporty glamorous en feestelijk
stoer. Voor ieder wat wils.
Shoeby heeft altijd de nieuwste
fashion voor een vriendelijke
prijs. Het dameslabel Eksept vind
je exclusief bij Shoeby. Voor de
kids zijn er de eigen labels: Jill
voor de meiden en Mitch voor de
jongens. De heren shoppen het
eigen label Refill. Style je outfit

af met de leukste accessoires en
maak je look compleet met een
paar toffe schoenen.

‘t Dorp 57d, Heesch

Graag tot ziens bij Shoeby aan
‘t Dorp 57d in Heesch.
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Thijs speelt waterbasketbal
‘Ik speel al jaren in het Nederlands Team’

zegt Thijs. Het voetbalveld werd
dus verruild voor het zwembad.
Elke zaterdag wordt er van 18.00
tot 19.00 uur getraind. Hoewel
de ‘doorbraak’ eraan zit te komen wordt waterbasketbal momenteel vooral beoefend door
sporters met een beperking. Hoe
zit dat met Thijs? “Ik vind het wat
lastiger om zomaar sociale contacten te leggen en ben al vanaf
jonge leeftijd hypermobiel wat
inhoudt dat mijn gewrichten beweeglijker zijn dan gemiddeld”,
vertelt hij. Van eerstgenoemde
heeft hij na een lang lidmaatschap bij de club geen last meer
en laatstgenoemde is natuurlijk
eerder een plus dan een min bij
het uitoefenen van zijn sport.

Scoren door de bal in de drijvende basket te krijgen

Tekst: Wendy van Lijssel Foto’s: Edwin Hendriks

HEESWIJK-DINTHER – Zoals zoveel kinderen op de basisschool ging ook de intussen 18-jarige Thijs van
Vugt destijds op zoek naar een sport die bij hem paste. Hoewel hij zich in navolging van leeftijdsgenoo
tjes aansloot bij een plaatselijke voetbalvereniging, bleek dat uiteindelijk zijn ‘ding’ niet. Een toevallige
kennismaking met waterbasketbal bleek echter een schot in de roos. Inmiddels beoefent hij deze sport
al acht jaar en is hij als spits vast onderdeel van het Nederlands Team dat deelneemt aan het NK.
Waterbasketbal is een kruising
tussen basketbal en waterpolo
en wordt gespeeld in gemengde teams. De boomlange Thijs is
al jaren verslingerd aan de sport
die eigenlijk weinig bekendheid
geniet. “Wedstrijden duren twee
keer zeven minuten en je speelt
het vijf tegen vijf. De bedoeling is
natuurlijk om zoveel mogelijk te

scoren en dat doe je door de bal
met een boogje in de drijvende
basket te gooien”, legt Thijs uit
om met een lachje te vervolgen,
“die basket is bij onze club SRS
Uden aan een remschijf van een
vrachtwagen op de bodem van
het zwembad bevestigd.”
Thijs maakte eigenlijk per onge-

luk kennis met de sport. “Een
tante van me speelt ook waterbasketbal. Op het einde van het
seizoen is er een open dag waarop leden mensen mee mogen
brengen die een keer mee kunnen spelen.
Dat heb ik destijds gedaan en ik
was gelijk verkocht. Ik was en
ben nog steeds een waterrat”,

De club telt drie teams die, zo
vertelt Thijs, “allemaal gelijkwaardig qua sterkte zijn waarbij
de beste en degene die trouw
trainen, vanaf hun 12de jaar

Een toevallige
kennismaking
met waterbasketbal
bleek een
schot in
de roos

geselecteerd worden voor het
Nederlands team en, indien ze
willen, mogen deelnemen aan
wedstrijden en het NK”, om trots
toe te voegen: “Ik speel al jaren
in het Nederlands team.”
Als spits scoorde hij al menig
punt. De uitslag van de regionale toernooien waaraan wordt
deelgenomen maken uiteindelijk
of een team geselecteerd wordt
voor het NK. Thijs maakte er al
vijf mee. “Het hoogste wat we
tot op heden gehaald hebben
was een vierde plek”, meldt hij
om tot slot opgewekt te besluiten met: “Deelname aan een
toernooi of NK sluiten we af bij
McDonalds.”

Maak jij binnenkort je
Centrale Eindtoets?
Open dan nu een JongWijs rekening bij Financieel Centrum Heesch
en ontvang een bioscoopbon gratis!
In het schooljaar 2018-2019 is de Centrale Eindtoets op dinsdag 16 en woensdag 17 april 2019. Als
je nu een Jongeren rekening opent voor 28 juni 2019 dan ontvang je naast het welkomstcadeau een
bioscoopbon van ons.
Maak je dit jaar nog geen Centrale Eindtoets? Geen probleem,
de JongWijs rekening is al vanaf
0 jaar te openen. Vanaf 4 jaar
begint de educatieve informatie
vanuit ons hoofdkantoor.
Met JongWijs kunnen ouders
kinderen leren verstandig met
geld om te gaan. Uiteraard blijft
de ouder altijd zelf verantwoordelijk voor de financiële opvoeding van zijn kind.
Onze educatie geeft praktische
handvatten om de ouder hierbij
te helpen. JongWijs bestaat uit
drie onderdelen:
- Een spaarrekening
voor het kind.
- Een betaalrekening
voor het kind.
- Financiële tips
voor ouder en kind.

Elk jaar krijgen kind en ouder
post van ons. Praktische educatietips voor de ouders en leuke

weetjes en doe-activiteiten voor
het kind. De post is gericht aan
het kind.

Maak jij binnenkort
je Centrale Eindtoets?
Open dan nu een JongWijs rekening
bij Financieel Centrum Heesch en
ontvang een bioscoopbon gratis!

élf
kinderen z
:
s
ij
W
g
n
o
J
n
n en betale
leren spare
Loop gewoon binnen,
zonder afspraak,
de koffie staat klaar

JongWijs
begint met een
spaarrekening.
Vanaf 8 jaar
komt daar een
betaalrekening
bij. En met
toestemming van
de ouder ook een
Jeugdpas mét
weeklimiet en
Internet Bankieren
en Mobiel
Bankieren
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Beste Nederlandse gastvrouw
Miryanne naar wereldfinale
HEESWIJK-DINTHER/VEGHEL Het is de kers op de taart voor
Miryanne Ruijs uit Heeswijk-Dinther.
Ze gaat als beste Nederlandse horeca-gastvrouw naar de

daarbij begeleiden en gaat ter
plaatse de MBO-wedstrijden jureren. Een fantastische uitdaging
voor beiden! Miryanne is de eerste vmbo-leerling ooit die meegaat naar de WorldSkills wedstrijden. Ze zal in Rusland niet

‘Miryanne vertegenwoordigt
ons land en is tevens
ambassadrice voor het vmbo’
WorldSkills wedstrijden in Kazan
(Rusland). Vakdocent Will Hanegraaf uit Sint-Oedenrode van het
Fioretti College in Veghel zal haar

alleen ons land vertegenwoordigen, maar is tevens ambassadrice
voor het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs.

Miryanne krijgt, in het bijzijn van haar ouders en locatiedirecteur Clemens Geenen, de uitnodiging voor
WorldSkills uit handen van Will Hanegraaf

Jasper Kocken winnaar Bernhezer Solistenconcours

NISTELRODE - Voor de zevende keer vond afgelopen zondag
het Bernhezer solistenconcours plaats. De twaalf optredens
werden verzorgd door negentien jeugdige muzikanten van
de vier muziekverenigingen uit Bernheze: Koninklijke Fanfare
St. Willibrord uit Heeswijk, Muziekvereniging Servaes uit
Dinther, Fanfare Aurora uit Heesch en Fanfare St. Lambertus uit
Nistelrode.

Zij zorgden voor fantastische
muzikale optredens. Er waren
diverse solisten, duo’s, trio’s en
een kwartet te beluisteren, zowel
blazers als slagwerkers. Van deelnemers met enkele jaren muziekles, tot deelnemers met vele jaren

Op hoorn
met zijn solo
‘Nocturno’
van Franz
Strauss
behaalde hij
91,2 punten
Jasper Kocken van Fanfare Aurora

Foto’s: Marcel van der Steen

muziekles, wat voor de juryleden
Ria Kornet en Melvin Puijn een
moeilijke opgave was om een
winnaar te bepalen.
Tijdens het juryberaad na de optredens was er nog een mooi intermezzo door de acht hoornistes
van Fanfare St. Lambertus Nistelrode.
Voorzitter Jan Timmers van Fanfare St. Lambertus maakte de
winnaar bekend. Dit is geworden
Jasper Kocken van Fanfare Aurora uit Heesch. Op hoorn met zijn
solo ‘Nocturno’ van Franz Strauss
behaalde hij 91,2 punten!
Aan iedere deelnemer is er
naast het juryrapport een mooie
oorkonde en een tastbare herinnering uitgereikt.
Meer foto’s:
www.mooibernheze.nl/albums
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Nistelrodese Amauri Ubro (11)
heeft getekend bij NEC
TEKST: CARLIJN VAN DE VEN FOTO’S: MARCEL VAN DER STEEN

NISTELRODE – Amauri Ubro was pas 10 jaar toen hij gescout werd door de grote club
NEC en een dag na zijn 11de verjaardag werd hij gebeld met de vraag of hij interesse
had om de overstap te maken naar NEC. De volgende dag is Amauri met zijn ouders
naar NEC in Nijmegen gegaan. De Nijmeegse voetbalclub is niet de eerste die met
hem aan de haal gaat. Eerder liep hij stage bij Vitesse. Op dit moment speelt Amauri in
het team JO11-1 bij Prinses Irene en is hij lid van voetbalschool Meliani in Veghel.
Niet gek dan ook wanneer zijn antwoord ‘profvoetballer’ is op de vraag wat hij later
wil worden.

Ondertekening van het contract
Foto: aangeleverd

Amauri met zijn ouders en zijn trainer Harold van Kortenhof

Toen Amauri mocht komen voetballen bij Prinses Irene was hij 5
jaar. Voor de wedstrijden was hij
nog te jong, maar op de trainingen zei Harrie Jansen al tegen
Amauri’s vader Bally “Dit wordt
er eentje.” Zijn vader stond er
niet van te kijken, want toen het
jonge talentje anderhalf jaar was,
kon hij al overweg met passeerbewegingen.
Amauri zelf is er bescheiden on-

der. Het feit dat hij moet stoppen
bij zijn huidige voetbalclub Prinses Irene en zijn vrienden van
school minder kan zien, ruilt hij
graag in voor de potentiële voetbalcarrière. Zijn ouders maken
zich geen zorgen over een latere
opleiding. “NEC heeft een samenwerking met scholen in Nijmegen, dus als hij er volgend jaar
nog voetbalt, gaat hij in Nijmegen naar de middelbare school”,
vertelt zijn moeder Ursula.

Amauri
was al een
talentje toen
hij anderhalf
jaar oud was

Amauari maakt dit seizoen nog af bij Prinses Irene en gaat dan naar de
voetbalacademie van NEC

Het voetbaltalent zit in de genen. “Van de opa’s tot Amauri,
allemaal dát ene bepaalde balgevoel”, zegt Bally. Hoewel Amauri
veel zusjes heeft, vinden zijn ouders het niet erg om minimaal
vier keer in de week op en neer
te rijden naar Nijmegen.
“Als vader hoop je stiekem het
hoogst haalbare te bereiken voor
je zoon en dat moet je dan ook
stimuleren. De kinderen weten
dat er veel tijd in zal gaan zitten,

Borduurstudio Bobine Heesch
Borduurstudio Bobine is gevestigd aan de Wijststraat 33a te
Heesch. Ruim 25 jaar leveren
wij professioneel borduurwerk
aan particulieren en bedrijven.

BEDRUKKEN en BORDUREN
Naast personalisatie middels
borduren, bedrukken wij ook
een naam, foto of geboortekaartje op mokken en kopjes.

BABY ARTIKELEN
Ons assortiment bestaat o.a. uit
badjasjes & badcapes (0-6 jaar),
de kleinste maten zijn leverbaar
in 12 kleuren. Ook slabbertjes,
spuugdoekjes en rompertjes zijn
uit voorraad leverbaar.

Ook de baby- en kinderkleding
kan bedrukt worden met diverse soorten glitter, goud, zilver,
flock, 3D prints et cetera. Omdat niet elk materiaal bedrukt
kan worden verkopen wij alles
in de juiste samenstelling en
kwaliteit. Als u telefonisch een
afspraak maakt borduren wij
terwijl u wacht.

Mutsjes zijn er vanaf maat 44 in
vele kleuren. Prijs inclusief naam
€ 7,50. Tutpopjes zijn er in vele
variaties en maten, in 12 kleuren.
Knuffelbeertjes met truitjes. De
nieuwste modellen kunnen zelfs
direct op de beer gepersonaliseerd worden.
KINDERKleding
Voor kinderen verkopen wij
o.a. soft shell jassen, polo’s en
(sport)shirts.

VERKOOP (BEDRIJFS)KLEDING
Wij hebben een groot assortiment aan bedrijfskleding van
zeer goede kwaliteit in de verkoop, geschikt voor borduren
en bedrukken.
Annouchka Verploegen
06-28 88 27 64
bobine@home.nl
www.bobinebrabant.nl
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maar dit is een kans die je als gezin voor honderd procent moet
nemen”, vervolgt hij.
Amauri kent al enkele jongens
van zijn nieuwe team. Naast zijn
periode bij Vitesse, liep hij op
7-jarige leeftijd ook al bijna een
jaar stage bij NEC. “Die twee keren is het niets geworden, maar
wie weet, nu hij wat ouder is, dat
het hem wel lukt”, zegt Ursula
trots.

12

Mooi voor kinderen • jeugd • jongeren

Woensdag 10 april 2019

Spetterende show Fioretti en Zwijsen in De Blauwe Kei

VEGHEL - Na een geweldig mooie en geslaagde voorstelling in 2018 bestormen de leerlingen van het
Fioretti College en het Zwijsen College op dinsdagavond 16 april opnieuw het podium van De Blauwe
Kei! Dat bestormen gebeurt bijna ook in letterlijke zin, want het grote podium op de Noordkade heeft
een enorme aantrekkingskracht op de jongeren.
Dat er veel muzikaal talent op
beide scholen rondloopt, heeft
een uitverkochte zaal vorig jaar
tijdens ‘Come Together 1.0’ mogen ervaren. Van brugklassers tot
eindexamenleerlingen met het

vak muziek in hun pakket; allemaal zijn ze razend enthousiast
om hun passie voor muziek aan
een breed publiek te presenteren
tijdens het Open Podium, dat de
pakkende titel ‘Come Together

2.0’ heeft. Ook dit jaar was het
aanbod van leerlingen groter dan
in het programma paste, zodat
er een voorselectie heeft plaatsgevonden. Daarbij is vooral ook
gekeken naar diversiteit in muzi-

kale genres, van pop en jazz tot
klassiek. Dit alles heeft geleid tot
een gevarieerd programma!

passie Voor MuzieK
Iedereen uit Veghel en omgeving
kan de show bezoeken. Kaartjes
kosten € 5,- per stuk (inclusief

pauzedrankje) en zijn vanaf 4
april verkrijgbaar bij de receptie
van de scholen, aan de kassa van
Theater De Blauwe Kei en online
via www.blauwekei.nl/programma/4243/come_together_2_0.
Het spektakel begint om 19.30
uur en de zaal gaat open om
19.00 uur. Meer informatie vind
je op www.fioretticollege.nl en
www.zwijsencollege.nl.

Poppendokter in Vorstenbosch
“Mijn pop is ziek,
wat kan ik doen?”
“Deze Jaguar knuffel
heeft zijn eigen staart
kapot gebeten, kan deze
worden verbonden?”

Prentenboekentip van de bibliotheek:

Fiep in de natuur / Fiep Westendorp, Jan Paul Schutten
Ga je mee naar buiten?
Met dit boek kun je veel
nieuwe dingen ontdekken in de natuur. Als je
weet waar je kijken moet,
kom je allemaal bijzondere
beesten tegen. Een boom
blijkt opeens een dierenflat. Op het strand kun je
luisteren naar een concert.
En in het bos ga je tijdens
een minisafari op zoek naar
de kleine vijf.
In de natuur is in elk seizoen van alles te doen. Het
boek staat vol met korte
opdrachtjes of ideeën. Achteraan staat een korte tekst over Staatsbosbeheer, dat mee heeft gewerkt aan deze uitgave. De kleurrijke
en grappige illustraties van Fiep Westendorp en de vele kleine foto’s
vrolijken het boek op.
Mooi om naar te kijken en om daarna samen met kinderen van ongeveer 4 tot en met 8 jaar actief de natuur te beleven.

“Mijn tijger is van de
trap gevallen en ik
denk dat hij vier poten
gebroken heeft,
kunt u ernaar kijken?”
“Mijn knuffel heeft
al een aantal dagen
last van haar oog,
heeft u misschien een
oogpleister?”
“De hoorn van mijn
unicorn is gebroken,
kunt u zorgen dat het
geneest?”

VORSTENBOSCH - Deze en nog
vele andere vragen, kwamen vorige week woensdag langs in de
praktijk van de poppendokter.
Er zijn die middag bijna tachtig
knuffels en poppen behandeld
in gemeenschapshuis De Stuik
en een team bestaande uit een
assistente, drie dokters en een
gipsmeester hebben gezorgd
voor een vlot lopend spreekuur.
Er zijn pleisters geplakt, diverse verbandjes aangelegd en de

nodige knuffels en poppen zijn
voorzien van gips. Gelukkig hebben de dokters alle beren, pop-

BiJna 80 KnuFFeLs
en poppen
ziJn BehandeLd
pen en knuffels kunnen helpen,
waardoor niemand doorverwezen hoefde te worden naar het
ziekenhuis.
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30ste Explorer bij Scouting Heesch
HEESCH - Aanstaande weekend staat bij Scouting Heesch de 30ste Explorer voor de deur, een hikeweekend voor Gidsen & Scouts (12-17 jaar) en Sherpa’s & Rowans (15-18 jaar). Voor deze jubileumeditie is
door de leiding alles uit de kast gehaald om van het evenement een onvergetelijke ervaring te maken.
Vrijwilligerswerk van formaat
De jeugdactiviteiten worden
door de leiding, vrijwilligers, georganiseerd. Zij leveren daarmee
een prestatie van formaat.
Omdat individuele ontwikkeling
en een groeiende zelfstandigheid
van jeugdleden een belangrijk
onderdeel van het scoutingspel
is, hebben een aantal Rowans en
Sherpa’s een bijdrage aan de organisatie geleverd. Zo heeft Luuk
als Maatschappelijke Stage meegeholpen om de tocht te controleren.
Avontuurlijke paadjes
Een hike is een trektocht door de

natuur. Bij het uitzetten wordt
gezocht naar routes door mooie
natuurgebieden, liefst over onbeduidende en avontuurlijke paadjes. De route is een uitdaging op
zich omdat de tocht is uitgewerkt
in diverse routetechnieken. Onderweg kunnen de scouts, die in
koppels de tocht lopen, op posten hun vaardigheden en kennis
inzetten. Afhankelijk van de mogelijkheden in het gebied worden
er uitdagende activiteiten in de
tocht opgenomen zoals abseilen,
een gebied met behulp van een
kompas doorsteken, vlotvaren of
via een touwbrug aan de overkant geraken.

Thema
De rode draad van de Explorer
wordt gevormd door een themaverhaal, ontsproten aan de fan-

de route is een
uitdaging op zich
tasie en creativiteit van stafleden,
die hun oorsprong vinden in historische gegevens of zelfbedachte personages.
Door toneelspel op diverse momenten presenteren zij een uitdaging of probleem dat overwonnen moet worden; zo ging
men vorig jaar op avontuur met

Brabantse hertogen. De tocht
doet altijd een stevig appèl op

Conscius Sports

8 weken lang onbeperkt sporten
met personal coach en voedingsadvies.
In juni betaal je geen inschrijfgeld.

Bij Conscius Sports zijn er oneindig veel mogelijkheden voor kinderen!
Reguliere zwemlessen
Kinderen vanaf 4 jaar leren spelenderwijs en in kleine groepjes de basisbeginselen van het
zwemmen, waarbij het plezier voorop staat want met
plezier leer je sneller!
Speciale zwemlessen
Zwemmen is voor iedereen dus
ook voor kinderen die extra tijd
of aandacht nodig hebben! De
speciale zwemlessen zijn bedoeld

voor kinderen met de diagnose
ADHD, PDD NOS, autisme of
kinderen met Downsyndroom.
De groepjes van de speciale
zwemlessen zijn klein, meestal
maximaal drie kinderen, zodat de
kinderen veel persoonlijke aandacht en extra uitleg krijgen.
Doe mee met Judo
Judo is veel meer dan alleen een
verdedigingssport. Tijdens de
judolessen van Conscius Sports

staan respect, waarden en ook
normen centraal. Kinderen werken aan het zelfvertrouwen en
leren met elkaar om te gaan en
elkaar te vertrouwen.
Naast bovengenoemde zwemlessen en verdedigingssport vinden ook veel kinderen, jeugd en
jongeren hun passie in het jeugdfitness en jeugdkickboxen. Team
Conscius Sports staat voor jullie
klaar om alle vragen te beant-

Zomerfit
2 maanden
het doorzettingsvermogen
voor van
de deelnemers.
60 euro

woorden of voor het geven van
meer informatie.
Team Conscius Sports
Conscius Sports is een health
center waar u op een gezellige en
verantwoorde wijze kunt werken
aan uw gezondheid, welzijn in
balans.
Ons team maakt uw kinderen
graag enthousiast in het zoeken
naar een passende sport voor uw
kind.

De Beekgraaf 58 NistelroDe 0412 617 333

De Beekgraaf 58
5388 CV Nistelrode
0412-617333
info@Consciussports.nl
www.Consciussports.nl
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Naast leuke boeken valt er nog veel
meer te ontdekken in de Bibliotheek
KOM NAAR DE ONTDEKHOEK EN MAAK HET MEE
BERNHEZE – Ben jij nieuwsgierig en wil jij graag weten hoe het zit? In de ontdekhoek van de Bibliotheek proberen we elke keer iets nieuws uit. De ontdekhoek is te vinden in alle vestigingen van Bernheze. De activiteiten worden afgewisseld waardoor er in elke bibliotheek steeds een andere activiteit
centraal staat.
Heesch
Vrijdag 19 april 3D kleuren
Vrijdag 21 juni Green screen
Vrijdag 4 oktober Programmeren

De activiteiten
Hoe breng je een kleurplaat tot
leven? Hoe werkt een green
screen eigenlijk? En hoe werkt
een robot?

Overgrootoma Mies Grosfeld uit Heesch, oma Karin Grosfeld uit Heesch,
moeder Nina Lemmers-van Erp uit Breda en Siem Lemmers

Same
geniet n een
mome
ntje

Tijdens je bezoeken aan de ontdekhoek krijg je antwoord op
deze vragen. Want in de ontdekhoek breng jij een zelf gekleurde
kleurplaat tot leven via de tablet,
ga jij op de foto voor een green
screen of programmeer jij met
gemak een robot.

Heeey jij daarr!
vanaf 13 jaa

Heeswijk Dinther
Programmeren
3D Kleuren
Green screen

Nistelrode
Green screen
Programmeren
3D kleuren

Programma
De ontdekhoek is gratis te bezoeken voor kinderen tussen 4
en 12 jaar. Aanmelden is niet
nodig.
Je kunt binnen komen lopen tussen 15.00 en 16.30 uur.

extra zakcentje
bijverdienen?

We zijn op zoek naar bezorgers voor DeMooiBernhezeKrant in
HeesWijK-DintHer
Ongeveer 130 kranten. Zandkant, Heide, Heibloemsedijk,
Zandkantsehoeve, Dopheiweg, Kaathovensedijk, Rukven, Heescheweg,
Meerstraat en Jan van den Boomstraat.
interesse?
Mail of bel voor meer informatie naar 0412-795170 of
bezorging@bernhezemedia.com en vraag naar Heidi.

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

Logopediepraktijk Heesch-Nistelrode
Logopedisten houden zich bezig
met communiceren. Alles wat te
maken heeft met het begrijpen
en produceren van gesproken en
geschreven taal, is onderdeel van
hun werkterrein. Dit geldt uiteraard voor volwassenen, maar zeker ook voor kinderen! Een kind
dat moeilijk te verstaan is, weinig
woorden kent of kromme zinnen

maakt, kan erg gefrustreerd raken als het niet begrepen wordt.
Ook kinderen met lees- en
schrijfproblemen kunnen geholpen worden door de logopedist.
Schroom dan ook niet om een
afspraak te maken als je twijfels
hebt over de spraak- en taalontwikkeling van je kind.

Wij zijn gevestigd in Heesch en in Nistelrode en behandelen zo nodig aan huis:
Huisartsencentrum
Nistelrode
Beekgraaf 58a
5388 CV Nistelrode
06-21713598

Gezondheidscentrum
Heesch
Gildestaat 1B
5384 JC Heesch
06-21713598

Basisschool Maxend
Maxend 6
5388 GL Nistelrode
06-33519235

Basisschool de Toermalijn
’t Vijfeiken 36
5384 ES Heesch
06-33135603

Basisschool Emmaus
Doctor Saal van
Zwanenberglaan 115
5384 BV Heesch
06-21713598

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

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

Logopediepraktijk Heesch-Nistelrode heeft een team van vier
zeer ervaren en gedreven logopedisten die uw kind graag helpen bij de problemen die het
ervaart. Ook zetten we, waar
nodig, hulphonden in om de therapie nog beter te laten slagen!
Logopedie wordt vergoed door
de zorgverzekering.

